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Sammanfattning Många elever i grundskolan idag, 2015, har inte uppnått godkänt i 

matematik. Vi upplever ifrån praktiken att matematikboken används i 
stor utsträckning men menar att undervisningen bör vara varierad då 
alla elever har olika behov. En varierad undervisning kan innebära att 
man använder sig av olika lärmiljöer. Syftet med vår aktionsforskning 
är att utveckla kunskap om matematikundervisning i en utomhusmiljö. 
Detta gjorde vi genom att konstruera matematiska uppgifter inom ar-
betsområdet mäta/jämföra som vi sedan genomförde utomhus. Tidi-
gare forskning tar upp positiva aspekter med utomhuspedagogik som 
lärandemiljö och därför ville vi undersöka hur elever uppfattade den. 
Vår empiri samlades in genom metoden Stimulated Recall. Eleverna 
fick samtala kring videosekvenser som vi sedan observerade och ana-
lyserade. I analysen visade det sig att eleverna beskriver utomhusmil-
jön som motiverande för dem. Samtliga elever önskade att ha matema-
tiklektioner utomhus. Det framstod att vädret påverkade deras inställ-
ning till lärandemiljön och att ett varmare klimat var önskvärt. Föru-
tom att få en förståelse för mätning och dess enheter menade eleverna 
att de var tvungna att samarbeta och detta såg eleverna som ett lärande 
i sig. I framtiden vill vi se en studie där man jämför liknande under-
visningssituationer som genomförs inomhus respektive utomhus. 
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Förord 
Då var arbetet klart! Nu, efter fyra år på Högskolan i Halmstad, är vi lärare i grundskolans 
tidigare år. Det ska bli spännande att börja något nytt och kliva in i yrkeslivet i den roll vi valt, 
som lärare. Vi inspirerades till att undersöka utomhuspedagogik efter att ha haft en kurs kring 
detta arbetssätt. Vi har fördelat arbetet så att Josefine har ansvarat för genomförande, resultat 
och diskussion medan Lina har ansvarat över inledning och bakgrund. Samtliga delar har 
dock granskats och skapats gemensamt. Vi skulle vilja tacka dem som hjälpt oss med arbetet 
under hösten. Först och främst, tack till våra handledare och pedagoger på våra VFU-skolor 
som har bidragit till arbetet. Vi vill även ge en stor eloge till eleverna som har ingått i vår stu-
die och likaså till rektorerna på våra VFU-skolor, alla har varit tillmötesgående och positiva 
till att ställa upp. Sist, men inte minst, ett stort tack till våra handledare Viktor Aldrin och In-
grid Gyllenlager, med deras kunnande och rutin, som forskare och lärare, har de gett oss den 
kritik till arbetet som behövs för att det ska utvecklas och bli bra.  
 
Halmstad	  20	  maj	  2015	  

Lina Nordling och Josefine Strand 
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Inledning 
Tidigare i utbildningen har vi genomfört en litteraturstudie som visade på en positiv syn på 
utomhuspedagogiken som arbetssätt. Denna forskning var gjord utifrån lärares perspektiv och 
vi kom därför fram till att forskning som fokuserar på elevers tankar och erfarenheter kring 
utomhuspedagogiken också behöver göras (Nordling & Strand, 2014).  
 

Hur kommer det sig att eleverna på måndagen har ”glömt” det vi så flitigt arbe-
tat med veckan innan? (Sandahl, 2014, s. 91) 

 
Det framgår av samtliga artiklar i litteraturstudien (Carrier, 2009; Fägerstam, 2012; White, 
2012; Wilhelmsson, 2012; Szczepanski, 2006; Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 
2013) att deltagarna anser att utomhuspedagogiken förenklar inlärningsprocessen.  Vi har 
upplevt utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning att matematikboken dominerar till största 
del i undervisningen och att eleverna har svårt att minnas det dem lärt sig. Brodin (2011) samt 
Brügge och Szczepanski (2007) talar om att utomhuspedagogiken används som komplement 
till den traditionella undervisningen i klassrummet och att den har en stark koppling till läran-
det. Sandahl (2014) menar att matematiken är starkt kopplad till samhället. I vardagen behö-
ver alla människor använda sig av matematik och filosofen Ludwig Wittgenstein menade att 
vi får en förståelse för matematiken när den används i samspel med andra människor (San-
dahl, 2014).  
 
Med vår undersökning vill vi inspirera oss själva och andra pedagoger till hur man kan arbeta 
med matematik. Det sker i allt högre grad i skolorna idag att matematikundervisningen går ut 
på att eleverna får ägna sig åt att lösa lärobokens uppgifter enskilt. Detta benämner många 
lärare som ”individualiserad” undervisning, men kan i praktiken innebära att läraren lämnat 
sin roll. Eleverna blir helt utelämnade åt läroboken och det är i princip motsatsen till individu-
alisering då alla får i stort sett samma material att arbeta med (SOU, 2004:97). Undervisning-
en ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att 
använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2011). Undervisningen ska också syfta 
till att eleverna visar nyfikenhet och intresse för att veta mer om sig själva och naturen (Skol-
verket, 2011). Vi tror att utomhuspedagogiken kan vara ett medel för att uppnå detta. Vi 
själva har upplevt att barnen behöver vara aktiva och deltagande i undervisningen.  I 
Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie visar resultatet att det är bra att börja med det kon-
kreta utomhus för att få en förståelse för det abstrakta inomhus. Det kan gynna barnens ut-
veckling och förståelse om de får uppleva matematik praktiskt. Vi har uppmärksammat ifrån 
tidigare VFU: er att många barn tycker matematik är svårt och det skulle kunna förändras om 
eleverna får uppleva matematik på olika sätt. Genom att verklighetsanknyta undervisningen 
och att ta vara på elevernas personliga erfarenheter av de olika lärandemiljöerna ökar också 
möjligheten för ett lustfyllt lärande (Brügge & Szczepanski, 2007). 
 
Vår studie utgår ifrån ansatsen aktionsforskning. Aktionsforskning innebär att man bildar en 
kunskapsbas om sin egen praktik för att sedan genomföra en forskning som leder till föränd-
ring (Rönnerman, 2004).  Det är alltså en utgångspunkt för att förena praktik och vetenskap.  
Aktion betyder handling och sammansatt med forskning betyder det att man utför en aktion, 
dvs. prövar och iscensätter något som man sedan kopplar till teorier och som slutligen bidrar 
till ny kunskap (Rönnerman, 2012). I aktionsforskning är det enligt Rönnerman (2012) viktigt 
att det sker ett samarbete mellan forskare och medforskare under hela processen samt att man 
utgår från den verksamhet som finns. Våra medforskare är i detta fall våra handledare från vår 
praktik samt elever i deras klasser. Studien genomförs på två skolor i en västsvensk kommun 
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och de klasser vi har observerat består av 26 elever i årskurs ett respektive 25 elever i årskurs 
två.  
 
Många elever i grundskolan idag, 2015, har inte uppnått godkänt i matematik och därför är 
detta ett aktuellt ämne för oss. I den senaste PISA-undersökningen1 visade 25 av 34 länder ett 
bättre resultat än Sverige (Skolverket, 2013). Efter att ha läst kvalitetsredovisningarna från 
våra VFU-skolor kunde vi se att eleverna är svagast inom arbetsområdet mäta och jämföra. 
Detta eftersom det endast var 70 % av eleverna som klarade detta på det nationella provet i 
årskurs tre. Vi kom då tillsammans med handledare och utifrån kvalitetsredovisningarna fram 
till att utvecklingsbehovet var just inom detta arbetsområde i matematiken.  
 
Alla elever är olika, har skilda behov och förutsättningar och därför behöver undervisningen 
vara varierad (Skolverket, 2011). En varierad undervisning kan innebära att man använder sig 
av olika lärmiljöer. I detta fall kommer vi att använda oss av utomhusmiljön.  

Syfte 
Syftet med studien är att utveckla kunskap om matematikundervisning i en utomhusmiljö. 
Från vår tidigare litteraturstudie framkommer det att utomhuspedagogiken förenklar elevers 
lärande. Denna forskning var gjord utifrån lärares perspektiv och vi kan konstatera att det 
finns behov av ytterligare kunskap utifrån elevernas synvinkel.  
 
Med utgångspunkt från syftet kommer följande frågeställning att behandlas: Hur beskriver 
elever sitt deltagande2 i matematiska övningar i en utomhusmiljö? Svaret på frågeställningen 
kommer att behandlas i resultatet och dess kategorier.  

Bakgrund 
Nedan kommer vi att fokusera på tidigare forskning som är relevant för vår studie. Bakgrun-
den är uppdelad i rubriker som inriktar sig på de delar som vår frågeställning bygger på, näm-
ligen: Definitioner av begrepp, Attityder till matematiken samt Attityder till utomhuspedago-
giken. Forskningen om attityder till matematiken och utomhuspedagogiken är en del av vårt 
teoretiska ramverk för vår undersökning.  
 
Studien vilar på en kunskapssyn där en förståelse skapas genom dialog och samspel med 
andra (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Detta är viktigt vid aktionsforsk-
ning och två andra väsentliga mål med aktionsforskning är att förbättra och engagera. Viktigt 
vid aktionsforskning är alltså en förbättring av en praktisk verksamhet och därför tycker vi att 
det är viktigt att belysa vilka attityder till matematiken och utomhuspedagogiken som redan 
finns.  

Definitioner 
Vi har valt att definiera begreppen Utomhuspedagogik och Matematikundervisning för att 
dessa begrepp kan definieras olika beroende på vad studien syftar till att undersöka. Vi menar 
på att detta kan ge en större förståelse för studiens resultat och diskussion. 
 
Utomhuspedagogik 
                                                
1 PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta 
framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var 
tredje år (Skolverket, 2015) 
2 Begreppet deltagande i vår studie innebär att eleverna beskriver sina upplevelser när de är en del av en aktivitet. 
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Idag beskriver nationalencyklopedin utomhuspedagogiken som pedagogik som utgår från 
platsens betydelse för lärande (Utomhuspedagogik, Jan Paul Strid). Genom att bedriva under-
visning utomhus formuleras inte bara det som kan skrivas i text, utan även den tysta kunskap 
som är svår att sätta ord på (Szczepanski, 2007). Det kan vara den kunskap som sitter i äpplets 
doft, i kroppens rytm och mycket annat som är svårdefinierbart. Genom det platsrelaterade 
lärandet vill man få en helhetsupplevelse, integration av olika ämnen samt direktkontakt mel-
lan lärare och elev (Szczepanski, 2007). 
 
Matematikundervisning  
Det sker i allt högre grad i skolorna idag att matematikundervisningen går ut på att eleverna 
får ägna sig åt att lösa lärobokens uppgifter enskilt. Detta benämner många lärare som ”indi-
vidualiserad” undervisning, men det kan i praktiken innebära att läraren lämnat sin roll. Ele-
verna blir helt utelämnade åt läroboken och det är i princip motsatsen till individualisering då 
alla får i stort sett samma material att arbeta med. Det enda som blir individuellt med detta 
arbetssätt är att eleverna blir utspridda på olika ställen så att varken gemensamma diskussion-
er eller genomgångar blir möjliga (SOU, 2004:97).  
 
Forskning och beprövad erfarenhet visar på att en varierad matematikundervisning skapar rika 
och givande föreställningar hos elever, som gör att de får en större lust att lära, som behålls 
upp i åldrarna. Elever har många olika sätt att lära sig på, vissa lär sig bäst med hjälp av prak-
tiska hjälpmedel medans andra snabbt lär sig formelspråket och finner glädje i det. Variation 
har ett egenvärde, men får hög kvalitet endast då den är väl genomtänkt (SOU, 2004:97).  

Attityder till matematiken 
I Matematikdelegationens betänkande3 (SOU, 2004:97) benämner de matematiken som en 
självklar vardagskunskap och för att kunna leva och verka i det demokratiska samhälle vi le-
ver i krävs grundläggande kunskaper i matematik. Det leder till höga krav på utbildningssy-
stemet och dem som skall lära sig. Detta för att matematikutbildningen ska vara tillgänglig för 
alla. Det förutsätter att det är en varierad undervisning där det tas hänsyn till de studerandes 
särskilda möjligheter eller svårigheter, vilket innebär att såväl elever med stort intresse och 
förmåga som de med låg motivation eller i svårigheter måste uppmärksammas och få det stöd 
de behöver (SOU, 2004:97). Den rådande matematikundervisningen påverkar elevernas atti-
tyder och resultat då andelen 15-åriga elever i Sverige som inte når grundnivån i matematik-
kunskaper ökade från 17 % till 27 % mellan åren 2003 och 2012, detta är över OECD-
genomsnittet på 23 %. Även om vissa länder har sett liknande ökningar har inget annat 
OECD-land4 sett en så stor ökning av andelen lågpresterande elever än Sverige. Den negativa 
utvecklingen i PISA bland svenska 15-åringar återspeglas i andra internationella bedömning-
ar. Till exempel, Sveriges deltagande i Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS5) visade att mellan åren 1995 till 2011, minskade matematikresultaten för 
svenska elever i årskurs åtta (14-15-åringar) med 55 poäng. Detta är den största nedgången 
bland OECD-EU-länder som deltagit i TIMSS. TIMSS mäter också elever i årskurs fyra (ål-

                                                
3 Matematikdelegationens uppdrag är att stärka matematikämnet och matematikundervisningen i hela utbildningssystemet, från förskola till 
högskola. Delegationen skall utgå från en analys av den nuvarande situationen och utarbeta handlingsplaner med förslag till åtgärder för att: 
förbättra attityder till matematikämnet, öka intresset för matematikämnet, utveckla matematikundervisningen och stimulera elever/studenter 
till fortsatta studier inom området (Matematikdelegationen, u.å). 
4 Uppdraget för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är att främja en politik som kommer att förbättra den 
ekonomiska och sociala välfärd människor runt om i världen. OECD är ett forum där regeringarna kan arbeta tillsammans för att utbyta 
erfarenheter och söka lösningar på gemensamma problem. De jämför även olika länders skolsystem (OECD, u.å). 
5 TIMSS är en studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8. I TIMSS deltar länder 
från hela världen och studien genomförs vart fjärde år. Syftet med TIMSS är att beskriva och jämföra elevprestationer och att redovisa ele-
vers erfarenheter av och attityder till matematik och NO, både nationellt och internationellt. Syftet är också att försöka förklara och förstå 
trender inom länder och undersöka skillnader i prestationer mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärarens undervisning och 
elevens situation och attityder (Skolverket, 2014). 
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der 10-11), men data ifrån denna åldersgrupp är endast tillgänglig för en fyraårsperiod från 
2007 till 2011. I matematik, förblev Sveriges resultat stabila under denna period, på en nivå 
strax under OECD-genomsnittet-EU (OECD, 2015). 

I TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) har man gjort en enkätundersökning för att få fram attityd-
data. Man har i dessa enkätfrågor använt sig av faktorerna: självförtroende att lära matematik, 
samt inställning till och värdering av matematik.  I undersökningen framkommer det att 39 % 
av eleverna i årskurs åtta och 67 % av eleverna i årskurs fyra visar sig ha positiv attityd till 
matematiken. Ju högre upp i årskurserna eleverna kommer desto mer avtar den positiva attity-
den. Enligt delegationen (SOU, 2004:97) visar undersökningar att de minsta barnen tycker att 
det är kul med matematik. Det är när barnen blir 10-12 år som intresset minskar, för många 
blir matematiken svår och tråkig för andra blir den istället lätt och enformig. Skolan ger sällan 
positiva bilder av matematiken och många lärare har med sig negativa uppfattningar av ämnet 
sedan tidigare. Om inte lärarna själva har fått bort sina negativa uppfattningar påverkar detta i 
sin tur elevernas attityder och på så sätt skapas en ny generation av negativa känslor till ämnet 
(SOU, 2004:97).  

Den senaste tioårsperioden har andelen svagpresterande ökat betydligt. Lärarens brist på aktiv 
handledning gör att de svaga inte får optimalt stöd och de högpresterande eleverna inte får 
några utmaningar. Trots kursplanernas betoning på problemlösning, kommunikation och ar-
gumentation är matematik grundskolans tystaste ämne, det vill säga ett ämne där eleverna i 
många fall får arbeta individuellt och därför sker ingen kommunikation eleverna emellan. 
(SOU, 2004:97).   

Attityder till utomhuspedagogiken 
Stor del av tidigare forskning fokuserar på utomhuspedagogikens roll till inlärningen (Carrier, 
2009; Fägerstam, 2012; White, 2012; Wilhelmsson, 2012; Szczepanski, 2006; Szczepanski & 
Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013). Studierna visar att arbetssättet förenklar inlärningspro-
cessen.  Genom att använda de olika sinnena där de får känna, lukta och se olika saker kan de 
lättare koppla kunskapen till vardagen (Carrier, 2009; Fägerstam, 2012; White, 2012; Wil-
hemsson, 2012; Szczepanski, 2006; Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013) 
Szczepanskis, 2006).  Med detta syftar man på att eleverna får prova saker praktiskt och inte 
bara teoretiskt för att få ett större kunnande, med andra ord, att eleverna deltar i ett lärorum 
där de har många möjligheter att konkretisera de olika ämnena (Wilhemsson, Ottander & Li-
destav, 2012; Szczepanski, 2013). I Wilhelmsson, Ottander och Lidestavs (2012) studie visar 
det sig att den övergripande avsikten för att arrangera utomhusundervisning är att skapa en 
alternativ arena för lärande. Författarna betonar att utomhuspedagogiken bygger på den verk-
liga världen och konkret material. De betonar att utomhusarenan är viktig för alla elever och 
menar att kunskap i sitt sammanhang gör det livslångt och begripligt. När det gäller de sociala 
målen använder de sig av utomhuspedagogik för att eleverna ska inse att de är viktiga för 
varandra och deras inlärning. För några deltagare är individen det viktigaste för lärandet men 
de anser att den sociala interaktionen behövs för att jämföra och se sin egen förståelse (Wil-
helmsson, Ottander & Lidestav, 2012). 
 
I Carriers (2009) artikel beskriver deltagarna att det praktiska och teoretiska ska gå hand i 
hand och att det är ett komplement till varandra. I studien visar det sig att det är det praktiska 
som lärare ska lägga mest tyngd på, då det anses som svårare att arbeta med det i klassrum-
met. I Szczepanskis (2013) studie menar deltagarna att lärare ger barn större möjligheter till 
flera platser för sitt lärande om lektioner hålls både inne och ute. De ska däremot inte efter-
stäva att det teoretiska ska följa med ut i skogen, som att ta med böcker ut och arbeta med 
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dessa. Istället menar de att det praktiska bör tas med in (Szczepanski, 2013). Här ansåg också 
deltagarna i Szczepanskis (2013) studie att de vill förstärka det traditionella skolarbetet som 
sker inom fyra väggar. En likhet är att resultatet stämmer överens med Wilhelmssons (2012) 
studie där deltagarna anser att det bör skapas en alternativ inlärningsmiljö som ett komple-
ment till klassrumsmiljön, för att bidra till elevernas lärande. I Szczepanski och Dahlgrens 
(2011) studie uttrycks det att det är en självklarhet att eleverna ska få studera fåglarna och 
träden i verkligheten istället för att läsa om dem i böcker, men att uteaktiviteter bör begränsas 
eftersom vissa saker lämpar sig bättre inomhus än utomhus. Szczepanskis (2006) deltagare 
instämmer med detta och påpekar att utomhuspedagogiken är en annorlunda och lustfylld 
undervisning. Samma deltagare anser att den ger utrymme för annat än skrivande och pro-
duktion av kunskaper som de vanligtvis är vana vid. Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie 
beskriver deltagarna att ju fler lärmiljöer lärare har, desto bättre tror de att det är för elevernas 
lärande.  
 
Vikten av rörelse, den friska luften samt en förbättrad koncentration är någonting som tidigare 
forskning fokuserar på (Szczepanski, 2006). Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie visar 
att det är mer stillhet och ro utomhus. Deltagarna belyser också att individen är begränsad 
inomhus och att eleverna har ett större utrymme utomhus för att använda sig av hela kroppen. 
Szczepanskis (2013) deltagare beskriver även att eleverna har mer tålamod med uppgifter och 
inte behöver klara av allting direkt. I Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie beskrivs det att 
lärare ofta måste föreslå och ge tips till eleverna mer när dem är inomhus än vad de behöver 
när de är utomhus samt att eleverna själva är med i lärprocessen när de är ute och får göra 
egna iakttagelser. Detta, till skillnad från när eleverna är inomhus, där de ska lära sig något 
som läraren redan har strukturerat upp. 
 
Szczepanski och Dahlgrens (2011) deltagare lyfter bland annat också fram att det är lättare att 
bilda grupper utomhus. Utomhus lär sig alla av varandra och det är färre konflikter än vad det 
är inom fyra väggar.  I de olika studierna Fägerstam (2012), Wilhelmsson, Ottander & Li-
destav (2012) och White (2012) visar det sig att utomhuspedagogiken bidrar till att eleverna 
börjar kommunicera med varandra och Whites (2012) deltagare anser att utomhuspedagogi-
ken hjälper elever att bygga vänskapsband och därmed ökar sammanhållningen. Fägerstams 
(2012) deltagare förespråkar detta och menar i första hand att naturupplevelser skapar en ökad 
samverkan mellan varandra. Då syftar deltagarna inte bara på elever emellan utan även mellan 
lärare och elev. 	  
 
Fägerstam (2012) och White (2012) har forskat tillsammans med lärarna och i dessa fall har 
forskningen bidragit till en förbättrad syn på utomhuspedagogiken hos lärarna. Tidigare hade 
lärare visat rädsla och obehag till naturen. Detta berodde på att många saknade erfarenhet av 
naturen och att det var ett nytt arbetssätt för eleverna i deras studier. I Fägerstams (2012) stu-
die visar det sig också att det finns en säsongsvariation med mindre frekvent utomhusunder-
visning från december till mars (vinterhalvåret) och mer utomhusundervisning under höst och 
vår. Likadant visar det sig vara i Wilhelmssons (2012) studie där deltagarna är ute när vädret 
är gynnsamt, detta eftersom lärarna menar att eleverna ofta har olämpliga skor och kläder. 
Wilhelmsson, Ottander och Lidestavs (2012) beskriver också att det finns andra yttre bestäm-
ningsfaktorer som ger möjligheter eller hinder för utomhuspedagogik så som tillgångar till 
skolskog, stödjande och uppmuntrande kollegor samt att eleverna har kläder efter väder. De 
betonar dock också att allt detta övervinns genom att vara noga förberedd. Det är dock inte 
bara vädret som påverkar utan också osäkerheten hos vissa lärare. Detta beror på att de är 
osäkra på deras förmåga att undervisa samt ifall deras undervisning stöttas i läroplanen (Car-
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rier, 2009; Fägerstam, 2012). Det visar sig i dessa studier att deltagarna ändrat uppfattning 
och att det nya arbetssättet istället var uppskattat av lärarna.  

Genomförande 
Nedan kommer vi att presentera vår ansats närmre samt vår arbetsprocess, från planering till 
reflektion. Vidare kommer vi att redovisa vår analysmetod, trovärdighet och hur vår studie har 
förhållit sig till de etiska aspekterna. 
 
Denna aktionsforskning är utförd av två studenter som går sista terminen på grundlärarpro-
grammet (F-3) på Högskolan i Halmstad. Det fanns olika faktorer att förhålla sig till när vi 
kom ut till verksamheten, dessa var t.ex. begränsat med tid, material och utrymme. De olika 
skolorna har också olika erfarenhet kring ämnet och detta är någonting som vi var tvungna att 
ha i åtanke vid uppstart. 
 
Vår intention med studien var att utveckla verksamhetens matematikundervisning tillsammans 
med praktiken. Detta gjorde vi genom att införa utomhuspedagogiken som arbetssätt och vi 
valde att använda oss av aktionsforskning som ansats. Denna ansats menar Bryman (2011) 
handlar om att man definierar ett problem och tillsammans med deltagarna försöker utveckla 
en lösning på problemet. Vi har också lagt vikt vid att forskaren ska vara aktiv i det fält som 
studeras. Rönnerman (2012) beskriver aktionsforskning som om att utgå från det vardagliga 
till att formulera en fråga kring det man önskar att veta mer om. Vi har utgått ifrån aktions-
forskningsspiralen där delar i processen är: planera, agera, dokumentera och reflektera över 
det som sker är en bra tankegång att utgå ifrån. Det handlar om att vi ställer frågor till prakti-
ken, iscensätter en handling, följer processen och reflekterar över vad som skett (Rönnerman, 
2012). Vi har även lagt vikt vid samarbetet mellan forskare och medforskare och menar då att 
arbetet inte sker enskilt utan att det ska ske en kontinuerlig kommunikation gentemot varandra 
(Rönnerman, 2012). Som skribenter eftersträvades ett samarbete mellan oss som forskare, 
eleverna och lärarna under processen där målet var att vi tillsammans skulle arbeta för en ut-
veckling. 

Planera 
Arbetet inleddes med att vi kontaktade våra handledare för att undersöka vilka utvecklingsbe-
hov det fanns ute på skolorna. Innan ett utvecklingsarbete påbörjas måste det undersökas vad 
som behöver förändras i verksamheten vilket är enligt Rönnerman (2012) någonting som kän-
netecknar en aktionsforskning. Genom samtal med de berörda fattades ett beslut om att ar-
betsområdet ”mäta och jämföra” inom matematiken var i behov av förändring och detta blev 
därför arbetets utvecklingsområde. Utvecklingsbehovet framkom genom kvalitetsredovis-
ningar och anvisningar från skolchefer och handledare. Efter att ha skrivit en litteraturstudie 
kring utomhuspedagogik valde vi att använda denna lärandemiljö för att slutligen undersöka 
hur eleverna beskrev sitt deltagande i matematiska övningar.  
 
Till en början startade vi med att fundera över vilken metod som skulle passa vår forsknings-
fråga. Till sist valde vi att använda oss av metoden Stimulated Recall (SR) som datain-
samlingsmetod. Eleverna har fått samtala utifrån inspelade videosekvenser som vi sedan ob-
serverat och analyserat.   
 
Klasserna vi har observerat består av 26 elever i årskurs ett respektive 25 elever i årskurs två. 
De observerade eleverna benämns i studien av forskningsetiska skäl med fiktiva namn.  I 
varje klass finns det en klasslärare och en extra pedagog tillgänglig. Dessa pedagoger deltog 
även i arbetet då de filmade och hjälpte till vid genomförandet av undervisningen utomhus. 
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Eleverna delades upp i grupper om två till tre elever vid varje lektionstillfälle och grupperna 
skapades i samråd med handledarna. Grupperna utformades så att vi skapade förutsättningar 
för elevernas deltagande till deras bästa förmåga. Det fanns elever som inte kunde läsa själv 
och vissa tystlåtna elever som trivs bäst i vissa konstellationer. De matematiska uppgifterna 
utformades så att det krävdes att eleverna samarbetade och hjälptes åt.  

Agera 
Under tre veckor höll vi i tre lektioner på respektive skola inom ämnet matematik ute på skol-
gården. Undervisningstillfällena varierade mellan halv- och helklass och pågick c:a en timme 
per tillfälle. Vid varje tillfälle genomfördes följande aktioner inom arbetsområdet mäta och 
jämföra:  
 
Aktion 1: Eleverna fick gå ut och mäta föremål på skolgården. De fick först välja föremål och 
sedan uppskattade de föremålets längd för att sedan mäta det.  
 
Aktion 2: Eleverna fick gå ut på skolgården och leta efter föremål utifrån frågor på ett papper, 
t.ex. kan du hitta något som är lika tjockt runt om som måttbandet? och Hur många händer får 
det plats på pinnen? 
 
Aktion 3: Eleverna fick mäta med hjälp av kroppen, t.ex. mät upp 10 meter, hur många steg 
tar du på 10 meter? De fick även mäta sig med hjälp av gamla måttenheter. Eleverna fick där-
efter hoppa längdhopp som de mätte. De jämförde sedan sina hopp och även sitt längsta hopp 
jämfört med världens längsta hopp.  
 
Aktiviteterna utformades så att de kunde utföras i både årskurs ett och två. Vi gjorde en peda-
gogisk planering utifrån läroplanen (Skolverket, 2011) som innehöll centralt innehåll, för-
mågor, kunskapskraven samt beskrivning av uppgifterna (se bilaga A). Uppgifterna var öppna 
och de krävde kommunikation och samarbete mellan eleverna. Vid varje tillfälle genomfördes 
olika aktiviteter inom arbetsområdet. Vi valde att filma en ny grupp vid varje tillfälle för att få 
in mer data som kunde ge oss fylligare beskrivningar och mer trovärdigt resultat. 

Dokumentera  
Det verktyg som har använts för dokumentationen i studien är Stimulated Recall (SR). Stimu-
lated Recall går ut på att respondenten ska, utifrån en tidigare dokumenterad aktivitet kom-
municera sina tankar från vad som har skett (Haglund, 2003). Eleverna fick efter att ha delta-
git i aktiviteter som spelats in vara med och samtala kring videoinspelningen och delge sina 
tankar kring detta. Enligt Lyle (2003) är det två till fyra gånger fler respondenter som kan 
kommunicera sina tankar från en aktivitet genom att titta tillbaka på den med hjälp av video-
sekvenser jämfört med de som bara, utan videosekvenser, tänker tillbaka på det som skett. 
Både Lyle (2003) och Haglund (2003) lägger vikt vid att metoden är flexibel och att den inte 
har något bestämt tillvägagångssätt. Haglund beskriver att SR kan ses som ett samlingsnamn 
för likartade tillvägagångssätt för att samla data. När man använder sig av SR är det av vikt att 
beskriva hur man gått tillväga och vilka ställningstaganden man gjort. Hur man går tillväga i 
den egna SR-undersökningen är därför inte givet och kan också få implikationer för de resul-
tat man erhåller (Haglund, 2003). Med detta menar vi att det kan bli olika resultat beroende på 
hur man utformar sin SR-undersökning. 
 
Vi valde att spela in aktionerna med hjälp av videokamera.  Detta har förenklat kommunikat-
ionen mellan eleverna och vi menar att en diktafon hade gett oss betydligt mer begränsad em-
piri. En diktafon ger mer verbal information medan videoinspelningar ger oss både icke-
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verbala och verbala signaler (Bjørndal, 2005). Med icke-verbala signaler menar vi att eleverna 
använder kroppsspråket, tonläge, tystnad etc. under aktionerna som de sedan ser när de stude-
rar videosekvenserna. Detta kommer till uttryck när eleverna sedan samtalar kring videose-
kvenserna. Haglund (2003) och Lyle (2003) har delade meningar kring när samtalen ska hål-
las men vi förespråkar Lyles teori om att dessa samtal bör ske en till två timmar efter filmin-
spelningen. Haglund (2003) menar att samtalen kan ske inom en tvådagarsperiod efter utförd 
aktion men vi är övertygade om att vi får mer material när avståndet mellan aktioner och sam-
tal minskar. Detta för att eleverna har lättare att minnas och titta tillbaka på lektionstillfället.  
 
Samtalen började med att vi informerade eleverna kring syftet. Vi berättade att eleverna skulle 
samtala kring filmerna och sa till en början: berätta vad ni gör här. Vi valde att låta eleverna 
styra samtalet och när vi ansåg att det var lämpligt (t.ex. om elevreflektionen berörde studiens 
fokus så att det lämpade sig för följdfråga eller att en paus inbjöd till fråga) inflikade vi med 
en fortsatt fråga. Frågorna konstruerades med hjälp av boken ”Att förstå barns tankar – meto-
dik för barnintervjuer” (Doverborg & Pramling, 2000). Vi använde oss bland annat av, ”be-
rätta hur-” och ”varför” frågor. Vi reflekterade sedan tillsammans över elevernas berättande 
kring videosekvenserna som sedan mynnade ut i en analys. 
 
Inom pedagogisk forskning samt inom den undervisande verksamheten är Stimulated Recall 
en användbar och kreativ metod. Någonting som vi ser som unikt med denna metod är att den 
når personers kognitiva process. Att nå elevernas kognitiva process och samtidigt utgå från 
den naturliga verksamheten var betydelsefulla faktorer när vi gjorde vårt val av insamlings-
metod (Lyle, 2003).  
 
Vi strävade efter att eleverna skulle få möjligheten att lyfta fram situationer och händelser ur 
sitt perspektiv genom att de tillsammans reflekterar över videosekvenserna. Eftersom att både 
vi och eleverna förmodligen skulle uppfatta liknande situationer på olika sätt, så var det ele-
vernas uttryck av videosekvenserna som var betydelsefulla för studiens resultat. I vårt analys-
arbete är det samtalen kring videosekvenserna som står i förgrunden och videosekvenserna 
bildar en bakgrund till det eleverna beskriver. Vi har därför valt att observera det eleverna 
kommunicerar kring filmerna och har använt detta i vårt resultat.  
 
Bjørndal (2005) talar om observationer av första och andra ordningen. Observation av första 
ordningen innebär att observatören endast har uppgiften att observera. Observation av andra 
ordningen innebär å andra sidan att observatören är en del av situationen samtidigt som man 
gör sin observation. Vår observation är av andra ordningen då vi i samtalet inflikar med frågor 
samtidigt som vi observerar.  

Reflektera 
Vikten av att reflektera har vi uppmärksammat som betydelsefull under processen av denna 
aktionsforskning. Det är viktigt att reflektera både individuellt och forskare emellan men lika 
så också med pedagoger och elever. Enligt Rönnerman (2012) är det viktigt att reflektera över 
de utförda aktionerna för att få en förståelse för verksamheten och skaffa nya kunskaper inom 
området som vi ser kan vara användbara i framtiden. Förutom detta har vi också upptäckt att 
reflektionen med andra kan bidra till att man får syn på datan ur olika synvinklar.  
 
I aktionsforskning är det enligt Rönnerman (2012) viktigt att lärare och forskare har stor för-
ståelse och respekt för varandra. Det är genom samarbete mellan båda parterna som ny kun-
skap kan skapas. Efter våra genomförda aktioner har vi framför allt reflekterat gemensamt 
med våra handledare. Vi diskuterade tillsammans resultatet vi fått fram i observationerna för 
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att handledarna skulle bli delaktiga i elevernas tankar och erfarenheter kring undervisningen. 
Vi valde att reflektera med handledarna för att de inte deltog under samtalen och på så sätt 
öka deras delaktighet i forskningen. Detta var alltså inte för att synliggöra lärarnas tankar utan 
för att beskriva för dem vad eleverna berättat. Vi anser att detta är en viktig del av forskning-
en då vi vill delge vårt resultat till yrkesverksamma lärare.  

Analysmetod 
Efter att vi hade planerat, agerat, dokumenterat och reflekterat påbörjade vi analysprocessen. 
Den inleddes med att granska bådas material, som tidigare nämnt samlades in genom Stimula-
ted Recall. Eleverna fick samtala kring videosekvenser som observerades. Vi transkriberade 
vårt material som var sex olika observationstillfällen. Eleverna samtalade cirka 15 minuter vid 
varje tillfälle. Vårt transkriberade material fortsatte vi sedan att sortera upp med olika färg-
pennor för att hitta mönster (bilaga C). Det som inte markerades sorterade vi bort. Enligt Do-
verborg och Pramling (2000) bör vi på så sätt se om varje barns svar går att kategorisera och 
därav kom vi fram olika teman som lyste igenom dokumentationen och som svarade till vårt 
syfte och vår forskningsfråga, något som Kvale och Brinkmann (2009) kallar för innehållsa-
nalys. Denna metod var väldigt användbar eftersom analysen kan göras både på olika nivåer 
och på olika typer av texter.  
 
Nästa steg i analysprocessen var att bestämma vilket ut material som skulle inkluderas i stu-
dien. Genom att välja och välja bort har en reducering i analysen utförts. Efter att vi hade 
färgkodat vårt material fick vi fram fem olika kategorier. Vi fick först fram kategorierna: Mo-
tivation, Lärarens roll, Utomhusmiljön, Samarbete och Lärande. Dessa fick vi fram eftersom 
att eleverna beskrev glädjen med lektionen, handledningen som krävs vid matematiklektioner, 
hur de uppfattade utomhusmiljön generellt, hur de behövde hjälpas åt och hur de kunde an-
vända sig av kunskapen vidare. Efter detta prövades och omprövades våra olika kategorier 
tillsammans med citaten och vi valde sedan att granska materialet ytterligare genom att söka 
efter fler likheter och skillnader. Vi kom då fram till att lärarens roll samt motivationen är 
starkt kopplad till lärandet. Förutom det anser vi att samarbetet beskrevs i stor utsträckning 
och att lärmiljön passade bättre som en kategori då eleverna beskrev sin syn på både inomhus- 
och utomhusmiljön.  De tre slutgiltiga kategorierna blev istället: Eleverna beskriver sitt delta-
gande- i en utomhusmiljö, - som ett Samarbetsorienterat lärande och – i lärande. Dessa kate-
gorier kommer att presenteras i resultatet. I resultatet kommer vi även att presentera citat från 
våra transkriberingar. Sista steget i analysen var att vi såg till att innehållet i kategorierna sva-
rade på forskningsfrågan.  I detta skede läste vi återigen genom transkriberingarna för att fast-
ställa om vår analys av resultatet och slutsatsen var trovärdig.  
  
Analysen är induktiv då vi utgår från de observationer och resultat som vi fått fram genom 
samtalen kring videosekvenserna och drar slutsatser utifrån dessa. Detta innebär alltså att man 
först observerar en viss situation och sedan drar slutsatser efter vad man kunde uppfatta i 
denna situation (Svensson, 2013). Det har nämnts att vi har tidigare kunskaper kring ämnet 
eftersom vi har skrivit en litteraturstudie. Istället för att eftersöka en ”sanning” som ska bevisa 
eller motbevisa någons teori undersöker vi istället hur eleverna samtalar kring videosekven-
serna som genererar till nya slutsatser.  

Trovärdighet 
Studien är trovärdig då forskningen är gjord på två olika skolor samt i två olika årskurser. 
Arbetet blir på så sätt mer omfattande än om vi hade gjort arbetet enskilt.  Trovärdigheten 
ökar alltså när man är två forskare. Vi kan däremot inte garantera att vi hade fått samma resul-
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tat på andra skolor. För att få en större trovärdighet hade det varit önskvärt att göra arbetet på 
fler skolor och med flera klasser. 
 
Miljön vi befann oss i under aktionerna påverkade video- och ljudkvaliteten och gjorde så att 
den inte blev densamma som den hade kunnat bli om vi hade varit inomhus, något som vi 
redan reflekterat över tidigare men ändå bortsåg ifrån. I efterhand hade det möjligtvis varit att 
föredra att endast intervjua eleverna på grund av detta. Vi menar däremot ändå att eleverna 
gav oss fylligare beskrivningar genom att titta på videosekvenserna och att metoden funge-
rade väl. Det var en kreativ metod som vi gärna använder oss i både framtida undervisning för 
att få eleverna att reflektera, men också om vi bedriver forskning i framtiden.  
 
Doverborg och Pramling (2000) anser att det finns stora fördelar med att spela in samtal. När 
det inte används bandspelare utan istället antecknas det eleven säger är det är svårt att få ner 
allt som berättas. Vi kan ställa oss kritiska mot dilemmat då vi upplevde att eleverna var fåor-
diga, vilket förenklade arbetet med att få med allt som eleverna samtalade om. Vi hann under 
tiden som eleverna samtala att skriva ner och reflektera över det som sades. Vi provade att 
spela in samtalen på iPads under tiden det fördes samtal och eleverna kollade på filmerna, 
men detta gav oss så dålig ljudkvalitet att det valdes bort. Detta upptäcktes under datain-
samlingen och vi hade sett det som en fördel att videodokumentera. Vi tar med oss detta som 
en erfarenhet till framtida forskning. Vi är dock positiva till metoden Stimulated recall och 
menar på att eleverna kan delge sina tankar mer än vid en vanlig intervju. Vi menar på att vi 
kan bli för delaktiga i samtalen vid en vanlig intervju och att eleverna själv kan reflektera och 
tänka tillbaka när de har någonting att relatera till.  
 
Doverborg och Pramling (2000) beskriver att det första steget i det praktiska arrangemanget 
kring ett tillfälle där eleverna samtalar kring videosekvenserna är att välja en lugn plats. Det 
är en betydelsefull förutsättning för att barnet ska hålla uppe koncentrationen och inte tappa 
intresset. Tidpunkten för samtalen är också betydelsefull då det finns tillfällen under dagen 
som lämpar sig bättre eller sämre. Vi följde författarnas direktioner och valde därför att hålla i 
dessa samtal vid tillfälle då eleverna haft rast eller när de inte blev störda i sitt arbete. Detta 
såg vi i efterhand som en fördel. Samtalen skedde dock i samband med lektioner i klassrum-
met och därför hade en lugnare miljö varit att föredra. Anledningen till detta var att det kom 
in andra elever under samtalen och rådfrågade oss om den pågående lektionen i klassrummet. 
Vi ser därför att det hade varit fördelaktigt att ha samtalen efter lektionstid. 
 
Aktiviteterna var skapade så att det inte krävdes mycket handledning. Vi valde ändå att ha en 
vuxen tillgänglig för eleverna och på grund av detta hade vi bara möjligheten att filma en 
grupp per aktion. Vi kan dock tänka oss att det hade varit intressant för studien att höra flera 
elever för att få ett större perspektiv. Vid aktionerna har det vissa gånger varit handledaren 
som spelat in videosekvenserna och andra gånger vi själva. Någonting som kan ha påverkat 
resultatet är hur den som filmat har valt att styra kameran. Vi menar att den som filmat kan ha 
filmat för långt ifrån eller för nära eleverna och att detta kan ha påverkat resultatet av video-
sekvenserna.  
 
Vi har haft i åtanke att tillförlitligheten kan minska då det inte går att kontrollera responden-
ternas tankar och framför allt inte noggrannheten av deras svar (Lyle, 2003) eller som Dover-
borg & Pramling (2000) tar upp att barnet försöker lista ut vad den vuxna vill få reda på. Vi 
har därför försökt vara extra lyhörda. Vi valde dessutom att inte lägga oss i samtalen mer än 
med korta frågor och därför tror vi att svaren har blivit mer trovärdiga än om vi samtalat med 
eleverna. 
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Det fanns redan en uppbyggd relation mellan en av oss och barnen på en av skolorna. En av 
oss hade en ny VFU-klass vilket innebar att det inte fanns samma relation till eleverna.  För 
att ett samtal ska bli givande krävs det att man har skapat en bra relation som bygger på ele-
vernas förtroende. Om det finns en god kontakt med eleverna finns det större förutsättningar 
för att de berättar och delar med sig av sina tankar (Doverborg & Pramling, 2000). Vi kan se 
på insamlingen av empirin att detta kan ha påverkat elevernas samtal kring videosekvenserna. 
Det har även varit en utmaning att genomföra likartade uppgifter i de två olika klasserna då 
åldern och kunskapen skiljer sig. Det hade varit att föredra att göra aktionsforskningen i end-
ast en och samma klass.  
 
Hansson (2003) menar att aktionsforskarrollen ibland kan vara oklar. I en aktionsforskning 
intar forskaren oftast flera roller. Hansson (2003) lyfter fram Dochetty (1976) som menar att 
det finns sju olika forskarroller som aktionsforskaren växlar mellan. Dessa är: försäljare, på-
drivare, konsult, advokat, samtalspartner, rapportör och forskare. Vi anser att vi har intagit 
fem utav de nämnda forskarrollerna. Försäljaren har vi intagit när vi ska sälja idén kring att 
matematiken kan förändras med hjälp av utomhuspedagogiken. Pådrivare har vi varit när vi 
genomfört forskningen med deltagarna då vi drivit vidare forskningen och försökt få dem att 
bibehålla intresset. Vi har under forskningen kontinuerligt samtalat med deltagarna och därför 
menar vi att vi har varit samtalspartners. Vi har sedan rapporterat vidare forskningen genom 
att utföra ett examensarbete som slutligen har gjort oss till forskare. Det kan vara problema-
tiskt att ha dessa olika roller då deltagarna kan bli osäkra under aktionerna. Det kan därför 
krävas ett flexibelt förhållningssätt vid aktionsforskning. Om aktionsforskningen ska bli tro-
värdig utifrån den praktiska verkligheten där det byggs teorier utifrån denna, krävs det att 
forskaren visar lyhördhet och respekt för deltagarna (Hansson, 2003). Vi har alltså anpassat 
oss till den rådande situationen men ändå känt att vi varit klara med vilka roller vi haft. Vi kan 
dessutom i efterhand se att eleverna inte påverkades av att vi gick in i vår forskarroll då de 
respekterade detta och hade fått tillräckligt med information när vi sålde idén.  
 
Någonting som vi slutligen funderat över är att vi inte följt aktionsforskningsspiralen fullt ut. 
Forskningen i detta fall handlar om att vi identifierar ett problem och försöker finna en lös-
ning. Andersson et.al (2007) menar att forskningen också måste leda till en utveckling av 
verksamheten. Vi hade endast tre veckor på oss ute i verksamheten och har därför svårt att 
följa upp problemet och dess förändring. Vi hoppas att våra handledare och andra pedagoger 
på skolan blir inspirerade till att arbeta vidare med utomhuspedagogiken. Då kan vi tänka oss 
att man kan se om detta arbetssätt bidrar till en förbättring inom matematiken. Vi är däremot 
medvetna om att pedagogerna ser skolutvecklingen som tidskrävande och att något som sker 
utanför vardagsverksamheten. 

Etiska aspekter 
I vår forskning har vi följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak ut-
trycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa har vi upplyst om i informationsbre-
vet (se bilaga B) som berörda lärare samt elever/föräldrar har fått ta del av.  Informationskra-
vet uppfylls genom informationsbrevet, detta krav handlar om att forskaren ska informera de 
berörda om den aktuella forskningens syfte, deras uppgift i projektet och villkor som gäller 
för deras deltagande. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan. De berörda erbjuds att besvara frågan om medverkan i 
informationsbrevet. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att behandla 
uppgifterna om deltagarna så att utomstående inte kan identifiera dessa. Vi har nämnt elever-
na vid fiktiva namn och uppgifterna är inte tillgängliga för någon annan är oss skribenter. 
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Slutligen har vi också tagit hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att uppgifterna som sam-
lats in endast kommer användas för forskningsändamål (Kvale & Brinkmann, 2009).  

I forskningen blev det inget bortfall av elever från skolorna då samtliga fick tillstånd att med-
verka. Vi anser att det är viktigt att alla elever är inkluderade i undervisningen och därför inte 
exkluderas för att de inte får delta i studien. Därför hade vi sedan innan i åtanke att vi skulle 
fördela eleverna i grupper utefter vilka som kunde delta i studien och inte.  

Resultat 
Nedan kommer resultatet från analysen presenteras. Vår forskningsfråga är som tidigare 
nämnt: Hur beskriver eleverna sitt deltagande i matematiska övningar i en utomhusmiljö? Vi 
har valt att presentera resultatet utifrån följande tre kategorier: Eleverna beskriver sitt delta-
gande- i en utomhusmiljö, -i ett Samarbetsorienterat lärande och -Lärande. Under rubriken 
”lärmiljö” kan vi se hur eleverna beskriver lärmiljön under de matematiska övningarna. Efter 
följer rubriken ”samarbetsorienterat lärande” där eleverna beskriver sitt deltagande i olika 
gruppkonstellationer och slutligen under rubriken ”lärande” där vi tar upp sådant som elever-
na har sett kring sitt lärande under utomhusaktiviteterna. Som vi tidigare nämnde är alla ele-
vers namn fiktiva. I slutet av de olika kategorierna följer en kortare sammanfattning.  

Eleverna beskriver sitt deltagande i en utomhusmiljö 
I analysen framkommer det att utomhusmiljön är något som eleverna tycker att en lärare ska 
sträva efter att använda sig av. Det framgår framför allt att eleverna tycker det blir roligare, 
förutom detta ser dem det som enklare för inlärningen.  
 

Siv: Det blir mycket roligare att göra det ute. Man sitter inte bara på en plats och räknar 
1+2 och så. Vi jobbar mest i boken annars (observation 1). 

 
Vi tolkar citatet som att Siv är van vid att arbeta inomhus i matematikboken och att hon nu 
när vi varit ute, upplevt det som roligare eftersom vi har gjort annorlunda arbetsuppgifter än 
de som finns i boken.  
 
Analysen visar att i samtliga samtal förutom i observation 5 framstod en enighet om att lik-
nande lektioner inte gick att göra inomhus. Pelle i observation 5 menade på att det hade gått 
lika bra att göra lektionen inomhus. Fler artefakter så som träd, stenar osv. som förenklade 
lärandet kunde användas utomhus vilket deltagarna uttryckte var svårare att göra inomhus. Å 
andra sidan påtalade Stine (observation 2) att vissa lektioner var bra att göra inne och andra 
ute. I analysen framkom det att eleverna föredrog att ha matematiklektioner utomhus. Detta 
styrktes med att eleverna förstod instruktionerna enklare utomhus och att matematikboken 
kunde vara svår att förstå. Då eleverna menade att det krävdes mer hjälp av lärare vid arbete i 
matematikboken. De menade också att de kunde bestämma och styra mycket själv vilket de 
inte kan på samma sätt med matematikboken. Ute i naturen använde de sig av olika träd och 
jämförde, i boken förklarade dem att det endast fanns olika djur att jämföra utan att mäta:  
 

Lilly: Man kan liksom bestämma mycket själv, det kan man ju inte i matteboken. Här tar 
jag ju olika träd och jämför, i boken finns det bara olika djur som man ska jämföra, det 
är mycket tråkigare. Ja och dessutom är ju djuren helt fel. För myran är större än apan 
och det är ju helt fel.   
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Stine: Men vi fastnade där på att hitta nått som var 1 m. Lilly visste vad 1 cm var så hon 
mäter med 1 cm i taget med fingrarna och så flyttar hon så. Men det blev inte alltid helt 
rätt. Alla hade rätt på containern i alla fall. Det är lite svårt att se.  
 

Martin: Aktiviteterna går inte riktigt att göra inomhus. Det är enklare att göra ute. Det 
blir enklare att göra för man ska räkna runt ett träd t.ex.  
 

Lilly: Inne kan man bara räkna typ en penna. Man kan hitta låtsasträd på tgr men det är 
svårt ändå. Inne är det inte lika kallt, och det finns mindre saker. Ute finns de mer stora 
saker.  
 

Martin: Inne finns de svårare saker att mäta. Typ detta bordet går knappt att mäta. 
 

Stine: Jag hade nog satsat på att vara ute men vissa lektioner går lättare ute och vissa 
inne. Det är lättast att förstå att göra det och läsa instruktionen, men i matteboken vet 
man inte riktigt vad man ska göra och det är svårt att fatta och då behöver man mer hjälp 
(observation 2). 

 
Här visar citatet att eleverna anser att man kan bestämma mycket själv när man arbetar utom-
hus och att det blir mer verklighetstroget, då figurer i boken inte är i fullstorlek. De visar även 
att uppgifterna vi har gjort måste göras utomhus och att det är svårare att arbeta på detta sätt 
inomhus. Vi kan även utläsa att det kan vara svårare att förstå matematikboken och att mer 
handledning av läraren då krävs.  
 
Eleverna beskriver att enkla instruktioner är att föredra. Analysen visar att eleverna trivs bäst 
när det krävs mindre hjälp av läraren. Just vikten vid att ta hjälp av läraren var någonting som 
lös igenom de tre första observationerna. När eleverna arbetar självständigt och sitter vid sin 
plats anser de att det krävs mer handledning. Då får de sitta och vänta på hjälp och spiller tid.  
Utomhus kunde de använda sig av det som fanns runt omkring och diskutera för att lösa upp-
gifterna, detta menade samtliga deltagare.  
 
Någonting som Håkan och Martin la vikt vid var väderförhållanden. Det fanns en negativ syn 
på att det var kallt ute och att det kunde vara lika jobbigt om det var varmt. Dessa deltagare 
menade däremot att de skulle klä sig rätt så att de kunde vara ute ändå. Martin uttalade flera 
gånger under samtalet att han tappat pennan och att det försvårade arbetet ute. Anna beskrev 
att hon har pollenallergi och att detta kan påverka hennes inställning till att vara ute. 
 
Förutom ovanstående uttalanden framkom det i analysen att fler lärare borde ha lektioner ute 
för att få frisk luft, näring och att det är mer öppet. Eleverna berättade att de orkade med hela 
dagen när de hade haft lektion ute. Martin styrkte det med att han varit pigg hela dagen efter 
att vi hade första lektionen ute. Han menar att han annars brukar vara så trött efter första lekt-
ionen som känns jättelång, jämförelsevis med lektioner inomhus där både Siv, Lilly och Bengt 
tycker att det alltid är samma sorts lektion. Med detta menar deltagarna att de har genomgång 
och sedan arbetar i boken. Analysen visar dock, som tidigare nämnt, att det var önskvärt att ha 
både lektioner ute och inne, beroende på arbetsområde.  

Eleverna beskriver sitt deltagande som ett samarbetsorienterat lä-
rande 
Analysen visar att de uppskattar att arbeta i grupp och det kom till uttryck från flera deltagare, 
t.ex. Marie, Stine, Anna och Pelle att det var svårt att göra uppgifterna själv. Håkan och Kajsa 
uttryckte att det var betydelsefullt att hamna med rätt kompisar då det hade en viktig roll i hur 
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man löste uppgifterna. Anledningen till att det var svårt att utföra uppgifterna själv var för att 
det krävdes att man diskuterade och hjälptes åt att utföra de olika matematiska uppgifterna.  
 
Utifrån analysen kan vi utläsa att flera av deltagarna menar att man måste vara två för att hålla 
måttbandet och dessutom menade Kajsa på att man kunde ta hjälp av sin kompis om man inte 
kunde skriva. Vi kan dock se tendenser av att det kunde bli problem om gruppen inte funge-
rade. Skapades en gruppkonstellation som inte fungerade menade Betty att de andra kompi-
sarna bara sprang runt och att de inte fick någonting gjort. Kajsa menade även på att hon inte 
ville vara med någon som busade. Siv menade att det kunde uppstå diskussioner kring vilka 
föremål som skulle mätas men att detta uppkom på grund av att eleverna hade olika syn på 
vilka föremål som var rimliga att mäta.  
 

Gustav: Det var viktigt att vi var två stycken, för att man ska samarbeta.  
 

Pelle: Men man hade kunnat göra de själv, men det är roligare att jobba med någon 
annan.  
 

Pelle: Ibland visste Gustav grejer och ibland visste jag grejer som inte han visste.  
 

Pelle: Men för det mesta visste båda likadant.   

Gustav: Det är mycket lättare då när man är två så man kan hjälpa varandra (ob-
servation 5). 

 
I dialogen mellan Pelle och Gustav kan vi utläsa att de kunde olika mycket och att de då 
kunde ta hjälp av varandra för att lösa uppgifterna. De syftade på att man själv kunde någon-
ting som den andra inte kunde och tvärtom. Vid tillfället där uppgiften var att mäta utan in-
strument och ”gissa” hur långa föremålen var berättade Siv att de använde sig av olika sätt att 
mäta, exempelvis genom att använda fötterna och mäta hur många steg det var eller med hän-
derna. Kunskapen kring enheterna uttryckte Gustav att de inte hade innan lektionstillfällena, 
medan Anna visste vad centimeter och meter var sedan tidigare. När eleverna hade hoppat 
längdhopp framkom det en förvirring hos Betty kring hur man jämförde två olika hopp. Hon 
trodde att man skulle plussa ihop de olika hoppen men hade fått hjälp av Vilmer med att räkna 
ut det. På så sätt krävdes det att man var i grupper.  
 
Analysen visar att eleverna ansåg att man blev bättre kompisar om man arbetade såhär. Detta 
styrktes med att de hela tiden var tvungen att kommunicera och hjälpas åt. Håkan menade 
också att man kunde bli bättre kompis med de elever som man inte brukar leka med annars, 
vilket sågs som stimulerande. I observation 3 berättade Bengt att det var kul att jobba med en 
annan kompis som man inte brukade jobba med. Då insåg han att de jobbade jättebra ihop och 
önskade att få arbeta med Betty i kommande projekt. Det visade sig också att Marie trodde att 
de skulle bråka mindre i klassen om de lärde sig att jobba med olika kompisar. Hon menade 
att de inte fick den möjligheten och att denna miljö bidrog till att de hade kul tillsammans och 
att de lärde känna varandra mer.  

Eleverna beskriver sitt deltagande i lärande 
 
Martin: Jag hade kunnat komma hit på sportlovet om vi hade gjort sånna här jät-
teroliga lektioner (observation 2). 
 
Håkan: Vi tyckte detta var den roligaste lektionen vi haft på länge. Jag vill alltid 
ha såhär kul mattelektioner (observation 1). 
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Vi tolkar citatet som att eleverna vill ha roligare matematiklektioner än de dem har nu och att 
eleverna blir mer motiverade till matematiken genom utomhuspedagogiken. Motivation är 
någonting som framkommer genomgående i analysen. När det gäller lärande sa Maria att de 
lärt sig hur lång stången på skolgården var, medan t.ex. Siv kunde ge konkreta exempel på hur 
de kunde använda sig av kunskapen vid andra tillfällen. Siv kom då med förslag som att man 
kunde använda sig av detta när man skulle bygga någonting i framtiden. Vera nämnde att de 
lärt sig hur man kunde mäta och Gustav att de lärt sig mer om enheterna. Samtliga elever för-
stod att matematiken var huvudämnet för uppgiften och Lilly belyste att ämnen som svenska 
var viktigt för att man skulle kunna lösa uppgifterna.  
 
I analysen visar det sig att andra elever också ville vara med och delta under utomhuslektion-
en. Dessa elever hade frågat vad de gjorde, hur man mätte och vad de olika enheterna var. De 
hade då lärt dem detta och tyckte det var spännande att lära andra som hade blivit intresserade 
av deras arbete. Siv menade att hon lärde sig genom att hon fick tänka efter noga så att man 
inte lärde dem fel. Marie talade också om att de hade jämfört sina längder och visade en för-
ståelse för att det skiljde olika mycket beroende på hur gammal/lång personen var.  
 
Anna berättade att de gissat hur lång t.ex. en bänk var och att de inte riktigt hade någon koll. 
Anna uttryckte då att de lärde sig ungefär hur lång en sak kunde vara efter några gånger och 
att det i början var det lite svårt. När de efter några gånger gjort det mätte de t.ex. en balans-
gång, då kunde de att den var längre än måttbandet, precis som bänken. 
 
I analysen kunde vi se hur en elev visade en förståelse för sitt lärande. Hon såg under video-
sekvensen att de mätte konstigt och hörde även att de hade räknat fel. De hade fått 14 händer 
på pinnen i uppgiften med att mäta hur många händer som kunde hålla på pinnen samtidigt. 
Lilly hade under detta tillfälle tagit två händer i samtidigt och glömt bort att hon använde två 
händer och inte en. Under samtalet upptäcktes detta och hon multiplicerade 14 med 2. Hon 
uttryckte då att det var betydelsefullt att se detta i efter hand och att man alltid borde bli fil-
mad. Då menade hon att man kunde se att man tänkt fel och därför tänka om.  
 
Det skedde också en diskussion kring längdhoppen. Betty tyckte skillnaden mellan hoppen 
var häftig. Bengt berättade att under denna övning lärde de sig att man behövde flytta bandet 
om man hoppade längre än en m och att man fick fortsätta räkna med centimeter när det var 
mer än 1 meter. Bengt menade på att de nu fått en förståelse för att 1 meter var 100 centimeter 
och att det var lättare att räkna ihop det då. Det var delade meningar kring vilket räknesätt 
man använde sig av för att jämföra de olika hoppen och Vilmer berättade att de använt sig av 
både addition och subtraktion när de arbetat med arbetsområdet ”mäta och jämföra”. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis pekar resultaten mot att utomhuspedagogiken är motiverande för elever-
na. Samtliga elever önskade att ha matematiklektioner ute. Det framstod att vädret påverkade 
deras inställning till lärandemiljön och att ett varmare klimat var önskvärt. Förutom att få en 
förståelse för mätning och dess enheter menade eleverna att de var tvungna att samarbeta vil-
ket kan ses som ett lärande i sig. De menade dock att det var viktigt att hamna med rätt klass-
kompisar för att det skulle fungera att utföra uppgifterna. Utifrån analysen kunde vi se att alla 
eleverna fann en glädje för att ha lektionerna ute, det framstod dock inte om eleverna hade 
förståelse för det de gjorde eller om de bara utförde uppgifterna. Det framstod däremot att 
eleverna kunde ta del av varandras kunskap och hjälpas åt för att klara uppgifterna. 
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Diskussion 
I den här aktionsforskningsstudien har vi planerat och genomfört tre undervisningspass utom-
hus vardera med fokus på området mäta och jämföra. Syftet med studien var att utveckla kun-
skap om matematikundervisning i en utomhusmiljö. I diskussionen nedan kommer vi att re-
flektera och diskutera matematik och utomhuspedagogik som lärandemiljö kopplat till tidi-
gare forskning.  
 
Den övergripande slutsatsen är framförallt att eleverna beskriver utomhusmiljön som motive-
rande. Frågan kvarstår däremot om det har skett ett lärande bara för att eleverna ser undervis-
ningstillfället som motiverande.  
 
Vår analys visar på att det var delade meningar kring vilket lärande som skedde, eftersom vår 
forskning vänder sig mot utomhusmiljön kan vi inte veta vilket resultat det hade gett att ha 
lektionerna inomhus. Det visade sig däremot att eleverna ansåg att kunskaper kunde användas 
i framtiden vid t.ex. byggnationer och de menade på att de fick en förståelse för jämförelser 
och dess betydelse. Det lades vikt vid glädjen att lära andra och detta stämmer överrens med 
Wilhemsson, Ottander och Lidestavs (2012) studie som visar att eleverna är viktiga för 
varandra och deras inlärning. Författarna poängterar betydelsen med den sociala interaktionen 
där eleverna får jämföra och se sin egen förståelse. 
 
I inledningen frågade vi oss hur det kommer sig att eleverna på måndagen har ’glömt’ det vi 
så flitigt arbetat med veckan innan? (Sandahl, 2014). Det framstod i samtliga artiklar i littera-
turstudien (Carrier, 2009; Fägerstam, 2012; White, 2012; Wilhelmsson, 2012; Szczepanski, 
2006; Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013) att deltagarna anser att utomhuspe-
dagogiken förenklar inlärningsprocessen. Detta hör till stor del ihop med det Brodin (2011) 
samt Brügge och Szczepanski (2007) talar om kring att utomhuspedagogiken ofta används 
som ett komplement till den traditionella undervisningen i klassrummet. Studien visar att det 
kan gynna matematikundervisningen genom att använda flera lärmiljöer och inte se det som 
ett komplement gentemot varandra. Som resultatet visar, menar vissa deltagare att de bara 
sitter och räknar i matematikboken och att det är önskvärt att vara utomhus. Samtidigt som en 
annan deltagare menar att lärare bör anpassa miljön efter arbetsområdet. Detta styrks i 
Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie, som menar att det är en självklarhet att eleverna ska 
studera fåglarna och träden där de finns istället för att läsa om det i böcker. Studien visar dock 
att man inte ska vara ute till varje pris eftersom vissa saker lämpar sig bättre inne men att det 
kan vara bra att börja med det konkreta ute för att förstå det abstrakta inomhus (Szczepanski 
& Dahlgren, 2011). Resultatet överrensstämmer med det som både vi och en deltagare i vår 
studie syftar på. Man behöver inte se utomhuspedagogiken och matematikboken för sig utan 
låta dem ta hjälp av varandra. 
 
Våra elever berättar dessutom om hur de kunde använda sig av flera olika artefakter utomhus 
som förenklade deras lärande. I Szczepanskis (2013) studie menar lärarna att lärare ger barn 
större möjligheter till flera platser för sitt lärande om lektioner hålls både inne och ute. Lärare 
ska däremot inte efterstäva att det teoretiska ska följa med ut i skogen, som att ta med böcker 
ut och använda dessa utomhus. Utan lärare bör istället ta med det praktiska in (Szczepanski, 
2013). Vi har efter att ha fullföljt vår studie kommit fram till liknande svar. Eleverna i vår 
studie och lärarna i författarens studie har alltså samma syn på lärandet och detta ger oss ett 
vidgat perspektiv och erfarenheter till framtiden.  
 
Innan aktionerna påbörjades förberedde vi eleverna väl på hur de skulle klä sig för att över-
vinna de negativa uppfattningarna. Resultatet visar ändå att vissa deltagare ser vädret som ett 
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hinder och att vi kan därför ställa oss kritiska mot Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012) 
som menar på att detta övervinns genom noga förberedelser.  Analysen visar att eleverna 
hellre är utomhus när vädret är gynnsamt och behagligt. Med dåligt väder syftade de på att de 
kunde vara för varmt och kallt, dessutom var det negativt när det blåste mycket. I Fägerstams 
(2012) studie visar det sig att det finns en säsongsvariation med mindre frekvent utomhusun-
dervisning från december till mars (vinterhalvåret) och mer utomhusundervisning under höst 
och vår. Dessa attityder överrensstämmer och resultaten visar på att undervisning utomhus bör 
vara när eleverna uppskattar det. 
 
Idag går matematikundervisningen i allt högre grad ut på att eleverna får ägna sig åt att lösa 
matematikbokens uppgifter enskilt, många lärare vill benämna detta som en individualiserad 
undervisning men kan ofta innebära att läraren lämnar sin roll (SOU, 2004:97). Någonting 
som eleverna beskrev var vikten av handledning. Idag har lärare svårt att finnas till hands och 
matematikdelegationen menar att lärares brist på aktiv handledning gör att de svaga inte får 
något stöd och de högpresterande eleverna inte får några utmaningar (SOU, 2004:97). Delta-
garna lägger just vikt vid detta och menar på att läraren måste fungera som en stöttepelare vid 
lektioner inomhus och att eleverna utomhus tar mer hjälp av varandra och har därför lättare att 
förstå lektionerna. I Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie beskrivs det att man som lärare 
ofta måste föreslå och ge tips till eleverna mer när dem är inomhus än vad man behöver när de 
är utomhus samt att eleverna själva är med i lärprocessen när de är ute och får vara med och 
göra iakttagelser. Detta överrensstämmer med vår studie och därför menar vi att elevernas syn 
på handledning ger oss en konkret bild.  
 
Lärarna i Szczepanski & Dahlgrens (2011) studie framhåller att eleverna lär sig av varandra i 
en utomhusmiljö och det är färre konflikter än vad det är inom fyra väggar. Vår studie visar 
dock att bildandet av grupperna har stor betydelse då konflikter uppstod vid olika gruppkon-
stellationer. Det framkom också att eleverna tyckte att de blev bättre kompisar om man arbe-
tade på detta sätt. Detta styrktes med att de hela tiden var tvungen att kommunicera och hjäl-
pas åt och att man kunde bli bättre kompis med de elever som man inte brukar leka med an-
nars, vilket sågs som stimulerande. Vi kan utläsa att eleverna uppskattar att jobba med olika 
kompisar och att konflikter kan minska vid arbete med detta arbetssätt. Eleverna fick inte den 
möjligheten annars och denna miljö bidrog till att de hade kul tillsammans och att de lärde 
känna varandra mer. Som vi tidigare nämnt så är matematik grundskolans tystaste ämne enligt 
delegationen (SOU, 2004:97), detta kan vi se motverkas när man använder utomhuspedagogi-
ken som lärmiljö. Deltagarna i Fägerstam (2012), Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012) 
och White (2012) har också kommit fram till att eleverna börjar kommunicera med varandra. 
Detta uttryckte samtliga elever som något berikande. I studien av White (2012) visade det sig 
också att utomhuspedagogiken hjälper elever att bygga vänskapsband och på så sätt öka sam-
manhållningen. Vi har som tidigare nämnt fått fram liknande tankar ifrån våra elever.  
 
Eleverna i studien menade att fler lärare borde ha lektioner ute för att de får frisk luft, näring 
och att det är mer öppet utomhus än inomhus. De berättade att de orkade med hela dagen när 
de hade haft lektion ute. Detta styrktes av att eleverna ansåg sig varit pigga hela dagen efter 
att de hade haft första lektionen utomhus. Annars påtalades det av en elev att hen vanligtvis 
var trött efter första lektionen och att dagen kändes lång. Detta styrks av Szczepanskis (2006) 
deltagare som lägger vikt vid rörelsen, den friska luften samt en förbättrad koncentration hos 
eleverna. Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie visar också att det är mer stillhet och ro 
utomhus och att individen är begränsad inomhus. Deltagarna menar att eleverna har ett större 
utrymme utomhus för att använda sig av hela kroppen. Vi ser att resultaten här överrensstäm-
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mer och menar att rörelsen är viktig. Inte minst för att tillgodogöra sig mer kunskaper resten 
av dagen vilket i längden förbättrar resterande undervisning.  
 
Som vi nämnde i inledningen har många elever i grundskolan idag inte uppnått godkänt i ma-
tematik. I den senaste PISA-undersökningen visade 25 av 34 länder ett bättre resultat än Sve-
rige och vi tror starkt på att detta hör ihop med elevernas negativa attityd till matematiken. 
TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) har gjort en enkätundersökning för att få fram attityddata. 
Det framkom att endast 39 % av eleverna i årskurs åtta hade en positiv syn till matematiken 
jämfört med eleverna i årskurs fyra 67 %. Som man kan utläsa försämras attityden ju högre 
man kommer upp i åldrarna. Resultatet i årskurs fyra är fortfarande inte bra och efter att ha 
fått fram vårt resultat visar det sig att eleverna uppskattar en varierad matematikundervisning. 
I analysen visar det sig att det kan bero på att matematikboken har för stor roll i den rådande 
undervisningen. Vi kan däremot utläsa att eleverna har positiva attityder till utomhuspedago-
giken. Forskning och beprövad erfarenhet visar trots allt på att en varierad matematikunder-
visning skapar rika och givande föreställningar hos elever, som gör att de får en större lust att 
lära, som behålls upp i åldrarna. Elever har många olika sätt att lära sig på, vissa lär sig bäst 
med hjälp av praktiska hjälpmedel medan andra snabbt lär sig formelspråket och finner glädje 
i det (SOU, 2004:97).  
 
Vår centrala slutsats är att utomhuspedagogiken generellt ger en positiv effekt på undervis-
ningen och eleverna och att detta arbetssätt skulle kunna förbättra attityderna. Med detta me-
nar vi inte att utomhuspedagogiken är det enda arbetssätt som gör underverk i undervisningen 
men studien visar att den kan leda matematikresultaten och elevernas attityder i rätt riktning, 
det vill säga uppåt. Vi bedömer alltså att vår aktionsforskningsstudie tillsammans med vår 
litteraturstudie, ger stöd för uppfattningen att utomhuspedagogiken är ett användbart arbetssätt 
att använda i matematiken och generellt i skolans värld.  

Didaktiska implikationer 
Vi har lärt oss, genom att utföra denna aktionsforskning och studerat tidigare forskning i vår 
litteraturstudie, att utomhusmiljön har mycket att erbjuda. Många lärare har uppfattningen att 
det krävs mycket material och att de känner sig osäkra på denna sorts pedagogik. Vi har 
kommit fram till att öppna uppgifter ger eleverna möjlighet att tolka uppgifter och på så sätt 
bli mer självgående och delta utifrån deras egna förutsättningar. Vi vill därför inspirera andra 
lärare till att titta ut genom fönstret, öppna ögonen för utomhuspedagogikens påverkan och 
skaffa sig egna erfarenheter kring detta. Vi vill inte bara inspirera lärare i grundskolan till att 
använda sig av denna lärmiljö utan även lärare på högskolan. Resultatet visar att det finns så 
många möjligheter med utomhusmiljön och detta borde synliggöras på lärarutbildningen. Lä-
rarstudenter borde få konkreta lektionstips som är ämnesspecifika och genom detta tror vi att 
lärarstudenter kan inspirera fler lärare till att använda sig av utomhusmiljön under t.ex. sina 
verksamhetsförlagda utbildningar.   

Hur lärare förlägger undervisningen och hur elever mottager denna, har stor betydelse för 
utvecklingen hos eleverna kunskapsmässigt. I detta utvecklingsarbete har resultatet visat att 
eleverna ser utomhusmiljön som ett givande arbetssätt i matematiken. I framtiden skulle vi 
vilja se en studie där man jämför samma undervisningssituation när man gör den inomhus 
gentemot utomhus.  

Egna lärdomar 
Efter att vi genomfört denna aktionsforskningsstudie har vi fått ytterligare kunskaper kring 
hur mycket man kan påverka och förändra verksamheten. Trots att vi ser det som att utveckl-
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ingen av undervisningen/verksamheten sker kontinuerligt så kan vi, efter detta, ha en positiv 
attityd till utvecklingsarbeten ute i skolorna. Alla skolor har förbättringsområden och vi har 
upplevt att många lärare känner att de har tidsbrist till att utföra detta då ett utvecklingsarbete 
innebär mycket dokumentation och tid som ska avsättas till just detta. Vi har däremot lärt oss 
att det är värt tiden i slutändan då undervisningen blir förändrad och kan på så sätt gynna den, 
sig själv och eleverna. Samtidigt som man kan delge sina kollegor och arbeta vidare mot ny 
utveckling. Lärare bör få kommunikativa utrymmen för att de ska kunna lära av varandra och 
arbeta för samma mål. Om lärare får delge sina erfarenheter och vara med och bestämma över 
hur och vad som bör förändras tror vi att ett större intresse bildas.  
 
Vi har även genom denna studie fått en positiv syn på aktionsforskning, då vi anser att det är 
ett väldigt givande sätt att utveckla verksamheten på, eftersom problemområdet är från sin 
egen verksamhet, vilket ökar motivationen! Vi tar med oss våra resultat och reflektionerna 
kring dem som en stor lärdom inför framtiden. Vi har förhoppningar om att vi kan vara med 
och utveckla verksamheten på vår arbetsplats i framtiden och att detta utvecklingsarbete kan 
inspirera andra lärare till att göra detsamma. 
 
Vi håller inte med om uttrycket ”kläder efter väder”. Vi kan tänka oss att eleverna får negativa 
uppfattningar och erfarenheter av utomhuspedagogiken om man tvingar ut dem i naturen vid 
dåligt väder. Detta tar vi med oss som en lärdom till framtiden och menar då på att man bör ha 
lektioner utomhus med eleverna när vädret är gynnsamt. 
 
Vi har funderat över uppgifternas upplägg och kan tänka oss att andra sorters uppgifter utom-
hus kan kräva mer hjälp av läraren. Uppgifterna anser vi bör vara öppna så att eleverna lär sig 
att tänka själv.  Detta är någonting som lärare bör ha i åtanke vid sin planering av lektioner 
utomhus. 
 
Vi tar också med oss att denna lärandemiljö kan vara berikande för klasser som har problem. 
Detta på grund av att dessa övningar kräver samarbete och som vi tidigare nämnde, kommu-
nikation. När man börjar arbeta med en ny klass kan vi därför tänka oss att det är betydelse-
fullt att ta med eleverna ut i naturen och inte bara arbeta med olika ämnen utan även göra 
olika värdegrundsövningar. Eleverna beskrev att de blev bättre vänner och detta är någonting 
som man kan ha i åtanke vid skapandet av grupper. En lärdom är att vi hade kunnat variera 
grupperna för att se om detta bidrog till någon skillnad i resultatet.  
 
Efter att ha utfört och skrivit denna aktionsforskningsstudie har vi skaffat den förståelse och 
kunskap kring utomhuspedagogik och dess påverkan på bland annat matematik som vi ville 
ha till vårt framtida arbete. Vi kommer att arbeta vidare med arbetssättet i vår framtida yrkes-
utövning för att se om elevernas attityder till matematiken förändras. Utomhusmiljön – du kan 
räkna med mig! 
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Bilaga A Pedagogisk planering 
 
Grupp: 25 elever i åk 2 och 26 elever i åk 1 – mäta och jämföra 
Tid: ca 3 aktioner 
 
Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:  

-‐ Föra och följa matematiska resonemang (s.63, matematik, Lgr11.) 
-‐ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (s.63, matematik, Lgr11.) 
-‐ Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (s.63, ma-

tematik, Lgr11). 
-‐ Utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen (s. 63, 

matematik, Lgr11) 

Centralt innehåll:  
-‐ Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, 

volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. (s. 63, matematik, Lgr11) 

-‐ Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. (s. 64, matematik, 
Lgr11) 

Undervisningen:  
Vi börjar med att introducera eleverna genom att ge dem kunskap i vad utomhuspedagogik 
innebär och vad man t.ex. kan ha på sig vid lektioner utomhus. Aktion 1: Eleverna får gå ut 
och mäta föremål på skolgården. De ska först välja föremål och gissa hur lång föremålet är 
och sedan mäta det. Aktion 2: Eleverna får gå ut på skolgården och leta efter föremål utifrån 
frågor på ett papper, t.ex. kan du hitta något som är lika tjockt runt om som måttbandet? Akt-
ion 3: Eleverna får mäta med hjälp av kroppen, t.ex. mät upp 10 m, hur många steg tar du på 
10 m? De får även mäta sig med hjälp av gamla måttenheter Eleverna får därefter hoppa 
längdhopp som de mäter. De ska sedan jämföra sina hopp och även ta reda på hur långt det 
längsta hoppet i världen är, för att kunna räkna ut hur mycket deras längsta hopp skiljer sig 
gentemot det.  
 
Vi bedömer din förmåga att: 

-‐ Lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi 
med viss anpassning till problemets karaktär (s. 67, matematik, Lgr11).  

-‐ Välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder (s. 67, matematik, 
Lgr11). 

-‐ Ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att an-
vända dem i vanligt förekommande sammanhang på ett huvudsak fungerande sätt (s. 
67, matematik, Lgr11). 

-‐ Göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder (s. 67, matematik, 
Lgr11). 



 

Bilaga B Etikblankett	  
	  
Till	  vårdnadshavare	  i	  klasser	  som	  tar	  emot	  lärarstudenter	  

Era	  barns	  skola	  samarbetar	  med	   lärarutbildningen	  på	  Högskolan	   i	  Halmstad.	  Det	  
innebär	  att	  studenter	  gör	  praktik	   i	  klassen	  och	  utför	  olika	  uppgifter	  kopplade	   till	  
utbildningen.	  Våren	  2015	  kommer	  en	  student	  som	  går	  sin	  sista	  termin	  på	  lärarut-‐
bildningen	  att	  genomföra	  sin	  sista	  praktikperiod	  i	  klassen.	  Studenten	  kommer	  att	  
hålla	   i	   större	   delen	   av	   undervisningen,	  men	   också	   tillsammans	  med	   klassläraren	  
dokumentera	   undervisning	   i	   syfte	   att	   identifiera	   ett	   utvecklings-‐område.	   Doku-‐
mentationen	  kan	  ske	  genom	  inspelade	  samtal,	  bilder,	  video	  med	  mera.	  Det	  insam-‐
lade	   materialet	   kommer	   att	   hanteras	   etiskt	   korrekt	   enligt	   vedertagna	   principer	  
vilket	  till	  exempel	  innebär	  att	  elever	  och	  lärare	  avidentifieras	  och	  att	  dokumentat-‐
ionen	  endast	  användas	  för	  utveckling	  och	  utbildning.	  Vi	  vill	  avslutningsvis	  betona	  
att	   förbättringsarbetet	   genomförs	   i	   syfte	   att	   gagna	   alla	   barns	   utveckling	   och	   lä-‐
rande.	  

Om	   du/ni	   har	   frågor	   får	   du	   gärna	   höra	   av	   dig	   till	  mig.	   För	   att	   studenterna	   skall	  
kunna	  planera	  sina	  uppgifter	  behöver	  vi	  svar	  så	  snart	  som	  möjligt	  om	  ditt	  godkän-‐
nande.	  	  

Vänliga	  hälsningar	  
Utbildningsledare	  
	  
Klipp	  av	  svarstalongen	  och	  lämna	  in.	  Tack	  på	  förhand!	  
	  
✂–	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  –	  

□ JA,	  jag/vi	  godkänner	  att	  mitt/vårt	  barn	  deltar	  i	  undervisning	  som	  dokumenteras	  
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