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En kvalitativ studie om de didaktiska val lärare gör när utemiljö används som kompletterande lärmiljö 

i matematikundervisningen 

     Antal sidor: 35 

___________________________________________________________________________ 

Syftet har varit att undersöka vilka didaktiska övervägande och val lärare gör i 

matematikundervisning när utemiljön används som kompletterande lärandemiljö och vilka 

faktorer som påverkar de didaktiska valen. 

Studien utgår från ett didaktiskt teoretiskt perspektiv. I studiens olika kapitel används 

didaktikens tre grundfrågor vad? hur? och varför? som genomgående tema.  

Metoden är kvalitativ och data har samlats in från 4 observationer och en intervju i fokusgrupp. 

Ur materialet framkommer lärarnas didaktiska överväganden kring frågorna; vad, hur och 

varför när undervisning i matematik bedrivs i olika lärmiljöer. I intervjun resonerar också 

lärarna kring olika hinder i samband med undervisning i utemiljö, som framkommit i tidigare 

forskning och hur de förhåller sig till dem. Resultatet visar att; skolans styrdokument, 

läromedels innehåll och utformning, elevgrupperna och olika faktorer i den miljö som används 

i undervisningen, samtliga påverkar lärarnas didaktiska val. 

I resultatet framkommer att olika lärandemiljöer skapar en variation som gynnar elevers 

lärande. Framförallt betonas att olika lärandemiljöer ger möjlighet för olika kunskapsformer att 

komma till uttryck vilket gynnar både elever och lärare.  
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ABSTRACT 

___________________________________________________________________________ 

Jennie Svärd 

What? How? And Why? 

A qualitative study about the didactic choices teachers make when outdoor environment is 

used as a complementary learning environment in mathematics teaching. 

   

    Number of pages : 35 

___________________________________________________________________________ 

The aim of this study is to examine which didactic considerations and choices teachers make in 

teaching mathematics when the outdoor environment is used as a complementary learning 

environment and what factors that affect them. The study is based on a didactic theoretical 

perspective. In the different chapters of the study didactics’ three basic questions what? how? 

and why? are used as a consistent theme. 

The method that has been used is qualitative and data has been collected from 4 observations 

and an interview in a focus group. From the collected material, the teachers' didactic 

considerations on the issues appear; what, how and why, when teaching mathematics is 

conducted in different learning environments. In the interview, the teachers also reason about 

various obstacles in connection with teaching in the outdoor environment, which emerged in 

previous research and how they relate to them.  

The result shows that; the school's governing documents, the content and design of teaching 

materials, the groups of students and various factors in the environment used in the teaching, 

all affect the teachers' didactic choices. 

The teachers emphasize that different learning environments create a variation that favors 

students´ learning. Above all, it is emphasized that different learning environments provide the 

opportunity for different forms of knowledge to come to expression, which benefits both 

students and teachers. 
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1. Inledning  
 

Alla elever är olika och alla lär på olika sätt - ett välanvänt citat som genomsyrar 

lärarutbildningen och finns med som ledord i yrkesverksamma lärares dagliga arbete i skolan. 

För att möta dessa olikheter och ge varje elev möjlighet till att lära (Skolverket, 2017), krävs en 

kunskap hos läraren, en kompetens som skiljer professionen från andra (Kroksmark, 1994). 

Lärarprofessionen innefattar många samverkande förmågor och kunskaper vilka inte bör skiljas 

åt, dels av ämneskunskaper dels av didaktisk kompetens (Schűllerqvist, Ullström & Ullström, 

2009). Didaktisk kompetens är förmågan att kombinera ämneskunskaper med pedagogisk 

kompetens. Det är den kompetens som skiljer lärares kunskap och förmåga från andra 

människors (Kroksmark, 2003). 

Inom didaktisk forskning och i lärares dagliga arbete står undervisning i fokus. Båda 

yrkesprofessioner, forskare och lärare, använder sig i grunden av tre övergripande frågor: Vad 

ska vi undervisa om? Hur ska undervisningen ske? Varför ska vi undervisa om ett visst innehåll 

på ett visst sätt? Frågorna visar hur komplex didaktisk kompetens är.  

Läroplanen för grundskola, fritidshem och förskoleklass 2011 [Lgr11] tydliggör att det är 

lärares uppdrag att ge varje elev möjlighet att nå så långt som möjligt (Skolverket, 2017). I 

Lgr11 finns det stöd och vägledning för lärare om vad som ska undervisas, men hur är upp till 

lärare att tolka och genomföra. Det finns många olika teorier kring undervisning och hur den 

bör gå till. I denna studie inspireras jag av Comenius teori och hans verk Didactica Magna 

(1657/1999), ett verk som skrevs för 400 år sedan men som är aktuell än idag. Comenius 

beskrev undervisning som en konst och av läraren fodras en kunskap där tid, ämnesstoff och 

metoder samspelar. Utifrån Comenius teori har flera andra utvecklats och begreppet didaktik 

har getts skilda innebörder (Kroksmark, 1999). Men konsten att undervisa handlar om lärarens 

didaktiska kompetens vilken utmärks av komparationer och urval. Didaktisk kompetens 

utvecklas mot bakgrund av dels en mångsidig kunskap om den egna skolan, dels en lika 

mångsidig kunskap om undervisningsinnehållet och den byggs ständigt på (Arfwedson & 

Ödman, 1998). 

En tidigare litteraturstudie (Jakobsson & Svärd, 2018) visar att undervisning i utemiljö, som en 

kompletterande arbetsmetod till undervisning inomhus, ökar elevers förmågor och kunskaper i 

matematik. Jag upplever dock, genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 

arbetserfarenhet, att få lärare eller skolor använder utemiljön i undervisningen. Förekomsten är 

mer vanlig i yngre åldrar, framförallt i förskoleverksamhet men tenderar att minska ju äldre 

eleverna blir. I tidigare forskning (Blom & Fägerstam, 2013; Dahlgren & Szczepanski, 2011; 

Dyment, 2005; Hagen, 2013; Moffett, 2011) påtalas även en del hinder som påverkar lärares 

användning av utemiljö, till exempel väderförhållanden eller lärares osäkerhet. Därför vill jag 

med studien undersöka och bidra med kunskap om hur lärare kan arbeta med fler lärandemiljöer 

i matematik. Genom en fallstudie vill jag undersöka de didaktiska val lärare gör i 

matematikundervisning då fler lärandemiljöer används. Under studien besökte jag en F-6skola 

där utemiljön används regelbundet i undervisningen. Mina frågeställningar fokuserar på de 

didaktiska val lärare gör då utemiljön används som ett komplement till undervisning i 

matematik inomhus.   
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2. Bakgrund  
 

I följande kapitel beskrivs begreppet didaktik (2.1). Därefter redogörs en historisk överblick för 

didaktisk forskning, samt exempel från modern tid (2.2).  Begreppet beskrivs sedan ur ett 

yrkesperspektiv som didaktisk kompetens (2.3). Vidare lyfts delar av skolans styrdokument 

som behandlar matematik i relation till didaktikens frågeställningar (3.4). Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av tidigare forskningsresultat om när olika lärmiljöer används i 

matematikundervisning (2.5). 

2.1 Didaktik 

 

Didaktik betyder konsten att undervisa. Ordet härstammar från det grekiska verbet ”didaskein”, 

som översätts till att lära ut, undervisa, analysera och bevisa. Didaktik kan förstås som både 

aktiviteten att undervisa som själva inlärningen (Hopmann, 1997; Håkansson & Sundberg, 

2012; Jank & Meyer, 1997). Begreppet har använts i undervisningssammanhang lika länge som 

tanken om att nytt lärande sker då någon undervisas om någonting funnits (Kroksmark, 1994). 

Syftet med didaktik var från början att visa på goda exempel kring lärande och undervisning, 

vilket är gällande än idag (Håkansson & Sundberg, 2012). Didaktikens syfte är också att 

beskriva undervisningsverkligheten och även föreslå hur den kan förbättras (Jank & Meyer, 

1997). Didaktik behandlar de praktiska, teoretiska och metodiska aspekterna av undervisning 

och lärnade. Begreppet har bland annat tolkats som konsten att visa eller tillrättavisa någon och 

dessa tolkningar är också aktuella idag (Hopmann, 1997; Håkansson & Sundberg, 2012). 

2.2 Didaktikens historia 

 

Inom forskning är det framförallt tre olika traditioner som är grunden till vad didaktik är idag, 

retorik, kateketik och metodik. Retoriken uppfattades som undervisningslära och inom 

traditionen betraktas innehåll och utförande som en enhet. Uppmärksamheten riktas mot både 

lärarens agerande och relation till innehållet: vad som undervisas om och varför. Kunskapen är 

situerad och kopplas till handlandet (Hopmann, 1997; Schűllerqvist et al., 2009). Retoriken 

omformades senare till kateketik och undervisningens fokus blev istället kvalitén på 

kommunikationen mellan lärare och elev, kring ett gemensamt innehåll. Traditionen betonade 

framförallt att en förutsättning för inlärning var en levande växelverkan mellan lärare och elev 

(Hopmann, 1997; Schűllerqvist et al., 2009). Inom metodiken utvecklades synen på kunskap 

och undervisning ytterligare. Den retoriska konsten och den kateketiska färdigheten ansågs inte 

tillräckliga. Kunskapen behövde organiseras på ett meningsfullt sätt och ur ett 

inlärningsperspektiv. Lärares efterfrågan av vägledning i vad som ska läras ut och hur 

undervisningen ska organiseras var sedan starten till den produktion av didaktisk utveckling 

som pågår än idag. Comenius1 och Ratke2 utvecklade de tre traditionslinjerna till ett pedagogiskt 

begrepp, undervisningslära3 respektive undervisningskonst. (Hopmann, 1997). Retorik, 

                                                           
1 Johan Amos Comenius, (1592-1670). Tjeckien. Teolog och pedagog. (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). 
2 Wolfgang Ratke, (1571  - 1635). Tyskland. Filosof. (Lundgren et al., 2014). 
3 Didactica Magna, (1657). J. A. Comenius. (Lundgren et al., 2014). 
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kateketik och metodik används fortfarande inom didaktisk lära och tillsammans visar de på 

didaktikens komplexitet (Schűllerqvist et al., 2009). 

Olika kulturtraditioner har präglat och utvecklat didaktiken men i internationella sammanhang 

refererar de flesta till den tyska didaktiken med framträdande namn som till exempel Herbart4  

och Pestalozzi5 (Hopmann, 1997). Herbart betonade framförallt samspelet mellan lärare, 

innehåll och elev som en förutsättning och grund för undervisningens framgång och genom 

hans arbete blev didaktiken erkänd som ett vetenskapligt fält (Håkansson & Sundberg, 2012).  

Inom modern didaktik finns två forskare som haft en stor inverkan på didaktisk forskning: 

Klafki6 och Shulman7. Klafki tillhörde den tyska didaktiska traditionen med ursprung från 

Comenius teorier. I hans arbete fokuserades didaktik mer än pedagogik och lärandet var 

centralt. Klafki studerade undervisningsmetoder och lärandestrategier på en mer generell nivå, 

vilket gör att hans teori tillhör den allmändidaktiska traditionen. Syftet är då att 

undervisningsmetoderna ska vara användbara oavsett ämne eller kontext. Forskningen utgick 

från ett induktivt perspektiv i skolans konkreta praktik. Relationen mellan läraren, eleven, 

innehållet och metoden är grunden för lärandet och samtliga delar måste finnas med i processen. 

Inom Klafkis didaktiska teori finns de klassiska frågeställningarna med. Han betonar att vad-

frågan aldrig är överordnad hur-frågan, utan att individens förmåga att lära sig är viktigare att 

prioritera än själva innehållet. Innehållet som ska läras måste kombineras med rätt metoder i 

undervisningen med hänsyn till individerna för att lyckas (Kroksmark, 2011). 

Till skillnad från Klafkis allmändidaktiska perspektiv så räknas Shulman till 

ämnesdidaktikerna. Han menar att undervisningen är mycket komplex och påverkas och styrs 

av flera faktorer; ämnens historia, struktur och logik. Kombinationen av ämnesinnehållet, 

elevers inlärningsförmåga och en specifik kontext är alla tre faktorer som påverkar 

undervisningen. Läraren behöver den pedagogiska kompetensen att lära ut och samtidigt ha en 

förståelse för elevers sätt att uppfatta innehållet (Håkansson & Sundberg, 2012). Shulman 

utvecklade en modell för ämnespedagogiken (se figur 1), Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) vilken illustrerar lärarkompetensen som innefattar ämneskunskaper, pedagogisk 

kunskap och praktisk kunskap om undervisningens kontext och förutsättningar. Det finns 

tydliga kopplingar från Shulmans teorier till det som i flera hundra år benämnts didaktik och 

hans utgångspunkter relaterar till didaktikens grundläggande frågeställningar. Shulman betonar 

att god undervisning förutsätter att lärare har kunskap om hur ett ämne lärs ut, vad i ämnet som 

ska väljas och vilka medel som bör användas och slutligen kunskap om varför visst innehåll 

fordrar viss undervisning (Håkansson & Sundberg, 2012; Kroksmark, 2011).  

                                                           
4 Johann Friedrich Herbart, (1776-1841). Tyskland. Filosof och psykolog. (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). 
5  Johann Heinrich Pestalozzi, (1746 – 1827). Schweiz, pedagog. (Lundgren et al., 2014). 
6 Wolfgang Klafki, (1927 – 2016). (Kroksmark, 2011).  
7 Lee Shulman, (f.1930). Filosofi och psykologi vid Chicago University. (Kroksmark, 2011). 
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Figur 1, Shulmans modell för ämnespedagogik, PCK 
 

2.3 Didaktisk kompetens 

 

Didaktisk kunskap, eller didaktisk kompetens är en del av lärares yrkesprofession och handlar 

om hela undervisningsprocessen, både inlärning och undervisning och fordrar både teoretisk 

och praktisk kunskap (Jank & Meyer, 1997; Kroksmark, 1994; 1997). Det är denna kompetens 

som skiljer lärare från andra lekmän, vilken bygger på teoretisk kunskap, erfarenhet och 

förmågan att skapa förutsättningar för inlärning. Den innefattar även lärares erfarenhet kring 

undervisning och inlärning och hur dessa två begrepp relaterar till varandra (Kroksmark, 1997). 

Det handlar om förmågan att överföra den teoretiska kunskapen till praktisk handling för att 

kunna utöva yrket (Jank & Meyer, 1997). Kroksmark (1997) påtalar också lärares förmåga att 

variera undervisningsmetoderna som en viktig aspekt av kompetensen.  

Undervisning och inlärning kan ses som två skilda begrepp, men gemensamt för begreppen är 

att det alltid är något som behandlas. Innehållet väljs utifrån läroplanen eller kursplanen (Lgr11) 

grundat på vetenskap och tradition för att omsättas i praktiken av lärare. Undervisningens 

innehåll, tillsammans med val av metoder måste sedan relateras till elevers erfarenheter, 

intressen och olika sätt att lära och utifrån dessa olika aspekter bör läraren fatta didaktiska beslut 

gällande undervisningsprocessen (Kroksmark, 1997). Som stöd i lärares arbete med 

undervisningen kan de utgå från de centrala didaktiska frågorna som Comenius benämnde 

tänkandets alfabet: vad ska undervisas om? - vilket innehåll ska undervisningen behandla? Hur 

ska undervisningen genomföras? – vilka metoder och tillvägagångssätt är lämpliga? Samt 

varför ska ett visst innehåll bearbetas på ett visst sätt? (Jank & Meyer, 1997; Kroksmark, 1994).  

2.4 Styrdokumenten  

 

Vad 

I kursplanen för matematik står att genom undervisning ska elever utveckla matematiska 

kunskaper. Elever ska få möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens 

uttrycksformer och med hjälp av dem kommunicera i olika sammanhang. Elever ska få 

förutsättningar att utveckla sin problemlösningsförmåga och kunna värdera valda matematiska 

strategier och metoder. De ska vidare få möjlighet att utveckla förståelse och kunskap kring 

olika matematiska begrepp, dels deras betydelse, dels sambandet mellan dem. Undervisning 

ska erbjuda elever möjlighet att utveckla sin förmåga att göra beräkningar och lösa 

Ämneskunskap

Pedagogisk 
kunskap

Praktisk 
kunskap

Lärares 

ämnesdidaktiska 

kompetens 
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rutinuppgifter. Det centrala innehållet är tydligt formulerat med alla de ämnesområden som 

undervisningen ska bearbeta och kan fungera som urvalverkstyg för lärare. Exempel på 

matematiskt innehåll för årskurs 4-6 är: positionssystemet för tal i decimalform och 

grundläggande geometriska objekt (Skolverket, 2017). 

Hur 

Inledande kapitel i skolans läroplan (Skolverket, 2017) beskriver lärares ansvar att erbjuda 

elever olika arbetssätt och arbetsformer. Lärare ansvarar för att anpassa lärandemiljön för det 

matematiska innehåll som ska behandlas, för att öka möjligheterna för elevers lärande. Kunskap 

kommer till uttryck i olika former; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och undervisning 

ska ge utrymme för samtliga. De olika formerna förutsätter och samspelar med varandra och 

det är viktigt att de i undervisning balanseras och bildar en helhet. Vidare beskrivs skapande 

och undersökande arbetssätt samt lek som viktiga delar i elevers lärande. Lärare ska organisera 

och genomföra undervisning så elever får använda och utveckla sina förmågor och uppleva 

kunskap som meningsfull. Matematikundervisningen ska också anpassas efter elevers 

förutsättningar och ge dem möjlighet att använda olika uttrycksmedel. Slutligen ska 

undervisning i matematik ge elever möjlighet att arbeta dels självständigt, dels tillsammans med 

andra (Skolverket, 2017).  

Varför  

 I inledande syftestext i kursplanen för matematik (Skolverket, 2017) anges flera aspekter som 

svarar på varför-frågan. Det står bland annat att undervisning i matematik ska stärka elevers 

kreativitet, nyfikenhet och intresse för ämnet. Elever behöver matematiska kunskaper för vidare 

studier och för att klara av och kunna delta i vardagslivet. Elever behöver utveckla tilltron till 

sina egna förmågor och kunna använda matematik i olika sammanhang. Med hjälp av kunskap 

i matematik kan elever formulera och lösa problem, reflektera över matematikens värde och 

sammanhang, samt kommunicera med matematiskt språk för olika syften och i olika kontexter 

(Skolverket, 2017).  

2.5 Tidigare forskning 

 

Forskning belyser vikten av samspel mellan undervisning i inne- och utemiljö, lärandemiljöerna 

kompletterar varandra och erbjuder eleverna flera olika sätt att lära. Genom växelverkan mellan 

olika miljöer erbjuds elever det matematiska innehållet både teoretiskt och praktiskt, vilket ökar 

förutsättningarna för lärande (Blom & Fägerstam, 2013; Dahlgren & Szczepanski, 2011). Båda 

lärandemiljöerna har styrkor och kvalitéer och beroende på matematiskt innehåll och syfte med 

undervisningen gör läraren olika val i fråga om innehåll och metod. Utomhusmiljön erbjuder 

elever ett kroppsligt lärande i verklighetsbaserad kontext och kan underlätta förståelsen för det 

matematiska innehållet vidare i klassrummet. Vidare fungerar elevers delade erfarenheter som 

utgångspunkt i det fortsatta lärandet inomhus (Fägerstam, 2013; Hoody & Lieberman, 1998; 

Mygind, 2009; Reynolds & Wheatley, 1997). Utomhusmiljön levandegör matematikämnet för 

eleverna och hjälper dem att koppla ihop matematiken till vardagslivet och synliggör 

matematikens roll i samhället (Fägerstam, 2013; Glenn, 2000; Hoody & Lieberman, 1998). 

Vidare belyser forskare hur variation av lärandemiljö kan tydliggöra och bidra till elevers 
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förståelse för matematikens abstrakta innehåll (Hoody & Lieberman, 1998; Reynolds & 

Wheatley, 1997).  

Forskning visar att elevers måluppfyllelse och lärande ökar då lärare använt utemiljö som ett 

komplement i matematikundervisningen (Fägerstam & Samuelsson, 2014; Glenn, 2000; 

Hagens, 2013). Framförallt påtalas variationen i lärandemiljön som en bidragande orsak. 

Studier visar en ökning i elevers motivation och förståelse för matematikens syfte och 

användbarhet då utemiljö används (Blom & Fägerstam, 2013; Dahlgren & Szczepanski, 2011; 

Hoody & Lieberman, 1998; Mygind, 2009; Reynolds & Weatley, 1997). Undervisning i 

utemiljö har positiva effekter på elevers kommunikationsförmåga, lärandemiljön erbjuder rika 

möjligheter att kommunicera och kommunikationen blir tydligt kopplad till aktiviteterna 

(Dahlgren & Szcepanski, 2013, Fägerstam, 2013; Fägerstam & Samuelsson, 2014; Reynolds & 

Wheatley, 1997).  

Tidigare forskning visar också att lärare upplever en del svårigheter med att undervisa i 

utemiljö. Ett tydligt framskrivet hinder är vädret, både nederbörd och värme kan påverka 

elevers koncentrationsförmåga eller motivation till undervisningen. Nederbörd kan dessutom 

försvåra materialhantering (Dahlgren & Szczepanski, 2011; Moffett, 2011; Hagen, 2013; Blom 

& Fägerstam, 2013). Beroende på miljö och område påvisas också ljudnivån utomhus som ett 

hinder, eftersom den kan påverka elevers koncentration i undervisningen (Blom & Fägerstam, 

2013; Fägerstam, 2013; Reynolds & Wheatley, 1997). Vidare lyfter forskning lärares oro som 

ett hinder. Det kan till exempel kan vara oro för elevers säkerhet eller lärares kontroll över 

elevgrupper. Lärare uttrycker att inomhusundervisning känns tryggare och enklare (Dyment, 

2005; Moffett, 2011).  Flera studier visar att tidsåtgången, dels för planering, dels för transport 

eller genomförande är ett hinder (Dyment, 2005; Fägerstam, 2013; Moffett, 2011; Mygind, 

2009). Slutligen beskrivs bristen på lärares självförtroende i att använda utemiljö i 

undervisningen som ett hinder. Bristande kunskap, utbildning och erfarenhet gör att lärare väljer 

att inte använda utemiljön. Forskare framhåller också bristen på tydliga kopplingar mellan 

läroplanen och lärmiljö gör att utemiljön inte används i undervisningen (Dyment, 2005).  
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3. Teori  
 

I följande kapitel redogörs studiens vetenskapliga teori (3.1). Sedan följer en kort presentation 

av Comenius (3.2) vars arbete har en betydande roll för studiens resultat- och diskussionsdel. 

3.1 Didaktisk teori 

 

Didaktisk teori består av en sammanfattad framställning av processer som sker i undervisning- 

och inlärningssammanhang. Didaktiska teorier har inte som syfte att enbart förklara olika 

fenomen utan också att handleda lärare i det pedagogiska arbetet (Jank & Meyer, 1997). Teorins 

huvudsakliga syfte är att erbjuda lärare, elever, föräldrar och forskare ett språk att använda på 

ett systematiskt sätt i samtal om undervisning (Uljens, 1997).  

I arbete utifrån en didaktisk teori är det viktigt att bestämma sig för utifrån vilket perspektiv 

arbetet görs. En möjlighet är att ställa frågan om utifrån vems intresse studien genomförs? Av 

denna fråga kan tre olika perspektiv urskiljas. En didaktisk teori kan göras utifrån 

läroplansdidaktik, det vill säga om bildningsinnehållet vilket till exempel kan behandla frågor 

om hur läroplaner sätts samman och deras funktion i skolans verklighet. Perspektivet kan också 

vara utifrån lärarutbildningsdidaktik som fokuserar på funktionen av den didaktiska teorin vid 

utbildning och fortbildning av lärare. Det tredje perspektivet är klassrumsdidaktik, vilket 

handlar om att utveckla didaktisk teori i den verkliga skolvardagen, utifrån de verksamma 

lärarnas och elevernas perspektiv (Uljens, 1997). Eftersom min fallstudie undersöker och 

beskriver en liten grupp lärare och deras arbete gällande planering och genomförande av 

undervisning utgår studien från ett klassrumsperspektiv. Observationer och intervjuer 

genomfördes i en pågående verksamhet med fokus på deltagande lärares arbete och 

samstämmer då med Uljens klassificering.  

Inom didaktiken används ofta olika frågeställningar i arbetet med undervisningsprocessen och 

frågorna är centrala även i teorins utgångspunkt. Uljens (1997) beskriver schematiskt olika 

frågeställningar som vid applicering på didaktiskt arbete visar riktningen för teorin. Frågorna 

handlar bland annat om vem som undervisar någon, när och var undervisningen sker samt 

varför det sker. Vidare besvaras frågorna om hur undervisningen bedrivs och om vad som 

behandlas. Frågeställningarna har tydliga likheter med andra forskare och pedagoger genom 

tiderna och de går att spåra ända till 1600-talet och Comenius didaktiska teori, vilken används 

i min studie.  

3.2 Comenius 

 

Comenius teori kring undervisningslära syftade till att utveckla en generell metod för 

undervisning och lärande, vilket beskrivs i hans storverk Didactica Magna (Håkansson & 

Sundberg, 2012). I och med ett mer övergripande perspektiv på undervisning så räknas 

Comenius didaktik till den allmänna didaktiken (Kroksmark, 1999). Comenius förkastade 

dåtidens skolformer och de undervisningsmetoder som användes och ville med en skolreform 

skapa en skola för alla (Comenius, 1657/1999). Genom att använda olika frågeställningar till 

undervisningen kan lärare utforma en bättre undervisning och främja elevers lärande. Frågorna 

kallas för tänkandets alfabet och innefattar Vad? Hur? När? Och Varför? vilka är grunderna 
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för formandet av undervisning än idag (Kroksmark, 1994; 1999). Comenius applicerade även 

frågorna på lärarnas didaktiska kompetens; vad, lärarens metodiska kunskap, hur, lärarens 

pedagogiska kunskap, hur inlärning sker samt varför en viss metod ska användas till ett 

specifikt innehåll. Comenius menade att en förutsättning för lyckad undervisning är att lärarens 

kunskap i pedagogik, metodik och ämneskunskap samspelar (Kroksmark, 1994). Comenius 

betonade också att grundförutsättningar för undervisning är samspelet mellan lärare, elev och 

det innehåll som ska läras, vilket gestaltas i den didaktiska triangeln (se figur 2). Triangeln visar 

också hur begreppen retorik, kateketik och metodik, som är viktiga grundpelare i didaktiken, 

förhåller sig till de tre parterna (Hopmann, 1997).  

Den didaktiska triangeln åskådliggör hur de centrala grundelementen i didaktik relaterar till 

varandra och genom ett ömsesidigt samspel är förutsättningar för undervisning och lärande 

(Håkansson & Sundberg, 2012; Schűllerqvist, et al., 2009). Triangeln visar hur läraren, eleven 

och innehållet samspelar i undervisningen. Läraren gör ett val om vad (innehållet) som ska 

bearbetas i undervisningen. Hur läraren sedan väljer att framställa innehållet (framställning) 

beror på olika faktorer. Det handlar om syftet med undervisningen, vad läraren vill att 

eleverna ska göra med innehållet (interaktion). Det påverkas också av lärarens kunskap om 

elevers lärande, hur eleverna tar till sig innehållet (erfarenhet). 

Modellen visar också hur didaktikens grundpelare inverkar. Hur läraren framställer innehållet 

till eleven har sitt ursprung i retoriken. Själva interaktionen som sker mellan lärare och elev är 

grundad i kateketiken och metodiken hör samman med en förståelse för elevers inlärning och 

erfarenheter (Hopmann, 1997).  

            

 

 

 

 

 

 
  
Figur 2, den didaktiska triangeln.  
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4. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att beskriva vilka didaktiska val lärare gör när utemiljön används som en 

kompletterande lärandemiljö i matematikundervisningen. 

Syftet kommer besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 Vad för matematiskt innehåll undervisas i de olika lärandemiljöerna? 

 Hur används lärandemiljö och arbetsmetod i matematikundervisningen? 

 Varför bearbetas ett visst innehåll i en viss lärandemiljö? 
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5. Metod 
 

I följande kapitel beskrivs studiens urval och deltagare (5.1). Därefter presenteras den metod 

som använts i studien och en beskrivning av datainsamlingen (5.2). Vidare redogörs för de 

forskningsetiska principerna som vidtagits under arbetets gång (5.3). Avslutningsvis beskrivs 

begreppen validitet och reliabilitet (5.4).  

5.1 Urval och tillvägagångssätt 

För studien gjordes ett målstyrt urval. Mailkontakt togs tidigt i processen med en skola som 

använder arbetsmetoden utomhuspedagogik i undervisningen, vilket är ett av urvalskriterierna 

för studien. Ytterligare urvalskriterium är att skolan har lärare som undervisar i matematik i 

årskurserna 4-6 och att de använder utemiljö kontinuerligt i undervisning. Urvalet är också till 

viss del gjort som ett bekvämlighetsval, då egna erfarenheter och personliga kontakter på skolan 

på ett relevant och träffande sätt möter syftet med studien (Bryman, 2008). Första kontakten 

togs med förstelärare på utvald skola under 2018 och i februari 2019 ordnades ett första möte, 

i vilket även en matematiklärare från arbetslaget deltog. Deltagarna informerades om studien 

och dess syfte. Enligt Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer är det viktigt att de individer 

som är föremål för forskning är informerade om studien och i normalfall ger sitt skriftliga 

samtycke. Läraren tillhandahöll vid mötet samtyckesblanketter8 att dela ut till samtliga elever 

och berörda lärare. Datum för observationer och intervju bestämdes. Att sätta dessa i god tid 

underlättar både för arbetet med studien och för lärarna på utsedd skola i arbetet med 

planeringen.  

Studiens urval består av 3 lärare som undervisar i matematik i årskurs 4-6. Jag har valt att 

beteckna lärarna med A, B och C (se tabell 1) och kan på så vis utlova anonymitet. 

Informanternas identitet eller skolenhetens namn har ingen funktion för studiens resultat, därav 

avidentifiering (Vetenskapsrådet, 2017). Studien baseras på data från en kvalitativ intervju i 

fokusgrupp. Det är ett begränsat urval av informanter dels för att skolan är liten och har ett fåtal 

lärare med behörighet i matematik, dels för att studien fokuserar på årskurs 4-6.  

Tabell 1, översikt över deltagande lärare.  

 

Lärare Utbildning Undervisar i 

A Grundlärare 4-9 Ma åk4,5, No, Tk 

B Grundlärare F-6, äventyrspedagogik Sv, En, Ma, No, So, Tk 

C Grundlärare 3-9, påbörjar äventyrspedagogik vt 19 Ma åk6, No,  

 

Samtliga elever på skolan har undervisning utomhus varje vecka, vilket är inskrivet i skolans 

stadgar. Inför nytt läsår görs en planering och fördelning på ämnen som ska behandlas i 

utemiljön medan innehåll för varje lektion anpassas löpande under terminerna. 

Undervisningstiden beräknas på 150 min/vecka och det räknas av från respektive ämnes timplan 

                                                           
8 Se bilaga 1 & 2 
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innan resterande schemaläggning görs. Matematikämnet utgör 1/6 av årets utedagar och dessa 

datum sätts ut från start. Ytterligare ämnen som lärarna valt att fokusera på är teknik, svenska, 

natur- och samhällsorienterade ämnen.   

5.2 Val av metod 

 

Undersökningen är en fallstudie om lärares didaktiska arbete och syftet med studien uppfyller 

kriteriet med hög relevans för kommande yrkesprofession. Genom en fallstudie fokuseras 

undersökningen till ett enda fall och då mer detaljerat. Målet är att på ett ingående sätt belysa 

lärares arbete i en specifik miljö (Bryman, 2008). Studien har genomförts med en kombination 

av kvalitativa undersökningsmetoder, observationer och semistrukturerad intervju i 

fokusgrupp. 

 I denna studie läggs vikt vid att förstå hur lärare uppfattar och tolkar sin sociala verklighet i en 

viss miljö, vilket är typiskt för en kvalitativ studie. Som utgångspunkt för studien finns en 

didaktisk teori9 och genomförandet blir till viss del deduktivt – en prövning av en teori. Studier 

inom kvalitativ forskning är ofta induktiva och teorin skrivs utifrån studiens resultat men 

forskare hävdar att ett deduktivt arbetssätt också bör användas (Bryman, 2008).  

Studien inleds med 4 observationer fördelat på två dagar, dels för att skapa en förförståelse för 

skolenheten och aktuellt matematikinnehåll, dels för att observera undervisning i båda 

miljöerna – inne och ute. I studien valdes en öppen observation, vilket innebär att deltagarna är 

informerade och medvetna om att forskning pågår. En viktig aspekt, när forskaren deltar eller 

befinner sig i informanternas miljö är att eftersträva objektivitet för att minimera påverkan på 

dels individerna, dels på aktiviteterna och samspelet (Bryman, 2008; Vetenskapsrådet, 2017). 

Under observationerna sker inget deltagande i undervisningen. Däremot ställdes frågor under 

aktiviteternas gång, både till elever och lärare, en så kallad deltagare som observatör (Bryman, 

2008). Kortfattade anteckningar fördes under observationstillfällena och utifrån dem 

konstruerades några följdfrågor inför intervjun. 

Tre matematiklektioner observerades i klassrumsmiljö inomhus, en i respektive årskurs. Då 

studerades och antecknades dels det material som användes, dels hur lektionerna genomfördes, 

samt hur eleverna tog sig an uppgifterna. En matematiklektion observerades i utemiljö och den 

inkluderar samtliga elever i årskurs 4-6, uppdelade i åldersintegrerade grupper. 

Intervjun används för att förstå hur lärare tänker, uppfattar och resonerar kring sitt arbete. Med 

öppna frågor i intervjun är syftet att rekonstruera lärarnas perspektiv och beskrivning av arbetet. 

Intervjuer framhålls av Arfwedson & Ödman (1998) som en bra metod för att undersöka 

helheter. Författarna menar att utifrån kunskaper om helheter kan lärare dra slutsatser om hur 

sammanhang ser ut och varför. Kunskap om undervisningen är komplex och kan inte förklaras 

med generella slutsatser eller allmänna begrepp. De lyfter att den istället bör byggas på en 

förståelse, som uppnås genom tolkningar av olika fenomen och situationer (1998).  

Under intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 4) med teman som på förhand är valda att 

behandlas, vilket ger deltagarna frihet i att utforma sina svar. Att använda en semistrukturerad 

                                                           
9 Se kap. 3 
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intervju ger utrymme för improvisation och uppföljningsfrågor. Eftersom frågorna fordrar 

utförliga och personliga svar görs valet att registrera intervjun på ljudband, för att minska risken 

att svar filtreras bort eller påverkas av intervjuarens minne. Bryman (2008) betonar också att 

ljudinspelningen underlättar för intervjuaren att fokusera på samtalet och deltagarna då det i 

gruppintervju är svårt att hinna anteckna vem som säger vad (Arwedson & Ödman, 1998; 

Bryman, 2008).  

Forskningsfrågorna i studien riktas mot lärares didaktiska val och handlar om planering, 

genomförande och utvärdering av undervisningen. Arbetet med samtliga tre delar gör lärarna 

kollegialt och därför har intervju i fokusgrupp valts, då flera personer intervjuas samtidigt. En 

fördel för studien är att fokusgruppen ger deltagarna möjlighet att höra varandras åsikter och 

bygga vidare på dessa. Fokusgruppen kan även bidra till att flera olika åsikter eller aspekter 

framkommer då deltagarna genom diskussionen måste reflektera över sina och andras 

uppfattningar (Bryman, 2008).  

5.3 Etiska aspekter 

 

I arbetet med studien har jag tagit hänsyn till de grundläggande etiska frågorna som rör 

individernas frivilliga deltagande, personliga integritet och konfidentialitet (Bryman, 2008). 

Tidigt i arbetsprocessen informerades berörda personer om syftet med studien. Samtliga fick 

tydlig information om att deltagandet var frivilligt, på så vis uppfylldes informationskravet. 

Inför studien skickades samtyckesblanketter (se bilaga 1 & 2) ut till berörd personal, samtliga 

elever och vårdnadshavare på skolan. Genom ett skriftligt godkännande om deltagande i studien 

uppfylldes samtyckeskravet. Information om att deltagares personuppgifter eller information 

som kan härleda studien till individer eller skolenhet, som eventuellt kan framkomma under 

undersökningens gång används endast för forskarens bruk och tas bort efter publicerat arbete. 

Genom ett säkert och personligt användande av personuppgifter kan konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet då uppfyllas. Genom fingerade namn på deltagande lärare och en anonymitet 

av skolans lokalisation och namn har respondenterna en trygghet i att uttala sina åsikter utan att 

dessa kan härledas till individer (Bryman, 2008; Vetenskapsrådet, 2017).  

5.4 Reliabilitet och validitet 

 

För att säkerhetsställa kvalitén och vetenskaplig grund för studier bör arbetets reliabilitet och 

validitet prövas. Reliabiliteten står för studiens hållbarhet om samma undersökning skulle 

återupprepas eller utföras på nytt och om resultaten då samstämmer. Det andra begreppet, 

validitet visar om undersökningen mäter det som är syftet med studien (Bryman, 2008).  

Begreppen är mycket viktiga för en kvalitativ studie men till skillnad från kvantitativ forskning 

har de en annorlunda innebörd. Reliabiliteten i en kvalitativ studie är svår att uppfylla då 

undersökningen mäter något som händer i en social miljö och samma utfall infaller inte på 

samma vis vid ett annat tillfälle. Det är då av stor vikt att forskare som upprepar undersökningen 

tar en så lik forskarroll som möjligt som vid första undersökningen. Validitet indelas enligt 

Bryman (2008) i intern och extern validitet. Intern står för att observationernas resultat 

överensstämmer med de teoretiska idéer som framkommer av studien. Extern validitet blir 
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däremot ofta en svårighet att uppfylla i kvalitativa studier då den handlar om i vilken 

utsträckning studiens resultat kan generaliseras och appliceras i andra kontexter.  

Det råder delade meningar om begreppens tillämpning på kvalitativa studier men begreppen 

har vidareutvecklats och alternativa termer finns att tillgå. Begreppen tillförlitlighet och äkthet 

förslås som kriterier för kvalitativa studier.  Kriteriet av tillförlitlighet innefattar i sin tur fyra 

delkriterier: trovärdighet vilket handlar om att i studiens resultat dels säkerhetsställa att 

undersökningen utförts enligt de regler som finns, dels att individerna som ingått i studien får 

del av resultatet och kan bekräfta att det är deras verklighet som beskrivs av forskaren. Det 

andra kriteriet är överförbarhet som handlar om svårigheten att överföra resultaten till en annan 

kontext. Genom detaljerade beskrivningar av den kontext som undersökningen genomförs i, 

kan andra personer göra bedömningar på studiens överförbarhet. Tredje kriteriet är pålitlighet, 

vilket handlar om att hela forskningsprocessen redogörs för så att studien kan granskas och 

kritiseras av andra. Det sista kriteriet motsvarar objektivitet och handlar om att studiens 

utförande och resultat inte har påverkats av forskarens personliga värderingar (Bryman, 2008).   
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6. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska studien. Utifrån insamlat material har 

utfallet resulterat i två avsnitt: observation (6.1) och intervju (6.2). Första avsnittet är uppdelat 

i två kategorier, baserat på i vilken lärandemiljö observationen genomfördes. Vidare har 

materialet indelats i tre underkategorier, vilka rubriceras utifrån Comenius tänkandets alfabet; 

vad, hur och varför (se figur 3). Avslutningsvis i intervjun redogörs för respondenternas tankar 

kring de hinder som påvisats i samband med undervisning i utemiljö (6.2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, illustration över hur empirin har bearbetats och kategoriserats i resultatkapitlet.  

 

6.1 Observation 
 

I följande avsnitt beskrivs insamlad empiri från genomförda observationer, först observationer 

i inomhusmiljö (6.1.1) och sedan observation i utemiljö (6.1.2). Empirin är uppdelad efter 

studiens frågeställningar och didaktikens tre grundfrågor; vad, hur och varför. 

6.1.1 Observation inomhus 

 

Vad 

Eleverna i årskurs 4 arbetar med vinkelbegrepp. Uppgifterna ger eleverna möjlighet till att lära 

sig att känna igen, urskilja och rita de olika vinklarna. Uppgifterna innefattar också 

månghörningar och tillhörande begrepp. Slutligen innehåller kapitlet uppgifter med förstoring 

och förminskning. 

Eleverna i årskurs 5 avslutar i dagarna kapitlet med beräkningar med tal i decimalform. 

Beräkningarna har innefattat samtliga fyra räknesätt. Eleverna har arbetat med olika 

matematiska strategier, till exempel ”talsorter var för sig”. Uppgifterna ger eleverna möjlighet 

att träna och lära sig siffrornas värde i decimaltal. De får också träna på att sätta ut decimaltal 
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på tallinjer. Vidare innehåller uppgifterna färdighetsträning i att storleksordna decimaltal och 

att uppskatta ett ungefärligt värde på till exempel vikt och längd.   

Årskurs 6 har precis avslutat arbete med algebra. Läraren har valt att fortsatt arbete blir utifrån 

kapitlet som behandlar bråk- och procenträkning. Uppgifterna eleverna möter handlar om att 

urskilja och beräkna tal i procentform till bråkform och vice versa. Eleverna får med hjälp av 

uppgifterna träna på huvudräkning med procentsatser. Avslutningsvis behandlar kapitlet 

uppgifter med procenträkning av olika tal, till exempel 12% av 150kr.  

Hur  

 

Undervisningen i samtliga klasser är till största del traditionell katederundervisning10 och 

eleverna arbetar mestadels enskilt.  

Lärare A: vårterminens undervisning har varit enskilt arbete i matematikböckerna. 

Lektionerna inleds med en kort genomgång och några exempel, sen räknar eleverna i eget 

tempo […] ett undantag då 𝜋-dagen inföll i mars och undervisningen frångick det 

rutinmässiga arbetet och eleverna fick utföra problemlösning i grupp och gemensamt i 

helklass. 

Citatet ger stöd i vad observationerna visar, lektionerna genomförs på liknande sätt i samtliga 

klasser. Läraren har en kort uppstart och genomgång för att sedan låta eleverna arbeta enskilt.  

Varför 

Valet av att bedriva traditionell katederundervisning grundas i två huvudsakliga aspekter; dels 

läromedlens uppbyggnad, dels organisatoriska orsaker. Läromedlen har en tydlig struktur som 

gör arbetet enkelt för eleverna att följa. Det matematiska innehållet går att individanpassa utan 

att extra material behövs. Det är ett bra sätt för läraren att få en överblick på elevernas arbete 

och kunna ge rätt stöttning. Att arbeta efter läromedlet ger också läraren ett verktyg att planera 

undervisningen och att säkerhetsställa att det matematiska innehållet hinner bearbetas under 

läsåret. Dagens läromedel är uppbyggda efter läroplanen och fungerar som en ”checklista” 

gentemot det centrala innehållet i matematik.  

På grund av lärarens (A) andra ansvarsområden och arbetsuppgifter inom arbetslaget och 

skolverksamheten har tidsbristen påverkat valen i genomförandet av undervisningen. Eleverna 

i årskurs 4 har till exempel deltagit i tester för TIMSS11 under vårterminen, vilket krävt mycket 

administrativt och tidkrävande arbete.  

Lärarens (C) val att göra en prioritering för ämnesområde för eleverna i årskurs 6 baseras på de 

stundande nationella proven i matematik som under vårterminens slut ska genomföras. 

Eleverna behöver få möjlighet till att träna och repetera bråk och procent inför proven, för att 

                                                           
10 Syftar i denna studie till undervisning där lektioner ofta följer samma upplägg och mönster. Exempelvis i 
matematik inleds lektionen med att en lärare föreläser för elever, de antecknar lärarens instruktioner och 
arbetar sedan individuellt med liknande arbetsmaterial för att öva på matematiska metoder och beräkningar 
(Boaler, 2011) 
11 TIMMS, internationell studie om kunskaper i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 8. 
(Skolverket, u.å.). 
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de ska känna sig säkra och trygga då de genomförs. Valet av ämnesområde samspelar också 

med kommande lektion i utemiljön. 

Lärare C: en uppstart i utemiljö kan vara bra för elevernas förförståelse för området.  

Läraren påtalar också att bråk- och procent är begrepp som även är kända för eleverna i årskurs 

4 och 5 vilket kan vara gynnsamt under kommande utedag då eleverna ska samarbeta i 

åldersintegrerade grupper.  

6.1.2 Observation i utemiljö 

 

Vad 

 

Uppgifterna behandlar flera olika matematiska områden.  Ett exempel är uppgiften med 

”matteormen”. Varje kort är indelade i två fält och ska läggas som ett domino där ändarna 

passar ihop och bilda en stor cirkel. På korten finns olika mått eller enheter. Vid 

observationen antecknas att samtliga elever bidrar för att lösa uppgiften och det krävs kunskap 

inom flera matematiska områden.    

Uppgifterna handlar om positionssystemet, matematiska begrepp, geometri, vinkelbegrepp, 

skala, matematiska samband, huvudräkning och problemlösning. Ett exempel är en spelplan 

med 20 olika beskrivningar av matematiska begrepp. Eleverna ska placera ut rätt begrepp på 

rätt ruta. När uppgiften är klar vänder läraren tillsammans med eleverna på korten och det bildas 

ett mönster om eleverna löst uppgiften korrekt. Jag observerar flera grupper vid denna station 

och upplever att eleverna är bra på att förklara för varandra och eleverna argumenterar för sin 

åsikt om olika lösningar.  

Elev: jag kan detta, jag vet att det heter täljare och nämnare i bråk, vi har pratat jättemycket 

om det i matten nu. 

Citatet visar att uppgifterna ger eleverna möjlighet att använda matematiskt språk i samspel 

med kamraterna. Det antecknas att eleverna både använder matematiska begrepp i samtalen och 

förklarar för varandra. Citatet ger stöd för lärarnas val att låta eleverna arbeta åldersintegrerat, 

det ger eleverna möjlighet att vara ”experter på olika områden”. 

Hur 

Några stationer innefattar skapande. Eleverna ska med hjälp av naturens föremål konstruera 

olika geometriska figurer, till exempel månghörningar eller inom ämnesområdet skala. 

Övningarna skapar tillfällen för eleverna att träna förmågan att välja lämpliga matematiska 

strategier och tillsammans med andra lösa uppgifterna. Det finns också uppgifter där eleverna 

ska utföra enklare beräkningar och fylla i ett korsord. När varje uppgift är klar ska eleverna 

redovisa för en lärare och förklara hur de löst uppgiften och gruppens resultat.  

Eleverna delas in i grupper om tre, en elev från varje årskurs. Inför varje uppgift ska de satsa 

ett antal makaroner vilket ger möjlighet att reflektera över och uppskatta sin och kamraternas 

matematiska förmåga. Beroende på gruppens resultat ökar eller minskar antalet. Hela 

lektionspasset blir som ett tävlingsmoment mellan grupperna.  
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Eleverna rör sig fritt i området och har själva ansvar för att genomföra så många uppgifter som 

möjligt. Vid observationen antecknas att det finns elever som inte deltar aktivt i uppgifterna. 

Men samtliga elever håller sig till sin grupp och är fokuserade på gruppens uppgift. Även om 

eleven inte bidrar med en lösning, får den möjlighet att lyssna till matematiskt resonemang och 

deltar när gruppen redovisar för läraren. 

Varför 

Lärarna har valt att låta eleverna arbeta åldersintegrerat av olika skäl. För det första ger det varje 

elev möjlighet att få vara ”expert” på sitt område.  

Elev: det är positionssystemet, det borde du ju veta, du går ju i sexan  […] och så ger den 

yngre eleven kortet till den äldre.  

För det andra har lärarna märkt att det stärker elevernas tro på sin egen förmåga, att känna att 

de klarar av något som till exempel inte en äldre elev klarar. Genom att blanda årskurserna och 

därmed elevers olika kunskaper, kan uppgifterna vara av större variation gällande innehåll. 

Valet att använda makaronerna baseras på elevers intresse och motivation. Många elever tycker 

det är roligt och motiverande då tävlingsmoment ingår i undervisningen.  

6.2 Intervju  

 

I följande avsnitt presenteras insamlad empiri från intervjun i fokusgrupp. Deltagarnas svar 

och resonemang är kategoriserat utifrån studiens frågeställningar och didaktikens tre 

grundfrågor: vad (6.2.1), hur (6.2.2) och varför (6.2.3). Avslutningsvis beskrivs deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter i relation till de hinder som tidigare forskning visar att utemiljön 

kan innebära (6.2.4).  

6.2.1 Vad? 

 

Matematik är ett av kärnämnena och har många undervisningstimmar, vilket är ett av skälen till 

att ämnet får en sjättedel av undervisningstiden i utemiljö. För läsåret 2018/19 avsattes 900 

undervisningsminuter för matematik i utemiljön.  Valet av ämnesfördelningen grundas också 

på lärarnas behörighet i olika ämnen samt vilka ämnen som bäst lämpar sig för utemiljön. 

Från början görs en grovplanering för vilka dagar som matematik står i fokus men lärarna är 

eniga om att det att det går att ändra. Flexibilitet och lyhördhet för kollegors behov och 

önskemål lyfts fram som viktiga aspekter i planering av undervisningen. Lärarna påtalar 

aktuella händelser och det som sker i skolans närområde som andra orsaker till att planering 

och undervisning ändras.  

Lärare C: det kan vara en kollega som behöver testa något eller använda lärtillfället för ett 

speciellt innehåll och då byter vi helt enkelt. 

Lärare B: eller att det infaller något roligt, som 𝜋-dagen eller när vi hade ”kängurutävlingen”, 

då fick vi omprioritera. 

Det kollegiala samarbetet anser lärarna är en grundförutsättning för att verksamheten ska 

fungera. Lärarna strävar mot samma mål; att eleverna ska utveckla kunskaper och att 

undervisningen ska skapa möjligheter för lärande på ett så bra sätt som möjligt. 
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När det kommer till det matematiska innehållet har lärarna på förhand en grovplanering för 

vilket innehåll som ska behandlas. Oftast vet de vilket ämnesområde som kommer vara aktuellt 

då utedagen är planerad.  

Lärare C: man vet på ett ungefär hur långt man har planerat att hinna i matematikboken i 

undervisningen, så en grovskiss kan man göra och gå efter. Men så är det ju inte alltid i 

skolans värld. Rätt som det är så händer det något […] Det viktiga är att matematiken som 

behandlas i utemiljön kopplas ihop med den ”vanliga” matten inomhus.  

Det här citatet visar läromedlens del i vad-frågan. Beroende på matematikbokens uppbyggnad 

och innehåll så väljs vad undervisningen ska innehålla och utifrån den görs en planering.  

Lärarna poängterar flera gånger under intervjun att samspelet mellan de olika lärmiljöerna är 

högt prioriterat. För att undervisningen ska kännas meningsfull för eleverna och bidra till deras 

lärande måste det matematiska innehållet ha ett tydligt samband med övrig 

matematikundervisning.  

Lärarna lyfter också att elevgrupperna påverkar val av innehåll. Eftersom flera klasser har 

undervisning tillsammans eller i samma områden måste innehållet anpassas efter elevernas 

kunskaper, behov och förutsättningar. Elever med särskilda behov som till exempel en 

funktionsnedsättning eller behov av resurspersonal tillgodoses och prioriteras när 

undervisningen planeras. 

Lärare B: har vi elever som i övrig undervisning har ett extra stöd av en pedagog, så ser vi 

till att de eleverna är i samma grupp eller i närheten av varandra.  Samtliga måste få det stödet 

de behöver.  

Citatet visar att didaktiska val görs utifrån ett individperspektiv, efter vilka behov elever har. 

Det framkommer också att lärarnas val påverkas av vilka klasser som ska delta i 

undervisningen, f-6, 4-6 eller var klass för sig. Lärarnas val i vad-frågan görs dels utifrån ett 

individperspektiv, dels utifrån ett grupperspektiv.  

Det som bearbetas i utemiljön samspelar alltså med matematikundervisningen inomhus och 

beroende på ”var eleverna befinner sig” anpassas undervisningen ute efter det.  

Lärare B: allt går ju att göra ute, vi tänker inte annorlunda på undervisningens innehåll bara 

för att lärandet sker i utemiljö. Däremot så anpassar vi sättet innehållet bearbetas på efter 

lärandemiljön, till exempel är inte papper och penna fördelaktigt en regnig höstdag. 

Utifrån citatet kan man se att vad-frågan inte spelar någon roll för vilken lärmiljö som används. 

Däremot påverkas hur-frågan i olika miljöer till exempel av väder och årstid.  Lärarna tror att 

det är viktigt för eleverna att se ämnesinnehållet som en helhet och inte som skilda delar 

beroende på olika lärmiljöer. När eleverna får arbeta med samma matematiska innehåll, oavsett 

lärmiljö, får de möjlighet att se och förstå matematikens användning och roll i olika kontexter.  

Lärarna lyfter också att ibland används utemiljön för att bearbeta ett matematiskt innehåll som 

elever generellt har svårigheter med. Det kan vara ämnesområden som inte vid aktuellt tillfälle 

bearbetas inne i klassrummet men som återkommer under årskurs 4-6.  
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Lärare A: klockan är ett typiskt exempel, det har de flesta elever svårt med. Det märker man 

att de behöver träna på mycket och på många olika vis, oavsett årskurs. Då är utedagarna ett 

bra tillfälle att bearbeta innehållet på. 

Det handlar om matematiskt innehåll som de upplever att eleverna behöver stor variation och 

fler tillfällen att arbeta med. Ämnesinnehållet behöver också repeteras flera gånger under 

utbildningen och användas för olika syften. Lärarna fortsätter med att ett visst matematiskt 

innehåll, som till exempel klockan, kräver en kognitiv mognad hos elever. Lärarna 

vidareutvecklar med att ibland kan inte eleverna lära sig allt på en gång och det kan vara 

gynnsamt att vid återupprepande tillfällen bearbeta innehållet.  

Utemiljön kan å ena sidan vara en bra inspiration och uppstart för ett matematiskt område som 

skapar ett intresse, nyfikenhet och en förkunskap hos eleverna. Arbetet fortsätter sedan inomhus 

och bygger vidare på elevernas upplevelser och övningar från utemiljön. Å andra sidan kan 

utemiljön vara ett bra tillfälle att avsluta ett område i matematik där eleverna får visa sin 

förståelse och kunskap om ämnesområdet i en annan miljö. Samtliga deltagare betonar att det 

inte är innehållet som ska anpassas efter när lärandemiljön ändras utan vad de gör med det 

innehåll eleverna arbetar med.  

Försteläraren (lärare B) försöker i sitt dagliga arbete att stämma av med samtliga lärare vad de 

arbetar med och gör sedan ett förslag på olika övningar och uppgifter som kan fungera för 

aktuellt innehåll. Anpassningar görs också kring innehållet beroende på om elevgrupperna kan 

arbeta tillsammans eller om någon lärare behöver undervisa sin grupp enskilt. Det kan då handla 

om att använda tillfället för att testa elevernas kunskaper och göra bedömningar. 

Deltagarna får frågan om läroplanens roll i val av innehåll och svarar samstämmigt att ”den 

finns alltid med”.  

Lärare C: när vi undervisar i utemiljö känns det som vi får mycket från läroplanen på köpet, 

utöver det som står i kursplanen. Eleverna får mycket social träning och att lära sig respektera 

och samarbeta med andra, framförallt när vi blandar åldrarna. 

I citatet framkommer att läroplanens inledande kapitel, skolans värdegrund, mål och uppdrag, 

på ett naturligt sätt får en större del i undervisningen i utemiljön. Lärarna menar att 

värdegrundens del i undervisningen gynnar både elevernas individuella utveckling och 

välbefinnandet i grupperna på skolan.  Det matematiska innehållet som bearbetas, i båda 

lärmiljöerna, är till största del det som står i centralt innehåll i kursplanen. Skillnaden på inne 

och ute är de övriga delarna av läroplanen.  

6.2.2 Hur? 

 

Det som främst framkommer i intervjun som påverkande faktor är vädret. Lärarna tar, i val av 

arbetssätt, stor hänsyn till årstid och väderlek. Det handlar om elevernas välbefinnande och 

hälsa, men även om vilket material och utrustning som är lämpligt att använda.  

Lärare B: det är helt klart årstidsbaserat. Om det är 20 minusgrader gäller det att få eleverna 

i rörelse och att det är mycket aktivitet i övningarna. 

Lärare C: vi lägger ofta in lekar i undervisningen, många vanliga lekar kan bli lärande lekar. 

Till exempel kan ”datten” bli multiplikationsdatten. 
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Lärarna uttrycker samstämmigt att ”om elever fryser eller är blöta kommer inget lärande att 

ske, oavsett hur väl planerad undervisningen är”. Vädret är givetvis en faktor att ta hänsyn till 

även under varma skoldagar, men sammanfattningsvis görs didaktiska val utifrån den väderlek 

som råder. 

Skolan har förmånen att ha tillgång till flera olika naturområden för undervisning utomhus och 

gör även där ett didaktiskt val.  

Lärare C: det är flera frågor vi ställer oss i planeringen; vilken plats ska vi vara på? Vad 

behöver vi – skydd mot vind, skugga, stora ytor eller jämn/ojämn mark? Det sitter ju ihop 

med valet av innehåll, vad vi ska arbeta med och vad övningarna vi planerar kring innehållet 

behöver. 

Det framkommer i citatet att flera faktorer påverkar hur undervisningen genomförs. När det 

kommer till frågor som ”vad behöver vi”, förklarar lärarna att det kan ändras från dag till dag 

och då är det en fördel att flera alternativ finns. I planering för undervisningens struktur tänker 

lärarna på samma vis oavsett lärmiljö. Lektionerna ska ha en uppstart, introduktion och 

genomgång sedan övningar och uppgifter och avslutas med en återsamling där lektionen 

summeras och knyts ihop.  

Gällande hur elever arbetar i grupp eller enskilt skiljer sig de båda lärmiljöerna mycket åt. 

Undervisningen i innemiljö handlar till största del om enskilt arbete men arbete i par 

förekommer också. Undervisning i utemiljö däremot består nästan helt av samarbete mellan 

eleverna, ibland åldersintegrerat och ibland var klass för sig.   

Lärare B: Om det är en matematikdag ute och läraren vill gå igenom vissa saker, eller få 

underlag för omdöme så sätts grupperna samman för det. Då görs grupper för att eleverna 

ska få bästa förutsättningar för att få lyckas och visa sina kunskaper. 

Lärare C: Nu sist hade vi en tanke, då hade vi gjort grupperna på förhand. Men det finns 

också gånger när vi bara ställer upp dem och räknar och då blir det slumpmässigt.  

Utifrån citaten kan man se att gruppsammansättningarna varierar beroende på syftet med 

undervisningen samt vilket innehåll som ska bearbetas.  

I val av vilket arbetssätt som används i vilken miljö finns några självklara aspekter; utrymme, 

personal och utrustning. Att till exempel arbeta med olika begreppskort eller spel är 

genomförbart i både lärmiljöerna men när det kommer till övningar där eleverna agerar i 

uppgiften har utemiljön en stor fördel. I lärarnas resonemang samtalas om hur val av 

tillvägagångssätt påverkas av vilken lärmiljö som används. De poängterar att genom variation 

i bearbetning av det matematiska innehållet ökar elevers möjlighet till förståelse.  

Lärare C: vi kan använda olika övningar beroende på lärmiljö men de har i grund och botten 

samma innehåll och syfte. Att använda båda miljöerna ger oss möjlighet att skapa variation 

för eleverna i lärandet. Till exempel positionssystemet, det kan vara små kort med siffror som 

eleverna ska flytta runt på ett papper vilket fungerar bra i klassrummet och sedan när vi är 

ute får eleverna själva istället agera spelbrickor. 

Citatet visar att lärarna i undervisningen erbjuder eleverna samma matematiska innehåll på 

varierade sätt. Olika lärmiljöer och olika sätt att bearbeta ett matematiskt innehåll kan skapa 

möjligheter för eleverna att se matematiken både i dess abstrakta och konkreta form. Lärarna 
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ser inte till de olika lärmiljöernas begränsningar och vad som inte går att genomföra. De väljer 

istället att fokusera på de fördelar respektive lärmiljö kan erbjuda. De anser att det är en stor 

fördel både för lärare och elever att kunna bearbeta innehållet på så många olika sätt. Utemiljöns 

möjligheter till kommunikation och rörelse anser lärarna vara den största skillnaden och 

samtidigt fördel.  

 

6.2.3 Varför? 

 

Lärarna är eniga om att genom att använda olika lärmiljöer i undervisningen kan de erbjuda 

eleverna fler möjligheter till att lära och utveckla sina förmågor. Olika lärmiljöer skapar 

naturligt en variation i undervisningen och bearbetningen av det matematiska innehållet, vilket 

är gynnsamt för lärandet.  

Lärare A: en del elever fungerar bättre inne i klassrummet medan en del elever funkar bättre 

utomhus. När vi kan erbjuda båda miljöerna ger vi fler elever chans att lära sig och att lyckas. 

Citatet anknyter tydligt till läroplanen, där beskrivs att lärarens uppdrag är att erbjuda elever 

olika sätt att utveckla kunskap. I läroplanen beskrivs att kunskap kommer till uttryck i olika 

former; fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet och lärarna anser att de kan erbjuda 

eleverna det när undervisningen sker i olika lärmiljöer. 

Samtidigt som fler lärmiljöer ger eleverna fler möjligheter att lära, menar lärarna att de får fler 

tillfällen att bedöma och få syn på elevernas kunskaper.  

Lärare C: man kan inte se alla på samma vis i utemiljön som inne i klassrummet, men det 

kan också vara så att man ser guldkornen som man inte visste fanns. Elever som inte visat 

sin kunskap på ett skriftligt prov eller en redovisning kanske i utemiljön visar kunskaper på 

ett annat vis. 

Lärare B: eller att en kollega ser något och kan delge det till elevens lärare […] ibland blir 

man hemmablind och då är det bra med någon annans ögon på eleven. 

Citatet visar att utemiljön skapar tillfällen för sambedömning inom arbetslaget. Det kan också 

styrka lärarnas underlag i bedömning av elevers kunskaper. Eleverna får varierade möjligheter 

att visa sina kunskaper. I samtalet framkommer också att lärarna kan använda information om 

elevers kunskaper från observationer i utemiljön i formativt syfte för övrig 

matematikundervisning. De beskriver att utifrån reflektioner kring elevers kunskaper och hur 

de visar det, kan lärarna utvärdera och utveckla sin undervisning. 

En tredje aspekt som ligger till grund för varför olika lärmiljöer används i undervisningen är att 

elevernas förståelse för matematiken gynnas av variationen av hur innehållet framställs och 

bearbetas. Lärarna betonar att de olika miljöerna visar matematikens innehåll både på ett 

abstrakt och ett konkret vis.  

I intervjun framkommer också hur lärandemiljön ute ger eleverna möjlighet till att använda fler 

sinnen och rörelse, vilket de anser är positivt för elevers kunskapsutveckling. 

Lärare B: en del elever tror inte att de kan matte, de tvivlar på sin egen förmåga. Men när de 

inte har matematikboken framför sig så vågar de och försöker, och då kan de. 
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Lärare C: att få jobba med kroppen är bra, eleverna kommer ihåg mer när ett matematiskt 

innehåll kopplas till ett muskelminne. 

Lärare A: när eleverna använder flera sinnen i lärandet utvecklas det positivt. 

Citaten visar att lärarna är eniga om att lärandet gynnas av kroppslig rörelse och att flera sinnen 

används. Lärarna refererar till vad forskningsresultat av bland annat Szczepanski visar 

angående elevers lärande i utemiljö, men de hänvisar också till sin egen erfarenhet från 

verksamheten.   

6.2.4 Hinder 

 

I samtliga didaktiska frågeställningar framkommer vädret som en påverkande faktor men 

lärarna konstaterar och menar att det inte går att göra något åt. Lösningen är att anpassa innehåll 

och utförande till det väder som råder helt enkelt. Lärarna tror att tack vare att de använder 

utemiljön året runt har det blivit rutin för både elever och lärare att klä sig efter väder.  Lärarens 

engagemang och inställning till undervisning utomhus betonas också som en viktig aspekt.  

Lärare B: det är nog viktigt att vara lite fyrkantig, att vi är ute på raster och lektioner, alltid – 

oavsett väder […] det är också viktigt att föregå med gott exempel och visa eleverna hur de 

till exempel kan förbereda sig för olika väder gällande klädsel. 

Citatet visar att lärarna måste föregå med gott exempel och vara en förebild för eleverna. Det 

framkommer dock att det inte räcker hela vägen, det finns elever som inte har med sig rätt 

utrustning och lärarna försöker då kompensera och stötta i den mån de kan. Skolan har på flera 

sätt informerat och tydliggjort för vårdnadshavare och elever vad som behövs för att på bästa 

sätt kunna delta i all undervisning. Det finns länkar via skolans hemsida, informationsblad delas 

ut och upprepade gånger visar och förklarar lärarna för eleverna.  

Nästa hinder som diskuteras är oro i elevgrupperna och lärares oro över ordning och 

organisation. Lärarna lyfter återigen rutiner och tydliga ramar som förebyggande arbete kring 

detta. Att eleverna vet vad som gäller och att undervisning i olika miljöer sker kontinuerligt, 

vilket de menar är a och o. Genom rutin och kontinuitet förebyggs också hindret med elevers 

oro och obehag över naturens fauna, fortsätter lärarna.  

Under genomförda observationer fördes anteckningar kring denna aspekt. Utifrån dem 

sammanfattas att elevernas fokus på matematikuppgifterna var bättre i utemiljön. Lärarna 

instruerade och förklarade en gång för eleverna och sedan fortlöpte lektionen till läraren avbröt 

arbetet. Elever som i inomhusmiljö hade svårigheter med att komma igång eller behålla fokus 

på sitt eget arbete i matematikboken, genomförde lektionen i utemiljö på ett mycket engagerat 

vis.  

Sista hindret som diskuteras är läroplanens otydlighet i fråga om metoder i undervisningen, att 

undervisning i utomhusmiljö inte uttalas.  

Lärare A: det står ju ingenstans att man ska vara inne heller. 

Det som framkommer i tidigare studier är att lärare finner svårigheter med att få kollegor att 

samarbeta med undervisning i olika miljöer, då det inte är tydligt framskrivet. Detta ser inte 

lärarna som ett problem dels eftersom skolan använder utemiljön kontinuerligt, dels för att det 
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är inskrivet i stadgarna. Bristen på direktiv i läroplanen kan också spegla sig gentemot föräldrar, 

vilket inte heller är ett problem på aktuell skola. Skolan är inte kommunal, vårdnadshavarna 

som har sina barn inskrivna har gjort ett aktivt skolval och är då medvetna om organisationen 

kring undervisningen. 

 

Sammanfattning:  
 

Lärarnas didaktiska val påverkas av flera faktorer, till exempel väder, elevgrupper eller syftet 

med undervisningen. Skolans läroplan (Skolverket, 2017) genomsyrar samtliga didaktiska 

frågeställningar och finns med i hela arbetsprocessen. Frågorna; vad? hur? och varför? kan 

besvaras en i taget men görs i praktiken parallellt. Vad-frågan; vilket ämnesinnehåll som ska 

bearbetas i matematikundervisningen, utgår till stor del från de läromedel som används. De är 

tydligt kopplade till det centrala innehållet för matematik i kursplanen. Utifrån det pågående 

arbetet i klassrummet används samma matematiska ämnesinnehåll även i utemiljö. Hur-frågan 

besvaras dels utifrån läroplanens inledande kapitel och syftestexten för matematik, dels med 

hänsyn till faktorer som väder, elever/elevgrupper och vilken lärmiljö som används. Varför–

frågan besvaras utifrån två huvudsakliga grunder. Den ena är vetenskaplig grund, då lärarna 

hänvisar till forskningsresultat om elevers lärande och skolans styrdokument.  Den andra är 

lärarnas erfarenhet, vilken baseras på kollegial kunskap som under flera års arbete med olika 

lärmiljöer byggts upp. Resultatet visar att lärarnas syfte med undervisningen är en påverkande 

faktor för samtliga val i relation till didaktikens tre grundfrågor.   
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7. Diskussion 
 

Följande kapitel inleds med en metoddiskussion som behandlar urval och metodval (7.1).  

Därefter följer en resultatdiskussion, där studiens resultat sätts i relation till den teoretiska 

utgångspunkten och studiens frågeställningar (7.2). Kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning inom ämnet (7.3).   

7.1 Metoddiskussion 

 

Valet av kvalitativa metoder för att samla empiri till studien var lämpliga för studiens syfte. Det 

riktade urvalet och att både observera och intervjua anser jag var gynnsamt. Observationerna 

gav möjlighet att utveckla en förförståelse av verksamheten och bidrog med information att 

använda i intervjun. Insamlad empiri från observationerna bekräftade flera av de svar som 

deltagarna gav i intervjun. Att genomföra intervjun i fokusgrupp resulterade i ett kollegialt 

samtal mellan deltagarna och återkommande genom intervjun fyllde de i varandras svar, vilket 

var mitt syfte i val av metod.  

7.1.1 Observationer 

 

Observationerna gav information om elevgruppernas agerande och aktiviteter i de olika 

lärmiljöerna och synliggjorde aktuellt arbetsområde i matematik för samtliga klasser. 

Observationerna gav också möjlighet att samla information om det material som används i 

matematikundervisningen, dels läromedel, dels material för undervisning utomhus (se bilaga 

3). Att observationerna genomfördes under två olika dagar anses fördelaktigt, det gav tid för 

reflektion, bearbetning av insamlad empiri och förberedande arbete med frågor till intervjun. 

Genom observationerna framkom att elevgrupperna är ”vanliga” klasser, alltså inte homogena 

grupper utan en sammansättning av olika individer med olika förmågor och behov. Under 

observationsdagarna fanns goda möjligheter och tid att samtala med lärarna och bygga upp 

förkunskaper kring deras arbete med undervisningen och skolans verksamhet. De spontana 

samtalen bidrog med material som sedan kunde användas som underlag i intervjun. Vid 

observationerna var studiens forskningsfrågor i fokus. Genom att utgå från de tre frågorna: vad? 

hur? och varför? begränsade jag mitt fokusområde samtidigt som det gav observationerna mer 

struktur och mer relevant empiri.   

Att det empiriska materialet består av observation vid två tillfällen med matematikundervisning 

påverkar resultatet i den mån att resultatet baseras på få tillfällen. Men då studiens syfte gäller 

lärares val generellt för matematikundervisning och inte något specifikt ämnesinnehåll anser 

jag att det fungerar. Jag tror att samma svar från lärarna och samma mönster i undervisningen 

hade framkommit oavsett ämnesinnehåll i lektionerna som observerades. Dock hade det varit 

mer gynnsamt att observera flera lektioner under en längre tid för att ytterligare säkerhetsställa 

underlaget för de olika didaktiska val lärare gör. Men eftersom undervisningen i utemiljön 

varierar i ämnesinnehåll blir tidsperioden för studien begränsad när det gäller möjlighet till 

matematiklektionerna.  

 



25 
 

7.1.2 Intervju 

 

Inför intervjun tog jag del av litteratur (Bryman, 2008; Vetenskapsrådet, 2017) som behandlade 

kvalitativa metoder och intervju i fokusgrupp. Förberedande inläsning gav goda råd på vad som 

bör tänkas på med vald metod. Intervjun ägde rum i ett klassrum vilket gav gruppen avskildhet, 

lugn och ro. Intervjun genomfördes efter avslutad skoldag och på så vis minimerades riskerna 

att bli störda i samtalet. De förberedda frågorna som ställdes till lärarna bidrog till ett givande 

kollegialt samtal mellan lärarna i gruppen. Att intervjuguiden (se bilaga 4) var konstruerad med 

öppna frågor bidrog till ökad möjlighet för följdfrågor och att samtalet vidareutvecklades utifrån 

lärarnas kommentarer. Syftet med fokusgrupp att ge deltagarna möjlighet att fortsätta eller fylla 

i varandras svar, gav resultat och bidrog till mer utvecklade svar kring frågorna. Uppfattningen 

av intervjun var att deltagarna kände sig trygga i gruppen och kunde uttrycka åsikter och tankar.  

Antalet deltagare i fokusgruppen var i minsta laget och kunde med fördel inkluderat ytterligare 

en eller två lärare. Tiden som avsatts räckte för ett mättat resultat, intervjun avslutades innan 

avsatt tid. Däremot kunde strukturen kring det fördelade ordet varit stramare. Vid transkribering 

upptäcktes en skillnad i deltagarnas yttrande, vilket också lyfts fram som en risk i litteraturen 

(Bryman, 2008). Det kan bero på invanda roller, mönster i arbetslaget, eller olika erfarenheter 

hos deltagarna. En orsak kan också vara att lärarna i olika utsträckning har ansvar för planering 

och genomförande för matematiklektionerna i utemiljö. Men sammantaget bidrog och deltog 

samtliga deltagare aktivt i samtalet.  

Valet med ljudinspelning vid intervjun var bra och gjorde transkriberingen mer rättvisande. 

Risken med bara anteckningar hade varit att delar av innehållet försvunnit eller glömts bort, 

samt att kommentarer eller svar i skrift inte samstämt med det som verkligen sagts. Deltagarna 

gav varandra talutrymme och det var enkelt att särhålla de olika deltagarnas röster. En svårighet 

med det insamlade materialet från intervjun var att särhålla matematikundervisningen från 

andra skolämnen. Utemiljön används året runt i undervisningen och i samtalet tog utemiljön 

generellt ibland överhand, samtalet blev mer övergripande om utomhusundervisningen än bara 

matematikundervisningen. 

7.1.3 Styrkor och svagheter med studien 

 

För att öka studiens generaliserbarhet hade observationer och intervjuer på ytterligare skolor 

och arbetslag varit givande. En fallstudie ger bara en bild av hur just deltagande grupp/skola 

arbetar och bedriver sin verksamhet, resultatet blir kontextbundet och begränsat. Under 

förberedelserna med studien gjordes flera försök att hitta fler skolenheter som använder 

lärandemiljön utomhus kontinuerligt i undervisningen men det gav inga resultat.  

Genom arbetet med tidigare litteraturstudie (Jakobsson & Svärd, 2018) har jag erhållit goda 

kunskaper kring aktuell forskning och ämnet. Dock kan tidigare forskningsresultat och 

erfarenheter påverka valet av frågor och tolkning av materialet. Det ska påpekas att jag under 

studien varit väl medveten om dessa risker och försökt behålla en objektiv roll och ett tydligt 

fokus på de didaktiska frågeställningarna. I syfte att minimera risker med egen påverkan har 

jag vid både observationer och intervjuer haft på förhand nedskrivna fokusaspekter och frågor. 

Dessa var framtagna genom bearbetning med litteratur kring studien och dess innehåll och 
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metoder. Efter varje tillfälle har insamlat material analyserats och renskrivits för att sedan 

ställas i relation till studiens syfte och den didaktiska modell som finns i bakgrunden. På så vis 

har materialet granskats och dess relevans eller brister har synliggjorts. Det har genom 

bearbetning under arbetets gång även visat på eventuella brister/luckor i materialet som då 

eftersökts vid nästa tillfälle.  

Styrkor med studien är att deltagarna i god tid varit informerade om studiens syfte och innehåll, 

att det fanns gott om tid vid intervjuerna och att mitt undersökande arbete har anpassats till 

lärarnas verksamhet och inte medfört merarbete eller några ändringar i deras arbete vilket ger 

en mer rättvisande bild av undervisningsprocessen.  

Urvalskriterierna stärker å ena sidan resultatet då lärarna undervisar i årskurs 4-6 i matematik 

och använder utemiljön kontinuerligt i undervisningen.  Å andra sidan tror jag att studiens 

resultat påverkats av urvalet i den mening att deltagande lärare är positivt inställda till olika 

lärandemiljöer. De hinder och svårigheter som diskuteras i intervjun har deltagarna lösningar 

och tankar kring, baserat på egen erfarenhet. Ett urval som inkluderat lärare som arbetar 

mestadels i innemiljö hade förmodligen visat ett annat resultat framförallt gällande de olika 

hinder som forskning visat. 

7.2 Resultatdiskussion 

 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till den didaktiska teorin, 

styrdokument och tidigare forskning. Diskussionen är indelad efter studiens frågeställningar 

och de didaktiska frågorna; vad? (7.2.1) hur? (7.2.2) och varför? (7.2.3).  

7.2.1 Vad? 

 

Deltagarna svarade samstämmigt i intervjun att läroplanen alltid finns med i 

undervisningsprocessen. Redan i detta skede sker en didaktisk reduktion, på två olika nivåer 

(Jank & Meyer, 1997). Först på statlig nivå när undervisningsinnehållet begränsas, struktureras 

och formuleras i form av läroplaner, sedan i lärarnas val utifrån dem. I grund och botten är valen 

om vad undervisningen ska handla om utifrån styrdokumenten (Skolverket, 2017). Läroplanen 

anger de kunskaper eleverna ska utveckla, vilka har ett tydligt samband med de rådande 

strukturer som finns i samhället (Lundgren, 2014). Innehållet i undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att aktivt kunna leva och verka i samhället, vilket är ett av skolans uppdrag.  

Kursplanen för matematik (Skolverket, 2017) anger i både syftesdel och centralt innehåll vad 

undervisningen ska behandla och lärarnas val görs utifrån det.  

I intervjun framkommer inget angående lärarnas egna ämneskunskaper när vad-frågan 

besvaras. Dock poängteras lärares ämneskunskaper som en viktig aspekt av flera författare och 

anses påverka vilket innehåll som bearbetas (Hopmann, 1997; Håkansson & Sundberg, 2012; 

Schűllerqvist et al., 2009). En anledning kan vara att på grund av lärarnas utbildning och 

behörighet i matematik tas ämneskunskaperna för givna i intervjun.  

Nästa aspekt som påverkar valet av vad är läromedlen. Lärarna uttrycker i intervjun att det 

ämnesinnehåll som bearbetas i utemiljö är det som är aktuellt i undervisningen inomhus. 

Lärarna anser att det är viktigt att matematiken förstås och bearbetas som en helhet och upplevs 
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sammanhängande för eleverna. Dessa tankar kan härledas tillbaka till Comenius 

undervisningslära. Han beskriver vikten av att undervisningen eleverna möter måste bilda en 

sammanhängande helhet för att kunskaperna ska få betydelse och bestå (Comenius, 1657/1999). 

Läromedel är idag oftast tydligt kopplade till skolans läroplan och det finns ett samband i lärares 

val av matematiskt innehåll och dem. Med hjälp av läromedlens uppbyggnad gör lärarna på 

förhand en grovplanering för vilket innehåll som ska behandlas under året. Oftast vet de vilket 

ämnesområde som kommer vara aktuellt då utedagen är planerad. Deltagarna påtalar dock att 

planeringen bara är riktlinjer och ibland måste de omprioritera. Flexibilitet och lyhördhet inom 

arbetslaget är viktiga aspekter för att undervisningen ska vara optimal. 

Ytterligare en avgörande faktor i vad-frågan är syftet. Beroende på vad undervisningen syftar 

till görs didaktiska val. Lärarna beskriver till exempel att lektionen kan vara en uppstart för att 

inspirera eller ett avslut på ett område då elevernas kunskaper testas och bedöms. I de 

observationer som genomförts framkommer båda situationerna. I inomhusmiljön arbetar 

eleverna i matematikboken, ämnesområdena är uppdelade i kapitel och avskilda från varandra. 

I utemiljön bearbetas matematiskt innehåll från samtliga tre klasser, det matematiska 

ämnesinnehållet baseras på vad alla tre årskurserna för tillfället arbetar med i inomhusmiljö.  

Uppgifterna handlar till exempel om positionssystemet, matematiska begrepp, geometri och 

eleverna får använda och koppla samman olika kunskaper. Enligt mig är detta ett tydligt 

exempel på hur lärmiljöerna kompletterar varandra. I forskning (Blom & Fägerstam, 2013; 

Dahlgren & Szczepanski, 2011) betonas samspelet och hur lärmiljöernas olikheter och styrkor 

kan bilda en helhet för elever.  

Genom lärarnas val att använda flera matematiska ämnesområden får också eleverna möjlighet 

att träna och utveckla flera matematiska förmågor (Skolverket, 2017). Det som framkommer 

tydligt i observationerna är förmågan att kommunicera i matematik, begreppsförmågan samt 

problemlösningsförmågan. De framträdande matematiska förmågorna överensstämmer med 

tidigare studier (Dahlgren & Szczepanski, 2011; Fägerstam & Samuelsson, 2014) och är också 

de förmågor lärarna själva lyfter i intervjun. 

Studiens resultat och lärarnas svar på vad-frågan, kan kopplas till den didaktiska triangeln (se 

figur 2). Flera påverkande faktorer som deltagarna lyfter har likheter med Comenius teori från 

1600-talet. I triangeln riktas fokus mot retoriken och uppmärksamheten riktas mot lärarens 

relation till innehållet och hur läraren väljer att göra med innehållet. Vad-frågan är inte isolerad 

utan hör ihop med hur, både innehåll och utförande betraktas (Hopmann, 1997; Schűllerqvist 

et al., 2009). Deltagarna menar att vilket innehåll som väljs ut beror på syftet, vad styrdokument 

och läromedel innehåller och vilka elever som deltar. 

7.2.2 Hur? 

 

Hur-frågan handlar om lärares kunskap om hur olika metodval och undervisningssätt påverkar 

elevers lärande (Hopmann, 1997). I denna fråga är inte styrdokumenten (Skolverket, 2017) lika 

tydliga, vilket beskrivs som ett hinder i tidigare forskning (Dyment, 2005). Lärarna diskuterar 

frågan men menar att det inte är ett hinder. I samtalet lyfter jag aspekten att det inte står tydligt 

att utemiljön ska användas i undervisningen men lärarna svarar då med att ”det står ju 
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ingenstans att man ska vara ute heller”.  De hänvisar till det tolkningsutrymme i fråga om 

metoder och tillvägagångssätt som professionen har.  

Läroplanen tydliggör att utbildningen ska vara likvärdig men samtidigt att likvärdig inte är 

samma sak som att den ska utformas på samma vis (Skolverket, 2017). Lärares didaktiska 

kompetens spelar då en nyckelroll. Lärares teoretiska och praktiska kunskaper tillsammans med 

erfarenheter, är nödvändiga och påverkar de val som görs (Jank & Meyer, 1997; Kroksmark, 

1994; 1997). Men på samma vis som elever är olika är även lärare det, med olika erfarenheter 

och kunskaper. Men om val av metod och tillvägagångssätt görs utifrån lärares didaktiska 

kompetens och den i sin tur bygger på lärares erfarenheter och kunskaper, kanske det innebär 

att utbildningens likvärdighet kan ifrågasättas.  

Hur-frågan påverkas av flera faktorer men lärarna är tydliga med att oavsett lärandemiljö är 

strukturen för undervisningen densamma. Beroende på lärandemiljö görs valen om 

tillvägagångssätt och innehåll utifrån olika aspekter. Deltagarna lyfter framförallt vädret som 

en påverkande faktor och hur det kan orsaka svårigheter med undervisningen. Denna aspekt 

framhålls i tidigare studier (Moffett, 2011; Hagen, 2013; Blom & Fägerstam, 2013) som ett 

hinder för matematikundervisning i utemiljö. Deltagarna i min studie diskuterar hur vädret 

påverkar undervisningen men anser inte att det hindrar dem i att använda utemiljön. Lärarna 

anpassar innehåll, uppgifter och val av metoder efter det väder som råder. Lärarna tror att tack 

vare att de använder utemiljön året runt så har det blivit rutin för både elever och lärare att klä 

sig efter väder.  

Vidare framkommer aspekter som utrymme, utrustning och personal som självklara och 

återigen framkommer undervisningens syfte som en påverkande faktor. Lärarna i studien 

beskriver att de fokuserar på de olika miljöernas fördelar och möjligheter när valen görs i 

undervisningsprocessen. Det lärarna resonerar om samstämmer med Mygind (2009) som i sin 

studie belyser att båda lärmiljöerna har styrkor och kvalitéer och påverkar lärares didaktiska val 

i fråga om innehåll och metod. 

I de observationer som gjorts skiljer sig hur-frågan åt mellan lärandemiljöerna. I innemiljön 

arbetar eleverna enskilt och med ett begränsat ämnesinnehåll. I utemiljön har lärarna valt att 

eleverna ska samarbeta i grupper mellan de olika årskurserna. Valet innebär att eleverna ges 

möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Skolverket, 2017). 

Resultatet visar att elevers engagemang och aktivitet var större i utemiljön. Eleverna höll sig 

till grupperna och var under hela lektionspasset fokuserade på uppgifterna. Det framkom att 

några elever passivt deltog i några av uppgifterna men det gav ändå tillfälle att ta del av och 

följa matematiska resonemang. Ett didaktiskt val lärarna gjorde var att blanda elever från olika 

årskurser, dels för att ge eleverna möjlighet att lära varandra, uppgifterna krävde olika 

kunskaper inom matematik, dels för att arbeta med skolans värdegrund. Lärarna menar att 

samarbete mellan olika åldrar lär eleverna att visa hänsyn och respekt, samt att lyssna på 

varandra. Lärarnas tankar har kopplingar till Comenius och hans teorier om undervisningens 

utformning. Comenius beskriver den delade kunskapen som en av grundsatserna för 

undervisningens och studiernas grundlighet. Han använde sig av liknelser med naturen för att 

tydliggöra och förklara sina tankar och teorier kring undervisningen och i detta fall liknas 

människans kunskap med jämvikt mellan rot och grenar på ett träd. Kunskapen eleverna 
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utvecklar inom sig måste de också dela med sig av till andra, menar Comenius (Comenius, 

1657/1999).  

Några av de uppgifter eleverna arbetade med i utemiljö, till exempel korsord, begreppsormen 

och korten med positionssystemet hade fungerat lika bra inne i klassrummet. Materialet får 

enkelt plats på bänkarna inne. Däremot påverkas inte eleverna av ljudnivån i utemiljö. Tre 

klasser kan samtidigt arbeta och diskutera utan att det upplevs som störande eller hög 

ljudvolym. Lärarnas val i övriga uppgifter var anpassade efter miljöns förutsättningar. Eleverna 

fick använda konkret material i naturen att bygga och konstruera, vilket gav möjlighet att 

använda matematikens innehåll i vardagliga sammanhang (Skolverket, 2017).  

En reflektion är att eleverna håller fokus under hela lektionspasset och vill fortsätta med 

uppgifterna även när tiden är slut. Det pågår ingen ”övrig lek” under lektionspasset, vilket var 

en fördom från min sida. Då jag har observerat klasserna inomhus under matematiklektioner 

har jag sett att det i klasserna finns en ”normal fördelning” av elever. Det finns elever med 

koncentrationssvårigheter, elever som inte klarar av att sitta still längre stunder och elever som 

har svårigheter att till exempel vänta på sin tur. När jag observerar klasserna i utomhusmiljön 

upplever jag dessa elever som lugna och engagerade. Lärarna menar att utrymmet och friheten 

när undervisningen sker i utemiljö har en positiv inverkan på elevers koncentration och 

motivation.  

Undervisning i utemiljö kan orsaka oro från lärarnas sida och på så vis vara ett hinder. Det 

handlar främst om lärares oro över att kontrollera aktiviteterna och elevgrupper i olika miljöer 

(Moffett, 2011; Dyment, 2005). Under mina observationer noterades att detta går att förebygga 

genom rutin och tydlighet. När skolans rastklocka ringer tar det mindre än 30 sekunder för 

samtliga elever att infinna sig på rätt ställe i leden för respektive klass. När eleverna senare vid 

olika tillfällen i utemiljön ska samlas, noteras samma mönster.  

7.2.3 Varför? 

 

Studiens resultat visar framförallt att lärarnas didaktiska val i förhållande till varför-frågan 

grundas på tre aspekter. För det första ställs frågor kring syftet. Lärarnas syfte med 

undervisningen kan till exempel handla om att ge elever variation av ett matematiskt innehåll. 

Det kan också vara tillfällen för lärare att bedöma elevers samlade kunskaper av ett matematiskt 

område. Den andra aspekten handlar om elevers lärande och hur det påverkar undervisningen. 

Denna aspekt lyfts också av Hopmann (1997) som betonar att lärares kunskap om hur visst 

innehåll tas emot och förstås av elever är nära kopplat till varför-frågan.  Den tredje aspekten 

är skolans styrdokument och forskning kring lärande i olika miljöer. Samtliga tre aspekter som 

framkommer i resultatet kan kopplas till inledande kapitel i läroplanen. Där beskrivs 

kunskapsbegreppet och hur det kommer till uttryck i olika former; fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. Vidare står att undervisningen måste ge utrymme för samtliga 

kunskapsformer och tillsammans bilda en helhet (Skolverket, 2017). I tolkning av resultatet 

anser jag att lärarnas didaktiska val tas med hänsyn till kunskapens olika uttrycksformer. 

Lärarnas frågeställningar till undervisningens syfte ger elever varierade sätt att både ta till sig 

och att visa kunskap. Genom att använda båda lärmiljöerna kan fler elever få möjlighet att 

bearbeta ämnesinnehållet och att på olika sätt redogöra för sin kunskap och förmåga. Lärarna 
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är eniga om att genom att använda olika lärmiljöer i undervisningen kan de erbjuda eleverna 

fler möjligheter till att lära och utveckla sina förmågor.  

 

En annan aspekt som framkommer är det kollegiala samarbetet, vilket deltagarna lyfter under 

flera punkter i intervjun. Varför-frågan fokuserar i intervjun framför allt på ”varför utemiljö?” 

och lärarna menar att då finns goda möjligheter till samarbete. För det första finns fler lärare att 

tillgå och få stöd av och för det andra finns det fler lärare som ser eleverna. Samarbetet i 

arbetslaget ger också en trygghet och styrka i det dagliga arbetet menar lärarna, i samband med 

att ytterligare ett hinder diskuteras. Det handlar då om lärares bristande självförtroende och 

kunskap i att använda utemiljö i undervisningen, vilket framhålls i tidigare studier (Dyments, 

2005). En av lärarna beskriver att en känsla av oro och osäkerhet fanns i början, men med hjälp 

av kollegor så utvecklades kunskap och tilltro till den egna förmågan att undervisa i båda 

miljöerna. Vidare beskriver de vikten av att våga testa och våga misslyckas, på så vis skapas 

erfarenhet och kunskap om vad som fungerar eller inte. På samma vis beskriver Jank och Meyer 

(1997) att lärares didaktiska handlingskompetens utvecklas. Författarna poängterar att ingen 

lärare besitter kompetensen från början utan den utvecklas och formas genom lärares framsteg 

eller misslyckanden i verksamheten.  

I studien undersöks lärares didaktiska val för matematikundervisning i olika lärmiljöer. Jag tror 

att frågeställningar kring ett mer specifikt matematiskt innehåll hade visat ett annat resultat i 

varför-frågan. I ett övergripande perspektiv med frågor kring lärmiljöerna hänvisar deltagarna 

till flera av de aspekter som tidigare forskning också visar. Framförallt handlar det om olika 

lärmiljöers möjlighet till variation och hur det matematiska innehållet kan bearbetas och 

synliggöras för eleverna på både ett abstrakt och konkret vis (Blom & Fägerstam, 2013; 

Dahlgren & Szczepanski, 2011). Deltagarna betonar också i linje med forskning (Fägerstam, 

2013; Hoody & Lieberman, 1998; Mygind, 2009; Reynolds & Wheatley, 1997) att elevers 

sinnliga erfarenhet och kroppsliga aktivitet är positivt för lärandet.  

Varför-frågan kan på olika sätt användas i den didaktiska triangeln. Läraren behöver i 

undervisningsprocessen flera gånger ställa frågan anser jag i relation till innehållet, när vad-

frågan ställs, används samtidigt varför. Lärarna behöver vidare ställa frågan varför? i valet av 

hur undervisningen ska utformas.  

Sammanfattning  
 

Jag har under observation och intervju försökt att särhålla de didaktiska frågorna; vad, hur och 

varför. Även i studiens bakgrund är frågorna tydligt uppdelade i olika avsnitt och det är tydligt 

vad de olika frågorna söker och svarar på. Men i detta avsnitt när jag ska diskutera resultatet 

och sätta dem i relation till varandra är det svårt att särskilja dem och skriva fram de olika svaren 

från lärarna under endast en rubrik.  

Enligt lärarna i studien så handlar inte vad-frågan om något specifikt ämnesinnehåll eller 

matematiskt område som ska bearbetas i en viss miljö. De menar att allt matematiskt innehåll 

går att undervisa om i båda miljöerna. Istället menar lärarna att det handlar om hur-frågan i 

relation till innehållet när lärmiljöerna skiftar. Hur eleverna ska bearbeta innehållet och med 
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hjälp av vad är istället frågor som används för olika miljöer. Hur man bäst bearbetar 

ämnesinnehållet blir en mer adekvat och avgörande fråga. Varför ett visst innehåll ska 

undervisas på ett visst sätt har att göra med yttre omständigheter enligt lärarna. En självklar 

aspekt är vädret, när det är kallt måste undervisning i utemiljö innefatta rörelse, för elevers 

välbefinnande. Det handlar inte om att till exempel geometri och tillhörande övningar bäst lärs 

in genom rörelse. Att vad-frågan används i samband med frågan om vilken miljö – det anser 

inte lärarna ens är en fråga. Men å andra sidan när det kommer till didaktiska val i mer 

detaljplanering av undervisningen, när ämnesinnehållet är bestämt, blir vad-frågan betydande. 

Då väljs mer precist det innehåll som ska bearbetas. Man kan sammanfatta med att frågornas 

betydelse och relevans är olika beroende på var i processen lärarna är.  

Jag skulle vilja illustrera lärares didaktiska kompetens och undervisningsprocessen som en 

flerspårig spiral eller parallella spiraler. De didaktiska frågorna ställs inte bara en gång under 

processen utan flera. De bygger tillsammans upp den slutgiltiga undervisningen. När lärare gör 

ett val i fråga om vad görs parallellt ett val om hur och för att svara på dessa två behöver varför-

frågan ständigt vara närvarande.  Spiralernas utveckling påverkas också av andra faktorer, som 

under processen flätas in i ringarna. Lärarnas didaktiska val påverkas av styrdokument, läroplan 

och av kontexten som undervisningen äger rum i. De tar stor hänsyn till eleverna, dels som 

individer, dels som grupp när de planerar och genomför undervisningen. Skolans resurser och 

tillgångar eller begränsningar är ytterligare faktorer som påverkar, samt lärarnas behörighet för 

att undervisa olika ämnen.  
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7.3 Vidare forskning  

 

I studien har en didaktisk teori använts och tre frågor har varit grundpelare; vad? hur? och 

varför? Frågorna har varit till stöd i både undersökningen, bearbetning och sammanställning av 

empirin. Frågorna är dock en förenklad väg till förståelse för undervisningsprocessen och 

fungerar som ett verktyg att använda inom teorin. I sitt pågående arbete testar och utvecklar 

lärare kontinuerligt olika vägar att gå för en lyckad undervisning, men det finns ingen universal 

eller enkel formel för detta. I studien framgår lärares didaktiska kompetens som en förutsättning 

för en bra utbildning för elever. Den kräver både lärares teoretiska och praktiska kunskap, vilket 

utvecklas och uppnås genom utbildning och erfarenhet. Min studie har bidragit till kunskap 

kring lärares didaktiska val och kan på så vis stödja andra inom professionen. Fallstudien ger 

en djupgående bild av ett arbetslag och i fortsatt forskning hade det varit intressant att inkludera 

fler skolor för ett bredare perspektiv på didaktikens roll i undervisningsprocessen. Studien 

undersöker didaktiska val i matematikundervisning i olika lärmiljöer generellt. För vidare 

studier hade det varit intressant att fokusera på ett visst matematiskt ämnesinnehåll och hur det 

bearbetas i olika lärmiljöer utifrån ett didaktiskt perspektiv. För att bidra med kunskap om 

lärares didaktiska kompetens i ett övergripande perspektiv kan en fortsättning vara att 

undersöka lärares didaktiska val i samtlig undervisning i olika lärmiljöer.  
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Bilaga 1  Samtyckesblankett till elever och vårdnadshavare 

Hej! 

Jag är lärarstudent vid Jönköping University, som läser sista terminen på grundlärarprogrammet 

med inriktning årskurs 4-6. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete, en studie med 

inriktning på matematik och undervisning i utomhusmiljö. Syftet med studien är att undersöka 

hur matematikundervisning utomhus kan stödja och främja elevers förståelse för matematik och 

hur lärarna använder olika lärmiljöer för att öka möjlighet till lärande i matematik.  

Jag skulle vara tacksamma om ditt barn kunde få vara med i min studie. Jag kommer genomföra 

observationer under matematikundervisning dels i utemiljö, dels i klassrummet. 

Allt insamlat material kommer att avidentifieras. Materialet kommer bara att användas för 

forskning. 

Deltagandet är frivilligt och du/ni har rätt att avbryta ditt/ert barns deltagande när som 

helst och utan att ange någon anledning.  

Om du/ni har frågor om studien, hör gärna av dig/er till mig. 

Hälsningar 

Jennie 

Kontaktuppgifter 

Jennie Svärd  svje1508@student.ju.se 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Godkänner du att ditt barn deltar i studien?  

Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i 

studien. 

Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar i 

studien. 

Barnets namn: 

__________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning: Namnförtydligande: 

__________________________________ __________________________________ 
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Bilaga 2   Samtyckesblankett till lärare 

Hej! 

Jag är lärarstudent vid Jönköping University, som läser sista terminen på grundlärarprogrammet 

med inriktning årskurs 4-6. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete, en studie med 

inriktning på matematik och undervisning i utomhusmiljö. Syftet med studien är att undersöka 

hur matematikundervisning utomhus kan stödja och främja elevers förståelse för matematik och 

hur lärarna använder olika lärmiljöer för att öka möjlighet till lärande i matematik.  

Jag skulle vara tacksamma om du kunde tänka dig att vara med i min studie, där jag genom 

observation dokumenterar matematikundervisning i utemiljö samt i klassrummet. Jag önskar 

vidare att genomföra en intervju i grupp, med lärare som undervisar i matematik. 

Allt material kommer att avidentifieras. Materialet kommer bara att användas för forskning. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan 

att ange någon anledning.  

Om du har frågor om studien, kontakta mig. 

Hälsningar 

Jennie 

Kontaktuppgifter 

Jennie Svärd  svje1508@student.ju.se 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________ ___________________________________ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 
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Bilaga 3  Beskrivning av läromedel och material som används i matematikundervisningen.  

Inomhus  
 

Samtliga årskurser arbetar utifrån läromedlet Matte Direkt Borgen (Carlsson, Liljegren & 

Picetti, 2004; Falck & Picetti, 2004; 2005). Läromedlen är uppdelade dels för olika årskurser; 

4, 5 och 6, dels i en A och B bok, vilka ofta används som naturlig uppdelning av höst- och 

vårtermin. Böckernas upplägg är detsamma för var årskurs och blir på så vis välkänt och lätt 

för eleverna att arbeta med.  

Varje kapitel inleds med ett bilduppslag där målen presenteras, vilka är hämtade från kursplanen 

i matematik (Skolverket, 2017). Bilduppslaget ger eleverna en hint om vad kapitlet innehåller 

gällande tema, ämnesområde, de matematiska begrepp som behandlas och ett par 

frågor/uppgifter knutna till illustrationen. Kapitlet delas in i en grundkurs, vilken innehåller 

uppgifter relaterade till de mål som arbetet syftar till. Grundkursen genomförs av samtliga 

elever, dock finns några uppgifter märkta med stjärnor som kräver extra tankemöda och i vissa 

fall kan strykas för elever.  Sedan följer en diagnos med blandade uppgifter på det grundkursen 

behandlat, utifrån elevers resultat i diagnosen anpassas sedan elevers vidare arbete i boken. 

Kapitlet fortlöper då i två olika spår, blåa eller röda uppgifter. För de elever som upplever 

diagnosen som svår hänvisas vidare arbete med blåa uppgifter, vilka erbjuder eleverna att träna 

mera på det matematiska innehållet. Medan de röda uppgifterna används för de elever som 

upplevde diagnosen relativt enkel.  De röda uppgifterna är av mer utmanande karaktär och 

innehåller även en del nya moment för eleverna.  

Efter varje diagnos finns också extra uppgifter som ger eleverna lite mer utmaning, ”kluringar”. 

Dessa uppgifter är lämpliga att arbeta med i par och erbjuder elever att lösa matematiska 

problem tillsammans med andra. Kapitlen avslutas med en sammanfattning av de viktigaste 

momenten som behandlats. För de elever som genomfört de röda uppgifterna finns möjligheten 

att själva göra en sammanfattning.  

Extra material som läromedlet erbjuder är ”läxor” i olika svårhetsgrader, som finns till de första 

4 kapitlen. Det finns också ett avsnitt med reparationsuppgifter för eleven att använda och på 

så vis få ytterligare träning. I slutet av boken finns ”hjälpredor” som då kan vara till stöd för 

eleven under pågående arbete eller vid läxläsning i hemmet.  

Utomhus  
 

På skolan finns ett ”uteskåp” med material som används vid undervisning i utemiljö. Lärarna 

har samlade läromedel ”att lära in ute” som används i matematik och NO. Allt material är 

uppmärkt och sorterat efter årskurs, ämne och innehåll, till exempel begreppskort, 

uppdragskort, problemlösning, experiment eller lärande lekar. I skåpet finns också samlat 

material som hopprep, tärningar, bokstäver och burkar att använda. Allt material är laminerat 

eller inplastat för att tåla nederbörd eller väta, förberedelser med klämmor och gummiband är 

också gjorda för att minska tidsåtgång och vara som stöd vid blåsigt väder. Med ett organiserat 

förråd av materialet är det lätt att få en överblick, hitta rätt material för aktuell undervisning och 

anpassa materialet efter elevgruppen anser lärarna. De tillägger också att materialet används 

betydligt mer och framförallt att det sparar mycket tid.  



IV 
 

Bilaga 4  Intervjuguide  

 

1.  Deltagarnas utbildning, befattning och erfarenhet. 

2. Organisation och arbete med timplan och ämnesfördelning. 

3. Planering och arbete kring matematikämnet. 

4. Läroplanens del i undervisning i olika lärmiljöer. 

5. Undervisning i utemiljö – Vilket innehåll (vad)? På vilka olika sätt (hur)? Varför? 

6. Vad påverkar val av innehåll?  

7. Vad påverkar val av metoder? 

8. Hur görs kopplingar mellan undervisning i de olika lärmiljöerna?  

9. Hur genomförs bedömning och utvärdering?  

10. Vilka olika syften kan ligga till grund för undervisning i utemiljö?  

11. På vilka grunder görs val angående lärmiljö?  

12. Hinder i tidigare forskning; hur upplever ni de hinder som påvisas? Hur tänker ni i arbetet 

med undervisning för att minimera eller förebygga de påtalade hinder som finns? 

De hinder som tidigare forskning visar är; vädret, oroligt i elevgrupper, elevers fokus på ämnet, 

ljudnivåer, elevers säkerhet, elevers oro eller obehag gentemot naturens fauna och avsaknad av 

tydligt framskriven metod i läroplanen.  

13. Vilka matematiska förmågor anser ni har fördel av att tränas eller kan utvecklas i de olika 

lärmiljöerna? 

Utifrån dessa frågeställningar framkom följdfrågor och deltagarnas resonemang och fria samtal 

resulterade i flera fall att flera frågor sammankopplades och gick in i varandra.  


