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    Föreliggande studie avser att undersöka i vilken omfattning utomhuspedagogik används 

i matematikundervisningen i årskurs 4-6, samt att undersöka vilka matematiska 

kunskapsområden och förmågor som omfattas vid undervisning i samband med 

utomhuspedagogik. Vidare avser studien att undersöka vilka bakgrundsfaktorer samt 

upplevda hinder som påverkar lärarnas val av användning av utomhuspedagogik.       

Studiens resultat baserar sig på kvantitativ data som samlats in genom enkäter från 72 

verksamma matematiklärare på olika skolor runt om i Sverige. Lärarna har olika 

bakgrunder gällande kön, ålder, erfarenhet inom läraryrket samt utbildning. 

Resultatet av studien indikerar att något mer än hälften av alla lärare använder 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Inom den gruppen av lärare finns det 

även en signifikant skillnad i hur ofta utomhuspedagogik används, vilket påvisas vara 

några gånger per termin.  Kunskapsområdena som undervisningen främst behandlar i 

samband med utomhuspedagogik är geometri samt problemlösning. Samtliga fem 

förmågor i kursplanen för matematik kan dock tränas i samband med utomhuspedagogik. 

Vidare påvisar resultatet att de lärare som inte använder utomhuspedagogik inte har gått 

en lärarutbildning där utomhuspedagogik har varit ett inslag. Samma lärare anser även att 

en avsaknad av kunskap, tid, resurser samt stöd från rektor utgör hinder i samband med 

utomhuspedagogik. 
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    The purpose of the study is to examine in what extent outdoor education is used 

regarding mathematics education in year 4-6, and to investigate which mathematical 

knowledge area and skills that are included in outdoor education. Further on, the study 

intends to examine if there are any factors regarding the teachers´ background or the 

teachers´ perceived barriers that affects the choice of the use of outdoor education. 

The result of the study is based on quantitative data that has been collected through 

surveys from 72 practicing teachers from different schools in Sweden. The respondents 

have different backgrounds regarding gender, age, experience within the school and 

education.  

    The result of the study indicates that the majority of all practicing teachers use outdoor 

education in their mathematical education. Within that group of teachers there is also a 

significant difference regarding how often outdoor education is used, which is a few times 

per semester. The mathematical knowledge areas that the education primarily deals with, 

is geometry and problem solving. All five mathematical skills can be trained though in 

conjunction with outdoor education. Further on, the result indicates that those teachers 

who hasn´t completed a teacher programme where outdoor education was included isn´t 

using it either. Those teachers who on the other hand has completed a teacher programme 

where outdoor education was included is also using it. Finally, those teachers who isn´t 

using outdoor education experience a lack of knowledge regarding outdoor education, 

time, resources and support from the principle as barriers. 
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Matematik har sedan länge varit ett omtalat ämne i både skoldebatter och 

forskningsstudier. Inte minst har det varit ett hett ämne på senare tid då resultat från 

undersökningar så som PISA (Programme for International Student Assessement) 

presenterats där det går att läsa att svenska elevers kunskaper i matematik sjunker 

(Skolverket, 2013). Det presenteras däremot sällan konkreta förslag på hur 

undervisningen bör bedrivas för att resultaten ska höjas. I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket, 2011a) går det dock att läsa 

att all undervisning ska anpassas efter varje individs förutsättningar och behov. Det 

innebär att undervisningen måste varieras för att varje individs förutsättningar och 

behovs ska tas i beaktning. Variationen syftar inte i detta fall till variation av innehåll 

utan variation beträffande förhållningssätt till lärande.  

 

Ett förhållningssätt till lärande som har diskuterats under lång tid i såväl matematik som 

andra ämnen är utomhuspedagogik, vilket ska ses som ett komplement till annan 

undervisning (Linköpings universitet, 2016). Flera forskningsstudier visar på positiva 

effekter av utomhuspedagogik, så som förbättrade skolresultat och en förbättrad 

begreppsförmåga (Ericsson & Karlsson, 2014; Fägerstam & Blom, 2013). Även elevens 

motivation tycks höjas och den sociala utvecklingen främjas (Mygind, 2009). Vidare 

finns det ett påvisat samband mellan utomhuspedagogik och en förbättrad fysisk och 

psykisk hälsa (Eriksson & Karlsson, 2011). Trots påvisade positiva effekter är min 

erfarenhet från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar att utomhuspedagogik inte 

används i stor omfattning och när det väl genomförs görs det inte kontinuerligt utan anses 

endast vara ett roligt inslag i undervisningen. Tidigare erfarenheter indikerar även att 

utomhuspedagogik endast används i samband med specifika undervisningsinnehåll.    

Med den bakgrunden avser studien att undersöka huruvida de tidigare erfarenheterna kan 

ha bäring i ett större sammanhang. Studien syftar därför till att undersöka i vilken 

omfattning utomhuspedagogik används i matematikundervisningen samt i samband med 

vilket matematiskt innehåll utomhuspedagogik i så fall används, då det inte går att finna 

några studier som berör en sådan forskning sedan tidigare. Det går inte att finna mycket 

forskning utifrån en kvantitativ metodansats i samband med det matematiska området 

överhuvudtaget utan utomhuspedagogik har främst tidigare behandlats i samband med en 

kvalitativ metodansats samt i samband med det naturvetenskapliga området. Vidare avser 

även studien att undersöka olika bakgrundsfaktorer samt upplevda hinder som påverkar 

lärares val av användning av utomhuspedagogik eller ej då det ej finns en kartläggning 

över eventuella samband beträffande olika variabler hos den enskilde läraren och 

användning av utomhuspedagogik. Slutligen avser studien att komplettera tidigare 

forskning genom att undersöka utomhuspedagogikens omfattning i årskurs 4-6. Större 

delen av den tidigare forskningen berör endast yngre barn och det saknas forskning om 

utomhuspedagogik i samband med äldre barn.  

 

  

1 Inledning 
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Nedan beskrivs begreppet utomhuspedagogik ur både ett metodologiskt och teoretiskt 

perspektiv, där teorierna syftar till att skapa en förståelse för utomhuspedagogik. 

Teorierna fungerar därför främst som ett verktyg för att konkretisera begreppet 

utomhuspedagogik och inte som ett verktyg för att analysera studiens resultat. En 

beskrivning av sambanden mellan utomhuspedagogik och Lgr11 presenteras sedan i syfte 

att sätta utomhuspedagogik i relation till de riktlinjer som skolan och lärarna har att 

förhålla sig till. Avslutningsvis följer en beskrivning av matematikens olika 

kunskapsområden och förmågor, vilka presenteras i Lgr 11, då både kunskapsområdena 

och förmågorna är centrala i studien.   

2.1 Utomhuspedagogik ur ett metodologiskt perspektiv 

Begreppet utomhuspedagogik syftar i studien till den definition som Nationellt centrum 

för utomhuspedagogik, (NCU; Linköpings universitet, 2016) presenterar. 

Utomhuspedagogik omfattar en undervisning där platsens betydelse lyfts fram och där 

utomhusmiljön är en central plats för lärandet. Lärandet begränsas därför enligt 

förhållningssättet inte av klassrummets fyra väggar (Brügge & Szczepanski, 2011). 

Klassrummet omfattar istället alltifrån skogslandskap till stadslandskap, där lärandet sker 

i ett växelspel mellan reflektion och upplevelse, där konkreta erfarenheter och 

verklighetsanknutna situationer är utgångspunkten (Brügge & Szczepanski, 2011; 

Linköpings universitet, 2016).  Det är dock viktigt att understryka att det inte är 

tillräckligt att förflytta klassrummets undervisning till en utomhusmiljö då lärandet ska 

ske i växelverkan med naturen (Linköping universitet, 2016).  Eleverna ska inte endast 

befinna sig i naturen utan eleverna ska även använda sig av naturen vid lärandet. 

Utomhusmiljön anses med andra ord både vara platsen men även objektet för lärandet 

(Szczepanski, 2007). 

2.2 Utomhuspedagogik ur ett teoretiskt perspektiv 

Den utomhuspedagogik som NCU definierar introducerades först i början av 1990-talet i 

Sverige men har rötter längre tillbaka i tiden (Gilbertson, 2006). Redan under antiken 

hade Aristoteles tankar om att kunskap och förståelse för verkligheten uppnås genom 

våra sinnen och praktiska erfarenheter (Brügge & Szczepanski, 2011). Comenius (1592-

1670) blev sedan en förespråkare av Aristoteles tankar och argumenterade för att 

kunskapen lättare utvecklas genom användning av sinnena. Han förespråkade 

undervisning i autentiska miljöer där hela kroppen är delaktig (Brügge & Szczepanski, 

2011; Gilbertson, 2006). Även Rousseau (1712-1784) poängterade vikten av hela 

kroppens delaktighet vid lärande, vilket han uttryckte mer konkret som att våra fötter, 

händer och ögon är vår lärare. Schweizaren Pestalozzi (1746-1827) ansåg även han i 

enlighet med Rousseau att sinnena är grunden till lärande. Ur hans tankar utvecklades 

den reform som blev motsatsen till förmedlingsmetoden, åskådningsprincipen, det vill 

säga där kunskapen skulle inhämtas ur verkligheten istället för att förmedlas mellan 

lärare och elev (Brügge & Szczepanski, 2011; Gilbertson, 2006). Den svenska 

2 Bakgrund  
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förespråkaren för åskådningsprincipen kom att bli Key (1849-1929), som argumenterade 

för andra lärmiljöer än klassrummet. Hon ansåg att matematiska förmågor kan utvecklas 

genom trädgårdsarbete där autentiska situationer är utgångspunkten för lärandet. Key fick 

medhåll från Montessori (1870-1952) som utvecklade ett holistiskt tänkande där alla 

sinnen och hela kroppen är aktiv under kunskapsinhämtningen. Under tidigt 1900-tal 

bedrevs även en skolträdgårdsundervisning i Sverige där undervisningen blev ett direkt 

åskådliggörande av naturen (Brügge & Szczepanski, 2011). När Lagerlöfs bok Nils 

Holgerssons underbara resa publicerades bidrog också den till en pedagogik liknande 

utomhuspedagogiken.  

2.2.1 Lev. S. Vygotskij (1896-1934) och ett sociokulturellt lärande 

Även om utomhuspedagogik kan kopplas till flera pedagoger och filosofer långt tillbaka i 

historien finns det de teoretiker som anses ha varit mer betydande för 

utomhuspedagogikens utveckling, (Brügge & Szczepanski, 2011; Szczepanski, 2007). 

Vygotskij är en av de teoretikerna. Han är en av företrädarna av det sociokulturella 

perspektivet, där en teoretisk utgångspunkt är att det sociala samspelet leder till lärande 

(Szczepanski, 2007). En förutsättning för lärande är därför ett socialt sammanhang där 

man lär av och med varandra (Kroksmark, 2011). Mer konkret beskrivs det av 

Kroksmark (2011) som att när en individ tillsammans med någon annan genomför en 

handling kan denne individ senare utföra handlingen på egen hand. Individen har 

utvecklat en egen kapacitet då strategier har överförts mellan individerna. Fenomenet 

benämns inom det sociokulturella perspektivet som medierat lärande (ibid.).   

Den levda erfarenhetens betydelse är ytterligare en teoretisk utgångspunkt inom det 

sociokulturella perspektivet, vilket innebär att individen måste vara aktiv för att lärande 

ska ske. Den utgångspunkten kom sedan att ligga till grund för den så kallade 

aktivitetspedagogiken och de mer elevaktiva arbetssätten i skolan (ibid.). Slutligen 

betonar det sociokulturella perspektivet även verktygens eller kunskapsartefakternas 

betydelse. Vi människor står inte i direktkontakt med verkligheten utan verktyg som 

exempelvis en dator hjälper oss att hantera den. Datorn i detta fall måste förstås av 

människan och först då kan den användas för att kommunicera. Undervisningen ska 

därför enligt Vygotskij skapa en social handling som driver oss att använda verktygen 

som finns (ibid.). 

2.2.2 John Dewey (1859-1952) 

Deweys tankar anses också i många fall ha betytt mycket för utomhuspedagogikens 

utveckling (Brügge & Szczepanski, 2011; Gilbertson, 2006). Dewey myntade bland 

annat det kända uttrycket Learning by doing som syftar till en av de viktigaste 

utgångspunkterna inom det teoretiska perspektivet, vilket omfattar tanken att barn lär sig 

genom att göra (Kroksmark, 2011) och handling ska kombineras med tänkande (Brügge 

& Szczepanski, 2011). Lärandet innebär enligt Dewey en växelverkan mellan teori och 

praktik där sinnliga erfarenheter är av betydelse. Barn lär sig dock inte genom att göra 

vad som helst, utan genom aktiviteter som är tydligt utformade efter behov och där 

handlingen är kontrollerad (Kroksmark, 2011). Enligt Dewey är även verklighets-
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anknutna situationer av stor vikt. Undervisningen i skolan bör utgå från aktiviteter som 

syftar till att stödja eleven i dess framtida samhällsliv. Eleven ska uppleva mening med 

skolan och på så sätt ska motsatsförhållandena mellan exempelvis praktik och teori, liv 

och skola samt kunskap och handling upphöra (ibid.). Ytterligare en tanke som Dewey 

argumenterade för var platsens betydelse för lärandet (Szczepanski, 2008). För ett 

optimalt lärande ska barnet leva och lära aktivt i sin närmiljö där sinnena samverkar. 

2.2.3 David A. Kolb (1939) och erfarenhetsbaserad pedagogik 

Flera av Deweys tankar har kommit att ligga till grund för ett erfarenhetsbaserat lärande, 

vilket är ett förhållningssätt till lärande. Förstahandsupplevelser är då utgångspunkten vid 

lärande, liksom i utomhuspedagogik, där en av förespråkarna är Kolb (Higgins & Nicol, 

2002). Kolb utvecklade en lärcykel där grundtanken utgår från idén om att lärandet 

omfattar olika processer där den första processen innebär att barnet måste erfara något. 

Det är dock inte tillräckligt att barn erfar något på egen hand utan barnet måste även få 

stöd av en pedagog i syfte att kunna tolka erfarenheten, vilket omfattas i den andra 

processen (ibid.). Den tredje processen innebär sedan att barnet även får hjälp och stöd 

med att generalisera erfarenheten så att förmågan kan omsättas i andra situationer än där 

händelsen har utspelat sig. Lärandets cykel är dock inte sluten förrän barnet omsätter sin 

nya kunskap i en ny situation (ibid.).  

Honey och Mumford (1992) använder dessutom Kolbs lärscykel till att förklara 

existensen av olika lärstilar. Olika personer lär sig på olika sätt och de olika processerna 

representerar därmed fyra olika lärstilar. Den första processen, att erfara någonting, 

relateras till den aktiva lärstilen vilken kännetecknas av att lära genom att göra. Det barn 

som lär sig genom den aktiva lärstilen vill vara aktiv och upptäcka saker på egen hand. 

Den andra lärstilen, vilken relateras till den andra processen som innebär en tolkning av 

erfarenheten, kännetecknas av reflektion. Det reflekterande barnet vill observera och 

tolka det som utspelar sig och sedan agera utifrån det. Vidare är teoretikern den tredje 

lärstilen, som kännetecknas av teorier och analyser. Det teoretiska barnet arbetar utifrån 

rationalitet och logik (ibid.). Slutligen är den fjärde och sista lärstilen, pragmatikern, 

vilken kännetecknas av viljan att prova nya idéer i praktiken.  

2.3 Utomhuspedagogik med stöd i Läroplanen 

Skolan har ett flertal övergripande uppdrag, vilka går att läsa i kapitel ett och två i Lgr11 

(Skolverket, 2011a). All undervisning, även undervisning i en utomhusmiljö, måste 

därför vara förankrad i styrdokumenten, vilket Berg (2010), projektledare och en av 

författarna till en av naturskyddsföreningens handledningar som syftar till att beskriva 

hur utomhuspedagogik kan genomföras och varför utomhuspedagogik bör ske, hävdar att 

utomhuspedagogik är. Berg (ibid.) påpekar att flera övergripande uppdrag i Lgr11 

(Skolverket, 2011a) går att implementera i utomhuspedagogik. Inte minst går det att läsa 

att skolans uppdrag i alla ämnen, inklusive matematik, är att ett miljöperspektiv ska 

belysas. Perspektivet innebär mer konkret att eleven ska ges möjlighet att ta ansvar för 

den miljö hen lever i och på så sätt påverka den. Frågor gällande den globala miljön ska 

även vara i fokus där ett personligt förhållningssätt gentemot den typen av frågor ska 
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utvecklas hos eleven (ibid.). Miljöperspektivet innebär vidare även en undervisning om 

hållbar utveckling och om hur samhället kan anpassas mot en sådan värld, vilket Berg 

(2010) hävdar att utomhuspedagogik kan leda till. Berg (ibid.) belyser även att skolan 

enligt Lgr11 (Skolverket, 2011a) ska främja elevens kunskapsutveckling där viktiga 

komponenter är ett skapande arbete, lek och nyfikenhet. Varierande arbetsformer och ett 

balanserat sammansatt innehåll ska finnas i undervisningen, vilket utomhuspedagogik 

erbjuder (Berg, 2010). Skolan ska dessutom enligt läroplanen ”sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2011, s.9). 

Även i matematikens kursplan menar Berg (2010) att det finns belägg för att använda 

utomhuspedagogik i undervisningen, då eleven exempelvis ska utveckla kunskap kring 

symmetri i naturen, vilket med fördel kan göras i närmiljön. 

2.4 Matematikens fem förmågor och kunskapsområden 

Matematikundervisningens syfte går att läsa i kursplanen för matematik och är detsamma 

för årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9. Syftet har i sista delen av syftestexten sammanfattats i 

fem förmågor: problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, metodförmågan, 

resonemangsförmågan samt kommunikationsförmågan. De fem förmågorna ska alla 

utvecklas hos eleven med hjälp av det centrala innehållet och det är förmågorna som 

sedan ligger till grund för kunskapskraven (Skolverket, 2011b). Alla fem förmågorna är 

gemensamma för grundskolans årskurser. Det som skiljer dem åt är endast i vilken grad 

förmågorna ska vara utvecklade, vilket beskrivs som att det finns en progression i 

kunskapskraven (ibid.). Det är dock av stor vikt att understryka att förmågorna inte kan 

utvecklas till en viss gräns vid en viss årskurs utan är långsiktiga och obegränsade.  

Det centrala innehåll som är aktuellt för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 i kursplanen för 

matematik är indelat i sex kunskapsområden. Dessa ska alla behandlas i undervisningen 

men därmed inte sagt på vilket sätt de ska behandlas eller när de ska behandlas. Hur 

mycket undervisningstid som varje område ska tilldelas är inte heller uttalat (ibid.). De 

sex kunskapsområdena är: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, 

sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.  
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Vid en tidigare genomförd litteraturstudie inom forskningsområdet utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen, påträffades främst kvalitativa studier som berör positiva 

effekter av utomhuspedagogik, hur lärare upplever elever i samband med utomhus-

pedagogik samt hur lärare personligen upplever utomhuspedagogik (Engwall & Åkesson, 

2015).  Flera av de studierna har yngre barn i fokus, så som barn i förskolan eller årkurs 

F-3. Vid sökning av kvantitativa studier återfanns däremot inte ett lika stort urval. Det är 

främst examensarbeten som har undersökt utomhuspedagogik genom en kvantitativ 

metodansats där främst även yngre barn är i fokus.  

Nedan presenteras en del av den litteratursökning som har genomförts i samband med 

studien utifrån positiva effekter av utomhuspedagogik samt upplevda hinder i samband 

med utomhuspedagogik. Kapitlet avslutas med en motivering av studiens existens i 

relation till tidigare forskning. 

3.1 Positiva effekter av utomhuspedagogik  

Enligt forskning finns det flera aspekter av barns lärande som gynnas vid användningen 

av utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Szczepanski (2007) väljer att se den 

aktuella forskningen utifrån tre perspektiv: ett perspektiv för kunskap i handling, ett 

miljö- och rörelseperspektiv samt ett neurologiskt perspektiv. Det första perspektivet, ett 

perspektiv för kunskap i handling, karaktäriseras av Deweys uttryck Learning by doing, 

vilket innebär att en växelverkan mellan teori och praktik är gynnsamt för barnets 

lärande. Lärandet måste vara en del av en social handling. Vidare innebär miljö- och 

rörelseperspektivet den aspekt av utomhuspedagogik som omfattas av barnets psykiska 

och fysiska hälsa (ibid.). Slutligen omfattar det neurologiska perspektivet den aspekt av 

utomhuspedagogik som grundas i tanken att kroppen och huvudet är sammanlänkande. 

Utan kroppen fungerar inte hjärnan och utan hjärnan fungerar inte kroppen (ibid.). Nedan 

presenteras positiva effekter av utomhuspedagogik utifrån de tre perspektiven. 

3.1.1 Ett perspektiv för kunskap och handling 

Det finns ett påvisat samband mellan en förbättrad begreppsförmåga och 

utomhuspedagogik. Elever som deltar i en matematikundervisning genom utomhus-

pedagogik kan använda matematiska begrepp samt sätta dem i en kontext och förklara 

dem på en konkret nivå i större omfattning än de elever som endast deltar i en 

klassrumsundervisning (Fägerstam & Blom, 2013). Szczepanski (2013) och Braute et.al. 

(1997) förklarar resultatet som att eleverna genom utomhuspedagogik har fått 

möjligheten att använda flera sinnen samtidigt vilket befäster kunskapen på ett bättre sätt. 

Begreppen synliggörs även på ett annat sätt i en utomhusmiljö då begreppen används i 

mer konkreta situationer (Szczepanski, 2013). De elever som deltar i utomhuspedagogik 

upplever även i större omfattning undervisningen som elevfokuserad, det vill säga där 

eleven själv är i fokus och inte som lärarfokuserad, där läraren är i fokus, vilket förbättrar 

lärandet (Fägerstam & Blom, 2013). 

3 Tidigare forskning 
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Elevens koncentrationsförmåga kan även enligt lärares uppfattningar främjas av 

utomhuspedagogik, vilket i sin tur kan bidra till ett bättre skolresultat (Ericsson, 2003). 

Det kan enligt Szczepanski (2007) bero på att eleven vistas i en utomhusmiljö där alla 

sinnen aktiveras. På så sätt ökar även vakenheten hos eleven, vilket i sin tur påverkar 

koncentrationen (Szczepanski, 2007). Även O´Brien och Murray (2006) hävdar att 

koncentrationsförmågan förbättras vid utomhuspedagogik då undervisning i större 

omfattning utgår från elevens egna intressen och nyfikenhet.  

Vidare kan elevens sociala utveckling också främjas av utomhuspedagogik (Fägerstam & 

Blom, 2013; Maller, 2009; Mygind, 2009; O’Brien & Murray, 2006). Maller (2009) 

menar att det är ett resultat av att utomhuspedagogik erbjuder fler tillfällen att interagera 

med klasskamraterna, vilket en studie av Fägerstam & Blom (2013) också indikerar. 

Fägerstam och Blom (2013) hävdar vidare att eleverna känner sig mer delaktiga och 

förväntas bidra med något i en utomhusundervisning och därmed utvecklas en högre grad 

av social kompetens.  

3.1.2. Ett miljö- och rörelseperspektiv 

Ett samband mellan en elevs motoriska och fysiska förmåga och dess skolresultat har 

påvisats. Resultatet av en studie genomförd av Ericsson och Karlsson (2014) indikerar att 

om en elev får delta i 45 minuters daglig utökad fysisk och motorisk aktivitet i skolan, 

kan elevens betyg i matematik även förbättras (Ericsson & Karlsson, 2014). Utökad 

fysisk och motorisk träning har dessutom visat sig ge positiva resultat på de nationella 

proven i matematik där främst områdena rumsuppfattning och taluppfattning gynnas 

(Ericsson, 2003).  

Vidare förväntas elevens stressnivå sjunka vid undervisning i en utomhusmiljö, vilket 

skulle kunna vara ett resultat av att ljudnivån även sjunker (Maller, 2009; Mygind, 2009). 

Genom utomhusundervisning höjs också elevens aktivitetsnivå vilket i sin tur förbättrar 

elevens motorik (Ericsson & Karlsson, 2012; Mygind, 2007). Slutligen menar även 

Statens folkhälsoinstitut (2007) att utomhusvistelse bidrar till minskad fetma och 

övervikt hos barn då energiförbrukningen ökar i och med att muskelmassan ökar vid 

rörelse. 

3.1.3 Ett neurologiskt perspektiv 

Elevens hedoniska ton höjs i samband med utomhuspedagogik (Fägerstam & 

Samuelsson, 2013; Maller, 2009). Det innebär att eleven visar större glädje inför 

undervisning som är förlagd utomhus i jämförelse med i klassrummet, viket enligt det 

neurologiska perspektivet är betydande för lärandet då glädje och ledsamhet känns i hela 

kroppen (Szczepanski, 2007). Enligt Mygind (2009) kan glädjen kopplas till elevens 

motivation då även den höjs i samband med utomhuspedagogik i undervisningen. 

3.2 Hinder med utomhuspedagogik 

Utöver flera gynnande aspekter av utomhuspedagogik i matematikundervisningen har 

tidigare forskning även uppmärksammat hinder med utomhuspedagogik på ett mer 

generellt plan. Szczepanski (2008) menar att flera lärare inte använder sig av 
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utomhuspedagogik till följd av bristande kunskap. Lärare vet inte hur en undervisning 

utomhus bör gå till, varför den bör ske eller när den bör ske. Szczepanski (ibid.) menar 

även att lärare inte använder sig av utomhuspedagogik som ett resultat av att det anses av 

lärare vara svårare att hantera en stor elevgrupp i en utomhusmiljö i jämförelse med i ett 

klassrum. Lärarna anser vidare att det är svårare att skapa och upprätthålla en kontroll 

över eleverna i en utomhusmiljö (Brügge & Szczepanski, 2011; Szczepanski, 2008).  

Eleverna ska enligt lärares uppfattningar också ha svårare att uppfatta att det är lektion 

vid undervisning i en utomhusmiljö i jämförelse med i klassrummet då eleverna har svårt 

att skilja på rast och lektion när de båda situationerna omfattar samma miljö 

(Szczepanski, 2008). Kontrollen över det oförutsägbara anses även vara ett hinder då 

lärare påpekar att det finns fler risker med att vistas i en utomhusmiljö än i klassrummet 

(Strotz & Svenning, 2004; Szczepanski, 2008). 

Vädret är vidare även en faktor som hindrar lärare att genomföra undervisningen i en 

utomhusmiljö då alla elever inte har en lämplig utrustning för att vistas i till exempel 

regn (ibid.). Även bekvämligheten spelar en roll då både pedagoger och elever inte 

upplever en lika hög komfort i en utomhusmiljö som i klassrummet. Vidare anses det 

också vara ett hinder att undervisningsmaterial till större delen är anpassat för en 

inomhusmiljö och på så sätt ej går att använda i undervisningen om den är förlagd i en 

utomhusmiljö (ibid.). 

3.3 Studien i förhållande till tidigare forskning 

Då studien grundar sig på kvantitativ data anses den kunna fylla en kunskapslucka i den 

tidigare forskningen då en stor del av den tidigare forskningen baserar sig ett på ett fåtal 

intervjuade lärare i samband med en kvalitativ metodansats. Föreliggande studie avser 

istället att undersöka utomhuspedagogikens omfattning och användning i ett större 

perspektiv. Vidare anses studien även kunna bidra till tidigare forskning då mycket av 

den tidigare forskningen berör det naturvetenskapliga området, till exempel beträffande 

skolträdgårdar. Denna studie inriktar sig istället på matematik, vilket det saknas 

forskning kring. Slutligen anses även studien kunna komplettera tidigare forskning då 

flertalet studier baserar sig på lärare eller elever i de yngre åldrarna. Det saknas dock 

forskning om utomhuspedagogik i mellanåren och uppåt. Studien kan därmed fylla en 

kunskapslucka och bidra med forskning om äldre barn. 
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Studiens syfte är att undersöka i vilken omfattning och i samband med vilket 

undervisningsinnehåll utomhuspedagogik i matematikundervisningen används bland ett 

antal verksamma matematiklärare i årkurserna 4-6. Vidare ska även de faktorer som 

påverkar lärarnas val vid användningen av utomhuspedagogik kartläggas. 

Syftet ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar. 

 I vilken omfattning uppger lärarna att de använder utomhuspedagogik? 

 Vilka matematiska kunskapsområden och förmågor uppger lärarna kan tränas i 

samband med utomhuspedagogik?  

 Vilka faktorer påverkar lärarnas val av användning av utomhuspedagogik?  

4 Syfte och frågeställningar 
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Studien grundar sig på flera hypoteser, vilka med hjälp av kvantitativ data som samlats in 

genom enkäter har verifierats eller falsifierats i syfte att besvara frågeställningarna. 

Metoden valdes till följd av att syftet med studien var att samla in numerisk data samt att 

kunna göra en mätning som utgör grunden för en beräkning av samband (Bryman, 2011). 

Vidare valdes metoden till följd av att ett beteende ville undersökas med 

utgångspunkterna i frågorna vem?, vad?, när? och hur ofta (ibid.).  

Nedan beskrivs inledningsvis mer ingående hur enkäterna har utformats samt hur 

datainsamlingen har genomförts. Därefter följer en beskrivning av urvalet för 

respondenterna samt en redogörelse för de hypoteser som ligger till grund för studien. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av databearbetningen och analysen samt de 

forskningsetiska principer som har varit i fokus vid studiens genomförande. 

5.1 Enkät som metod 

För att uppnå syftet med studien behövdes data från ett större deltagarantal samlas in. 

Epost-enkäter valdes därför som metod, vilket innebar en möjlighet att nå ut till ett stort 

antal deltagare (Bryman, 2011). Genom att använda enkäter fanns även möjligheten att 

nå respondenter inom olika geografiska områden och inte endast i närområdet. Fördelen 

med enkäterna var vidare att det var ekonomiskt fördelaktigt att administrera samt att det 

inte kunde ske någon intervjuareffekt. Respondenterna antas därmed inte ha påverkats av 

intervjuaren i samma mån vid intervjuer och respondenterna antas därmed ha uppgett ett 

mer uppriktigt svar i större mån än vid intervjuer. Enkäterna bidrog även till att passa 

respondenternas behov, då respondenterna kunde svara vid en tidpunkt som passade dem 

(ibid.). Nackdelen med enkäterna var dock att inga följdfrågor kunde ställas till 

respondenterna, vilket kan resultera till att främst öppna frågor inte får ett önskat bidrag 

till studien. Vidare var nackdelen risken för ett stort bortfall (ibid.). 

5.2 Utformning av enkät 

Enkäten utformades i Google Formulär. Fördelen med att utforma enkäten i det 

programmet var att enkäten dels kunde skickas ut via e-post samt att när deltagarna 

svarade på enkäten skickades den automatiskt tillbaka och sammanställdes i både 

diagram och tabeller. Även layouten på enkäten gynnades genom användning av Google 

Formulär då det tydligt framgick vilken fråga som tillhörde vilka svarsalternativ, samt att 

enkäten fick en layout som lockade, vilket är av stor vikt (Bryman, 2011).  

Enkätfrågorna (bilaga 1) utformades med frågeställningarna som grund, där varje 

frågeställning hade flera tillhörande frågor men där enkäten inte blev för ”tät”, det vill 

säga såg för omfattande ut (ibid.). Svarsalternativen utformades utifrån de hypoteser som 

ställts inför studien, utifrån tidigare forskning samt kända svarsalternativ, vilka 

uppmärksammandes under litteratursökningen. Flera frågor på enkäten var av 

flervalskaraktär där ett eller flera svar kunde markeras samt några frågor var av 

5 Metod 
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krysskaraktär där endast ett svar kunde markeras. Majoriteten av de två typer av frågor 

innehöll ett svarsalternativ som motsvarade övrigt med en tillhörande textruta i syfte att 

säkerställa att alla deltagare kunde markera det svar de kände passade dem. Det förekom 

även en fråga som var utformad utifrån en likertskala, det vill säga en fråga som 

undersöker en attityd gentemot något (ibid.). Slutligen var en fråga av en öppen karaktär. 

5.3 Datainsamling 

I syfte att säkerställa att enkäten var utformad på ett tillfredställande sätt, det vill säga att 

det som efterfrågades framgick samt att svarsalternativen var passande, genomfördes en 

pilotstudie, vilket innebär att studien först genomförs på ett mindre antal respondenter. 

(Bryman, 2011). I och med pilotstudien kunde även tekniska aspekter säker-ställas. 

Enkäten redigerades efter insamlad pilotstudie och ett svarsalternativ lades till på en 

fråga då den frågan inte kunde markeras med övrigt. En fråga ändrades även i syfte att 

den skulle kunna besvaras med flera svarsalternativ men där det endast var möjligt att 

markera ett av svarsalternativen.  

Efter redigering av enkäten kontaktades rektorn på skolorna som urvalet bestod av 

genom e-mail i syfte att presentera mig själv och studien (bilaga 2). Även om inte rektorn 

själv skulle delta i studien önskades hens samtycke. Syftet med informationsbrevet till 

rektorerna var även att skapa en kontakt med lärarna som uppfyllde kraven på den 

slumpvis utvalda skolenheten. Enkäten distribuerades sedan till alla de lärare som 

rektorerna namngett via e-mail. Mailet innehöll då enkäten men även ett informations-

brev likt det rektorerna mottog med en presentation av mig och studien (bilaga 3). En 

påminnelse skickades ut till samtliga deltagare två veckor efter första utskicket samt 

ytterligare en påminnelse dagen innan undersökningen avslutades.  

För att öka deltagarantalet gjordes ett andra urval. Samma procedur som beskrivits ovan 

genomfördes med den enda skillnaden att respondenterna på egen hand fick informera 

sin rektor då det var tidseffektivt. 

5.4 Urval 

Populationen som var av intresse för studien var alla lärare som uppfyllde de tre kraven: 

(1) verksam lärare i Sverige, (2) undervisar i matematik, samt (3) undervisar i någon eller 

flera av årskurserna 4-6. Urvalsramen var en beteckning över Sveriges grundskolor som 

gick att hämta på Skolverkets hemsida, vilket sammanlagt omfattade 4900 grundskolor 

med både statliga, kommunala samt enskilda huvudmän (Skolverket, 2016).  

Det önskade deltagarantal för studien var 200 lärare och det uppskattade antalet 

matematiklärare på varje skolenhet var två stycken i de berörda årskurserna. Det betyder 

att cirka 200 skolenheter behövde delta då ett bortfall på 50 % förväntades, vilket är 

frekvent förekommande vid enkätundersökningar (Bryman, 2011). Skolorna slumpades 

fram genom att var 25:e skolenhet markerades i urvalsramen. Till följd av att alla skolor 

som slumpades fram inte inkluderade årkurserna 4-6 valdes den skola som kom närmast 

efter i listan, vilken inkluderade de berörda årskurserna. Även faktorer så som layouten 
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på skolenhetens hemsida gjorde att flera av de slumpade skolenheterna inte kunde delta 

då till exempel rektorns mail inte var publicerad eller att rektorn endast kunde nås via 

mail genom hemsidans mailfunktion. Antalet skolor som slumpades fram blev till slut 

194 till antalet. Av de 194 kontaktade rektorerna mottogs 64 svar där 33 rektorer var 

intresserade att delta i studien. De resterande 31 rektorerna ville inte delta på grund av 

orsaker så som lärarnas arbetsbörda samt enkättrötthet. Det interna bortfallet uppgick till 

83 %. 121 lärare kontaktades sedan i sin tur där 55 svar mottogs vilket innebär ett bortfall 

på 55 % (bilaga 4, tabell 1). 

På grund av det stora bortfallet gjordes ett andra urval, ett bekvämlighetsurval, där 17 

lärare kontaktades (bilaga 4, tabell 2). Samtliga lärare uppfyllde de tre kraven. Deltagarna 

kunde till exempel vara lärare på skolor där jag tidigare haft min verksamhetsförlagda 

utbildning eller bekanta. Alla 17 lärare besvarade enkäten. Antalet sammanlagda 

deltagare för studien blev därför till slut 72 till antalet, varav 14 män och 57 kvinnor. En 

respondent uppgav ej kön (bilaga 4, tabell 3 & 4). 

Urvalet till pilotstudien som genomfördes baserade sig på ett bekvämlighetsurval där fyra 

matematiklärare på den skolenhet där jag gjorde min senaste verksamhetsförlagda 

utbildning tillfrågades. De tre kraven uppfylldes av samtliga lärare. 

5.5 Hypotesbeskrivning 

I avsnitten som följer presenteras de hypoteser som ligger till grund för studien utifrån 

utomhuspedagogikens omfattning, matematiska kunskapsområden och förmågor, 

lärarnas bakgrund samt lärarnas upplevda hinder. Kategorierna har utvecklats i syfte att 

svara på studiens frågeställningar. En bakgrund till hypotesernas framväxt som har 

utvecklats utifrån iakttagelser under delar av den verksamhetsförlagda utbildningen, 

kurslitteratur, samt informella samtal med verksamma lärare och studiekollegor 

presenteras även.  

5.5.1 Utomhuspedagogikens omfattning 

Under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har det observerats att ingen lärare på 

de berörda skolorna genomför utomhuspedagogik i undervisningen, inte i något ämne. 

Det finns dock de lärare som uppger vid informella samtal att de använder 

utomhuspedagogik. Samma lärare uppger dock att utomhuspedagogik endast används vid 

enstaka tillfällen som ett ”roligt” inslag i undervisningen. Mot den bakgrunden har 

antaganden om att utomhuspedagogik inte genomförs i undervisningen och när det 

genomförs sker det inte kontinuerligt växt fram. Antagandena utgör därmed två 

hypoteser, vilka syftar till att hjälpa till att besvara frågeställningarna för studien. 

H1: Det finns signifikanta skillnader mellan antalet lärare som använder 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som inte använder 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen. 

H2: Det finns signifikanta skillnader mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen gällande hur ofta utomhuspedagogik används.  
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5.5.2 Matematiska kunskapsområden och förmågor  

Vid läsning av litteratur som berör konkreta undervisningsidéer angående 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen presenteras främst konkreta förslag inom 

kunskapsområdet geometri. Det finns till exempel ett flertal övningar som beskriver hur 

undervisning angående mätning kan genomföras i närmiljön. Det finns dock sällan 

förslag på hur en undervisning om algebra kan genomföras. Vidare finns det även många 

förslag på hur begrepp såsom area, omkrets, rektangel, kvadrat och volym kan göras 

konkreta i närmiljön genom utomhuspedagogik. Det saknas dock konkreta förslag på hur 

kommunikationsförmågan kan utvecklas i samband med utomhuspedagogik. Mot den 

bakgrunden har ytterligare två hypoteser växt fram, vilka syftar till att besvara studiens 

frågeställningar. 

H3: Det finns signifikanta skillnader mellan de frekvenser med vilka lärare uppger sig 

använda utomhuspedagogik i förhållande till olika matematiska kunskapsområden. 

H4: Det finns signifikanta skillnader mellan de frekvenser med vilka lärare uppger sig 

använda utomhuspedagogik i förhållande till olika matematiska förmågor.  

5.5.3 Lärarnas bakgrund  

Szczepanski (2008) menar att om utomhuspedagogik skulle vara ett obligatoriskt inslag i 

lärarutbildningen skulle också fler lärare använda utomhuspedagogik. Om så vore fallet 

skulle därmed en slutsats kunna dras beträffande att lärarens bakgrund spelar en roll 

angående om hen använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen eller ej. 

Slutsatsen kan även i så fall dras att kunskap är en viktig faktor när det gäller att 

undervisa genom utomhuspedagogik. Det skulle även betyda att kompetensutveckling i 

utomhuspedagogik skulle kunna öka andelen lärare som använder utomhuspedagogik. 

Mot den bakrunden har ytterligare en hypotes utformats, vilken syftar till att besvara 

frågeställningen beträffande faktorer som påverkar lärarnas val av användning av 

utomhuspedagogik. 

H5: Det finns signifikanta skillnader gällande lärares bakgrundsfaktorer mellan de lärare 

som använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som inte 

använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen. 

Lärarens bakgrund har kategoriserats som följande variabler: utomhuspedagogik i 

lärarutbildningen, personlig åsikt om utomhusvistelse, ålder, närmiljö, 

kompetensutveckling gällande utomhuspedagogik samt antal år inom yrket, i syfte att 

kunna konkretisera hypotesen. Närmiljön har även delats in i skog, landsbygd, stad, sjö 

och hav. Kategorierna har utformats, liksom hypoteserna, utifrån iakttagelser under delar 

av den verksamhetsförlagda utbildningen, kurslitteratur, samt informella samtal med 

verksamma lärare och studiekollegor.  
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5.5.4 Lärarnas upplevda hinder 

Vid informella samtal med lärare som inte använder utomhuspedagogik har noterats att 

det finns ett flertal bakomliggande orsaker till varför utomhuspedagogik inte är ett inslag 

i undervisningen. En orsak som uppges är att det finns en tidsbrist. Utomhuspedagogik 

tar längre tid att planera och genomföra än en klassrumsundervisning och det är redan ont 

om tid till undervisning i skolan. Andra orsaker beskrivs vara att det är svårt att ha 

kontroll över eleverna i en utomhusmiljö, det är svårt att styra över vädret samt att det är 

svårt att ha undervisning när man inte kan visa på tavlan. Szczepanski (2008) påvisar 

även ovan nämnda orsaker samt ytterligare hinder som lärare upplever i sin studie där ett 

fåtal lärare har intervjuats. Mot denna bakgrund har ännu en hypotes växt fram, vilken 

syftar till att besvara frågeställningen beträffande faktorer som påverkar lärarnas val av 

användning av utomhuspedagogik. 

H6: Det finns signifikanta skillnader gällande lärares upplevda hinder i samband med 

utomhuspedagogik mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen och de lärare som inte använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen.  

Lärarens upplevda hinder har kategoriserats som följande variabler: kunskap, stöd från 

kollegor, stöd från rektor, tid, resurser samt bedömning i syfte att kunna konkretisera 

hypotesen. Variablerna har utformats, liksom hypoteserna, utifrån iakttagelser under 

delar av den verksamhetsförlagda utbildningen, kurslitteratur, samt informella samtal 

med verksamma lärare och studiekollegor.  

5.6 Databearbetning och analys  

Sammanställningen av data samt strukturering och analys av data genomfördes i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. Svaren från 

enkäterna sammanställdes i programmet där flertalet variabler skapades i syfte att kunna 

fullfölja en analys. Varje enkätsvar kodades där det interna bortfallet, det vill säga de 

frågor som inte besvarades av respondenterna, även kodades. Det utfördes i syfte att 

resultatet inte skulle bli missledande vid en analys, då flertalet frågor var utformade för 

endast en del av respondenterna (Tolmie, Muijs & McAteer, 2011). Det interna bortfallet 

delades därför in i två kategorier: (1) de respondenter som inte besvarade frågan, samt (2) 

de respondenter som inte kunde besvara frågan. Analysen genomfördes sedan i syfte att 

kunna svara på frågeställningarna för studien. 

För att kunna besvara den första och andra frågeställningen för studien genomfördes 

univariata analyser där endast en variabel analyserades i taget (Bryman, 2011). Både en 

deskriptiv analys, det vill säga en sammanfattande och åskådliggörande statistik, samt en 

analytisk analys, det vill säga en jämförelse mellan den deskriptiva statistiken, 

genomfördes där resultatet av den beskrivande analysen sammanställdes i 

frekvenstabeller i syfte att redogöra för både antal (n) samt procent (%). Stapeldiagram 

användes även för att illustrera frekvenstabellerna. Vidare genomfördes den statistiska 

analysen med hjälp av ett chitvå-test, i syfte att säkerställa signifikans-nivån för 

resultatet, det vill säga hur signifikant resultatet är i jämförelse med populationen 



 

 15    
 

(Tolmie et.al., 2011). En jämförelse görs då mellan observerad data samt förväntad data 

där skillnaden mellan data är i fokus. Förväntad data utgick i detta fall från att alla 

alternativ på varje fråga hade samma chans att bli valda av respondenterna. Den 

statistiska jämförelsen förutsätter därmed att en nollhypotes existerar då förväntad data 

utgår från nollhypotesen (ibid.).  

Signifikansnivån för chitvå-testet är i studien satt till <0,05 vilket innebär att om 

sannolikheten (p) motsvarar p>0,05 påvisas inte en signifikans. Däremot, om p<0,05 

påvisas en signifikans på en 95 % säkerhetsnivå och hypotesen anses vara verifierad 

(ibid.). 

Den tredje frågeställningen krävde till en början också en univariat analys i syfte att 

kunna redogöra för ett deskriptivt resultat. Frekvenstabeller med både antal (n) samt 

procent (%) fungerar som illustrationer och stapeldiagram likaså. En bivariat analys, det 

vill säga en analys av två variabler i taget genomfördes sedan med hjälp av en 

korrelationsanalys (Pearson korrelation). Korrelationsanalysen utfördes i syfte att 

redogöra för hur starkt sambandet är mellan de olika variablerna (Bryman, 2011; Tolmie 

et.al., 2011). Resultatet sammanställdes i korstabeller samt korrelationstabeller där måttet 

Pearson användes för att ange hur stark korrelationen är. Måttet Pearson varierar mellan 

+1 och -1 där korrelationskoefficienten 0 indikerar att det inte finns något samband. 

Koefficienten +1 indikerar ett perfekt positivt samband samt -1 ett perfekt negativt 

samband. Ju närmre ±1 koefficienten är, desto starkare är sambandet (Tolmie et.al, 

2011). Tolmie et.al. (2011) anger även flera koefficienter för att mäta styrkan på 

korrelationerna där en koefficient mindre än ±0,1 indikerar ett svagt samband. En 

koefficient mindre än ± 0,3 men > ± 0,1 indikerar ett blygsamt samband. Vidare indikerar 

en koefficient mindre än ± 0,5 men > ±0,3 ett måttligt samband. Slutligen påvisas ett 

starkt samband om koefficienten är mindre än ± 0,8 men > ±0,5. Är koefficienten större 

än ± 0,8 indikerar det ett väldigt starkt samband. 

5.7 Forskningsetiska aspekter 

Vid genomförandet av studien och även vid planeringen och sammanställningen av den 

togs de fyra etiska forskningsprinciperna: informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet i beaktning (Vetenskapsrådet, 2008). 

Informationskravet uppfylldes då deltagarna i studien fick ta del av information kring 

studien genom ett informationsbrev (ibid.) I informationsbrevet presenterades vem som 

genomför studien samt syftet med studien. Brevet innehöll även information kring att 

deltagandet är frivilligt, vilket gör att studien även uppfyller samtyckekravet (ibid.). 

Rektorn blev i detta fall den förste att visa sitt samtycke för att sedan låta lärarna på egen 

hand bestämma över sitt deltagande. I och med att enkäten gjordes anonymt finns det 

inga uppgifter som kan koppla en enkät till en deltagare och studien uppfyller på så sätt 

även konfidentialitetskravet. Den sista forskningsetiska aspekten, nyttjandekravet, har ej 

varit aktuellt i studien då det inte finns några uppgifter som kan kopplas till enskilda 

personer (ibid.).   
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Nedan följer en resultatredovisning utifrån de fyra kategorier som presenterades i 

metodavsnittet: utomhuspedagogikens omfattning, matematiska kunskapsområden och 

förmågor, lärarnas bakgrund samt lärarnas upplevda hinder. Resultatet utgörs av både 

deskriptiv samt analytisk statistik. 

6.1. Utomhuspedagogikens omfattning 

Resultatet som syftar till att verifiera eller falsifiera H1 och H2 (bilaga 5.1) beträffande 

antaganden om att det finns en signifikant skillnad i användningen och frekvensen av 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen, indikerar att fördelningen mellan de 

lärare som använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som 

inte använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen är relativt jämn. Majoriteten 

av lärarna uppger dock att de använder utomhuspedagogik (diagram 1). En statistisk 

signifikans existerar dock inte mellan de 

lärare som använder utomhuspedagogik 

samt frekvensen av utomhuspedagogik 

(chitvå-test=1,389, df=1, p>0,05), vilket 

innebär att resultatet inte kan 

generaliseras till hela populationen 

(bilaga 5.1, tabell 2). 

Vidare påvisar resultatet att den andel 

lärare som använder sig av 

utomhuspedagogik i matematikunder-

visningen inte gör det kontinuerligt utan 

istället några gånger per termin, då 

majoriteten av lärarna uppger det 

alternativet (diagram 2). De lärare som 

använder sig av utomhuspedagogik mer 

frekvent än några gånger per termin är få. 

Det är snarare vanligare att utomhus-

pedagogik används mer sällan då lite 

mindre än en fjärdedel av lärarna anger 

alternativet några gånger per läsår.  

Det finns de lärare som väljer att inte 

uppge hur ofta de använder utomhus-

pedagogik utan istället påpekar att det inte 

är något kontinuerligt. Användnings-

frekvensen av utomhuspedagogik beror 

istället på flera faktorer, vilka presenteras 

längre fram i resultatredovisningen.  

6 Resultat 

Diagram 1: Användning av utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen eller inte. N=72. 

Diagram 2: Användningsfrekvensen över 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen. N=41. 
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Det påvisade resultatet gällande frekvensen av utomhuspedagogik har en statistisk 

signifikans på en 99 % säkerhetsnivå (chitvå-test = 31,488, df=3, p<0,001), vilket innebär 

att det är en 99 % sannolikhet att resultatet även yttrar sig i den hela populationen (bilaga 

5.1, tabell 4). 

6.2 Matematiska kunskapsområden och förmågor 

Resultatet som syftar till att undersöka vilka kunskapsområden som omfattas i samband 

med utomhuspedagogik, vilket H3 även syftar till att påvisa (bilaga 5.2), indikerar att 

utomhuspedagogik är mest frekvent förekommande vid undervisning av 

kunskapsområdet geometri. Drygt en tredjedel av lärarna uppger nämligen att de ofta 

använder utomhuspedagogik vid undervisning av det kunskapsområdet (diagram 3). Lite 

mindre än två tredjedelar av lärarna uppger att de ibland använder utomhuspedagogik vid 

undervisning av geometri och två lärare uppger att de aldrig gör det. Vid en statistisk 

analys av resultatet påvisas en statistisk signifikans motsvarande p<0,001 (chitvå-

test=37,098, df=1, p<0,001). Det innebär att resultatet är signifikant på en 99 % 

säkerhetsnivå (bilaga 5.2, tabell 6). 

Vidare är undervisningsinnehållet problemlösning det näst mest frekventa förekommande 

kunskapsområdet, vilket även har yttrat sig på en signifikansnivå motsvarande p<0,001 

(chitvå-test=19,600, df=1, p<0,001) (bilaga 5.2, tabell 6). En fjärdedel av lärarna uppger 

att de använder utomhuspedagogik ofta vid träning av problemlösning och lite mindre än 

två tredjedelar uppger ibland. Vidare anger lite mindre än en femtedel av lärarna att de 

aldrig använder utomhuspedagogik vid undervisning av problemlösning.  

Resultatet indikerar vidare att även undervisning av de två kunskapsområdena 

taluppfattning och tals användning samt sannolikhet och statistik bedrivs genom 

utomhuspedagogik. Undervisningen sker dock inte i samma omfattning som geometri 

och problemlösning då mindre än en tiondel av lärarna uppger att de ofta använder 

utomhuspedagogik vid undervisning av taluppfattning och tals användning. Andelen 

lärare som uppger alternativet ibland uppgår till två tredjedelar, samt cirka en fjärdedel 

uppger att de aldrig använder utomhuspedagogik vid undervisning i samband med 

taluppfattning och tals användning. Motsvarande andel lärare för kunskapsområdet 

sannolikhet och statistik är mindre än en tiondel som uppger ofta, hälften som anger 

ibland samt lite mindre än hälften som uppger alternativet aldrig. Det yttrar sig dock 

endast en statistisk signifikans gällande kunskapsområdet taluppfattning och tals 

användning. Signifikansen yttrar sig på en 95 % säkerhetsnivå (chitvå-test=10,000, df=1, 

p<0,05). Däremot existerar ingen statistisk signifikans rörande sannolikhet och statistik 

och resultatet beträffande det kunskapsområdet kan endast indikera hur användningen ser 

ut i hela populationen (bilaga 5.2, tabell 6). 

Slutligen indikerar resultatet att kunskapsområdena algebra samt samband och förändring 

endast bedrivs genom utomhuspedagogik i en liten omfattning då en lärare uppger 

alternativet ofta gällande kunskapsområdet algebra samt mindre än en tiondel av lärarna 

beträffande samband och förändring. Lite mer än en fjärdedel av lärarna uppger att de 



 

 18    
 

ibland använder utomhuspedagogik vid undervisning av det matematiska innehållet 

algebra. Motsvarande andel för kunskapsområdet samband och förändring är lite mer än 

en tiondel. Vidare uppger en majoritet på över två tredjedelar att de aldrig använder 

utomhuspedagogik vid undervisning av algebra samt lite mindre än två tredjedelar av 

lärarna vid undervisning av kunskapsområdet samband och förändring. Vid en statistisk 

analys av resultatet påvisas en signifikans som motsvarar p>0,05 och resultatet kan 

endast indikera hur frekvensen av de två kunskapsområdena ser ut i hela populationen 

(bilaga 5.2, tabell 6). 

 

 

Beträffande vilka förmågor som främst är i fokus i samband med utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen, vilket H4 (bilaga 5.2) syftar till att besvara, påvisar resultatet 

att ingen av förmågorna anses vara mer lämpad att träna i en utomhusmiljö i större 

omfattning än någon annan (diagram 4). Majoriteten av lärarna uppger att de använder 

utomhuspedagogik ibland gällande alla fem förmågor.  Problemlösningsförmågan är 

dock den förmåga som störst andel lärare uppger tränas ofta i samband med 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Det finns vidare därmed heller ingen 

förmåga som resultatet indikerar aldrig tränas vid utomhuspedagogik. Metodförmågan är 

dock den förmåga som störst andel lärare uppger aldrig tränas vid utomhuspedagogik. 

Det är även den förmåga som minst andel lärare uppger tränas ofta i samband med 

utomhuspedagogik.  
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Diagram 3: Frekvens över kunskapsområden i samband med utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen. N=41. 
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Vid en statistisk analys av resultatet påvisas en signifikans motsvarande p<0,001 

beträffande frekvensen av kommunikationsförmågan i samband med utomhuspedagogik 

(citvå-test=28,900, df=1, p<0,001). En signifikans motsvarande p<0,05 påvisas även 

beträffande resonemangsförmågan (chitvå-test=8,100, df=1, p<0,05). Vid en statistisk 

analys av de örvriga frekvenserna beträffande begrepps-, metod- samt 

problemlösninsförmågan existerar dock inte en signifkansnivå motsvarande p<0,05 och 

resulatet kan endast indikera hur resultatet förhåller sig till hela populationen (bilaga 5.2, 

tabell 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Lärarnas bakgrund 

Av de 72 lärarna som deltog i studien är 

majoriteten mellan 40-49 år gamla (diagram 5). 

Större delen av lärarna har arbetat inom 

läraryrket mindre än 25 år där majoriteten 

uppger att de har arbetet inom läraryrket i 5-15 

år (diagram 6). Vidare har mindre än två 

tredjedelar av lärarna under sin lärarutbildning 

fått undervisning kring utomhuspedagogik och 

drygt en fjärdedel har fått kompetensutveckling i 

utomhuspedagogik (diagram 7 & 8). Av de två 

tredjedelarna har lite mer än hälften gått av eget 

intresse samt lite mer än en tredjedel gått 

utbildningen då arbetsplatsen tillhandhöll den. 

En lärare gick utbildningen då den ingick i en 

konferens hen deltog i.  

 

Diagram 5: Fördelning av lärarnas ålder. 

N=72. 

Diagram 6: Lärarnas antal åt inom 

läraryrket. N=72. 

Diagram 4: Frekvens över förmågor i samband med utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen. N=41. 
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Diagram 8: Fördelning av de lärare som har gått en 

kompetensutveckling i utomhuspedagogik. N=72. 
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Diagram 10: Fördelningen av lärarnas personliga 

åsikt gällande betydelsen av utomhusvistelse .N=69. 

Fem av skolorna som lärarna arbetar på har någon 

typ av profilering. En skola profilerar sig som 

VFU-skola, en skola som naturvetenskaplig 

skola, en skola som Freinet samt två skolor 

profilerar sig som grön flagg. Av respondenternas 

skolor har hälften skog i sin närmiljö. Sex skolor 

har hav i sin närmiljö och nio skolor har sjö i 

skolans omgivning. Vidare uppger 25 lärare att 

skolan omges av landsbygd samt 38 skolor av 

stad. Sex respondenter uppger också alternativet 

övrigt vilket omfattas av park, bostadsområde, 

förort samt samhälle (diagram 9). 

Slutligen anser lite mindre än hälften av lärarna 

för egen del att utomhusvistelse är väldigt viktigt 

Lite mer än en fjäderdel anser att det är viktigt 

samt lite mindre än en femtedel anser att det är 

ganska viktigt. Andelen lärare som anser att 

utomhusvistelse är lite viktigt eller inte viktigt 

utgör mindre än en tiondel (diagram 10). 

För att verifiera eller falsifiera H5 (bilaga 5.3), i 

syfte att kunna besvara frågeställningen gällande 

faktorer som påverkar lärarens användning av 

utomhuspedagogik, genomfördes en korrelations-

analys (Pearson korrelation). Resultatet av 

korrelationsanalysen påvisar att det finns ett 

positivt samband mellan bakgrundsfaktorn utomhuspedagogik i lärarutbildningen och 

användningen av utomhuspedagogik.  Det innebär mer konkret att de lärare som 

använder utomhuspedagogik även har gått en lärarutbildning där utomhuspedagogik har 

ingått. De lärare som däremot inte använder utomhuspedagogik har inte gått en 

lärarutbildning där utomhuspedagogik har varit ett inslag. Korrelationen påvisar ett 

Diagram 7: Fördelning av de lärare som gick en 

lärarutbildning där utomhuspedagogik ingick. 

N=72. 

Diagram 9: Fördelning av lärarnas skolors 

närmiljö. N=72. 
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samband som har en statistisk signifikans motsvarande p<0,05 vilket gör att en 

signifikans på 95 % säkerhetsnivå råder (tabell 1). Det gör i sin tur att hypotesen 

beträffande att det finns signifikanta skillnader i lärarens bakgrundsfaktorer mellan de 

lärare som använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som 

inte använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen verifieras. Det finns dock 

ingen statistisk signifikans beträffande de övriga bakgrundsfaktorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Lärarnas upplevda hinder 

Det hinder som störst andel lärare anger existerar i samband med utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen är jag har för lite tid, då mer än hälften av lärarna, uppger det 

alternativet (diagram 11). Jag har för lite kunskap är sedan det näst mest frekventa 

upplevda hindret bland verksamma lärare i samband med utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen, vilket lite mindre än hälften av lärarna anger. Vidare upplever 

lite mer än en tredjedel att bristande resurser utgör ett hinder, vilket flera lärare anser 

Tabell 1: Resultat av korrelationsanalys (Pearson korrelation) mellan användningen av 

utomhuspedagogik och olika bakgrundsfaktorer. N=72. H1 råder. 

Faktor: Lärarnas 

bakgrund 

 Använder 

utomhus-

pedagogik 

Använder ej 

utomhus-

pedagogik 

Pearson 

korrelation 

Signifikans 

(2-tailed) 

Utomhuspedagogik i 

lärarutbildningen 

Ja 29 14 ,258* 0,029 

Nej 12 17 

Kompetens-

utveckling i 

utomhuspedagogik 

Ja 15 8 0,114 0,338 

Nej 26 23 

Personlig åsikt om 

utomhusvistelse 

Inte alls viktigt 1 1 -0,098 0,412 

Lite viktigt 2 1 

Ganska viktigt 7 7 

Viktigt 10 11 

Väldigt viktigt 21 11 

Ålder 20-29 5 6 -0,027 0,824 

30-39 12 7 

40-49 13 11 

50-59 8 3 

+60 3 4 

Närmiljö – skog Ja 25 15 0,125 0,294 

Nej 16 16 

Närmiljö – landsbygd Ja 15 10 0,045 0,707 

Nej 26 21 

Närmiljö – sjö Ja 6 3 0,074 0,536 

Nej 35 28 

Närmiljö – stad Ja 15 14 -0,087 0,47 

Nej 26 17 

Närmiljö – hav Ja 6 1 0,191 0,109 

Nej 33 30 

Antal år inom yrket < 5 år 5 9 -0,117 0,326 

5-15 år 17 9 

16-25 år 12 8 

26-35 år 3 3 

>35 år 3 2 

Övrigt 1 0 

*Signifikant på 0,05 
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resulterar i att undervisningen i en utomhusmiljö blir ”rörig”.  Lite mindre än en tiondel 

av lärarna upplever vidare att det är svårt att bedöma eleverna i en 

matematikundervisning som bedrivs genom utomhuspedagogik. Stöd från kollegor och 

rektor utgör endast ett marginellt hinder i samband med utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen då endast en liten andel lärare anger de två alternativen. 

Drygt en fjärdedel av lärarna väljer att uppge alternativet övrigt, vilket omfattas av att de 

upplever att prioriteringar måste ske gällande undervisningen och utomhuspedagogik 

anses då inte vara en av de högre prioriteringarna. Flera lärare uppger även att 

skolområdet inte erbjuder några bra miljöer att bedriva utomhuspedagogik i, vilket då 

även anses vara ett hinder. Några lärare uppger vidare att de upplever att eleverna i 

årskurs 4-6 inte uppskattar utomhuspedagogik i matematikundervisningen då de tycker 

att det är barnsligt. Samma lärare uppger även att de använder utomhuspedagogik mer 

frekvent i de lägre åldrarna samt i andra ämnen så som i biologi. Ett fåtal lärare uppger 

vidare även att ett hinder är att eleverna inte kan koncentrera sig i en utomhusmiljö då 

intrycken är för många. Slutligen uppger flera lärare att vädret utgör ett hinder då både 

lärare och elever fryser när de är utomhus. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Vid en statistisk analys mellan upplevda hinder i samband med utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen samt användning av utomhuspedagogik påvisas samband 

mellan de upplevda hindren kunskap, tid, resurs samt stöd från rektor och användning av 

utomhuspedagogik (tabell 2).  Korrelationen innebär mer konkret att de lärare som inte 

använder utomhuspedagogik upplever att faktorerna kunskap, tid, resurser och stöd från 

rektor är hinder i samband med utomhuspedagogik i matematikundervisningen. De lärare 

som däremot använder utomhuspedagogik upplever inte det. Korrelationerna påvisas 

med en signifikans motsvarande p<0,05 och det finns därmed en statistisk signifikans på 

Diagram 11: Lärarnas upplevda hinder i samband med utomhuspedagogik 

i matematikundervisningen. N=63. 
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en 95 % säkerhetsnivå. H6 verifieras därmed, det vill säga, det finns signifikanta 

skillnader beträffande upplevda hinder mellan de lärare som använder utomhuspedagogik 

i matematikundervisningen och de lärare som inte använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Resultatsammanfattning 

Resultatet indikerar att fördelningen mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen och de lärare som inte använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen är relativt jämn. Majoriteten uppger dock att de använder 

utomhus-pedagogik. Det existerar däremot inte en statistisk signifikans beträffande 

delresultatet.  Däremot finns det en signifikant skillnad beträffande frekvensen av 

utomhuspedagogik bland de lärare som använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen.  Resultatet visar då på att utomhuspedagogik främst används 

några gånger per termin eller mer sällan. 

Vidare påvisar resultatet att geometri och problemlösning är de två kunskapsområden 

som är mest frekvent förekommande i samband med utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen. Det resultatet påvisar även en statistisk signifikans.  Beträffande 

förmågor i samband med utomhuspedagogik i matematikundervisningen indikerar 

resultatet att alla förmågor kan tränas.  

Slutligen påvisar resultatet att det finns flera samband beträffande lärarens 

bakgrundsfaktorer samt upplevda hinder vid en jämförelse av de lärare som använder och 

inte använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen. När det gäller 

bakgrundsfaktorer påvisas en signifikant skillnad mellan de lärare som har gått en 

 

 

Tabell 2: Resultat av korrelationsanalys (Pearson korrelation) mellan användningen av utomhus-

pedagogik och olika upplevda hinder. N=63. H1 råder. 

Faktor: Lärarnas 

upplevda hinder  

 Använder 

utomhus-

pedagogik 

Använder 

ej utomhus-

pedagogik 

Pearson 

korrelation 

Signifikans 

(2-tailed) 

Kunskap Ja 12 16 -,289* ,015 

Nej 21 14 

Tid Ja 18 19 -,239* ,043 

Nej 15 11   

Resurser Ja 10 13 -,263* ,026 

Nej 23 17 

Stöd från rektor Ja 1 0 -,249* ,035 

Nej 32 30 

Stöd från kollegor Ja 1 0 -,193 ,105 

Nej 32 30 

Bedöma elever Ja 5 1 ,080 ,506 

Nej 28 29 

Övrigt Ja 11 5 -,122 ,306 

Nej 22 25 

*Signifikant på 0,05  
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lärarutbildning med utomhuspedagogik som ett inslag och de lärare som inte har gått en 

lärarutbildning med utomhuspedagogik som ett inslag. De lärare som har gått en 

lärarutbildning där utomhuspedagogik har ingått i någon eller flera kurser använder också 

utomhuspedagogik medan de lärare som inte har gått en sådan utbildning inte använder 

utomhuspedagogik. Beträffande lärarens upplevda hinder existerar en signifikant skillnad 

främst beträffande faktorn kunskap. De lärare som upplever kunskap som ett hinder 

använder inte heller utomhuspedagogik. En korrelation yttrar sig dock även mellan 

faktorerna tid, resurser samt stöd från rektorn och de lärare som använder utomhus-

pedagogik. 
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Kapitlet inleds med en resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån syfte, 

frågställningar, bakgrund, tidigare forskning samt resultatavsnitt. Därefter följer en 

metoddiskussion där svarsfrekvens och bortfall samt begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet diskuteras. Avslutningsvis följer några avslutande ord där kopplingar 

till utomhuspedagogikens teoretiska utgångspunkter görs. 

7.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån de fyra resultatavsnitten. 

7.1.1 Utomhuspedagogikens omfattning 

Den första frågeställningen för studien anses vara besvarad då resultatet indikerar att 

fördelningen mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen och de lärare som inte använder utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen är relativt jämn. Det påvisas dock inte en signifikant skillnad beträffande 

andelen lärare som använder utomhuspedagogik. Däremot påvisas en signifikant skillnad 

angående användningsfrekvensen av utomhuspedagogik bland de lärare som använder 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Resultatet påvisar då att utomhus-

pedagogik inte är ett inslag i undervisningen som sker kontinuerligt utan att det är ett 

inslag som sker mer sällan. Frågan är då om utomhuspedagogik i de fall ses som ett 

komplement till undervisningen, vilket är i enlighet med NCU:s definition av begreppet 

(Linköping universitet, 2016). Flera av de studier som presenteras i bakgrundskapitlet har 

dessutom genomförts under längre perioder där utomhuspedagogik är ett inslag i 

undervisningen åtminstone en gång per vecka. Resultaten av olika forskningsprojekt 

baserar sig därmed på data från elever som deltagit i utomhuspedagogik regelbundet, 

vilket resultatet i denna studie indikerar att eleverna inte gör i någon större omfattning. 

Det bör då ifrågasättas om eleverna i en utomhuspedagogik som sker några gånger per 

termin utvecklar de positiva effekterna som forskning menar gynnar lärandet. Kan 

eleverna utveckla en förbättrad fysisk hälsa, högre social kompetens, begreppsförståelse i 

matematik samt högre motivation genom att delta i utomhuspedagogik några gånger per 

termin?  

7.1.2 Matematiska kunskapsområden och förmågor 

Andra frågeställningen för studien avsåg att undersöka när utomhuspedagogik används i 

matematikundervisningen. I samband med undervisning av vilka matematiska kunskaps-

områden och förmågor sker utomhuspedagogik? Frågeställningen anses vara besvarad då 

resultatet påvisar att det finns en signifikant skillnad mellan frekvensen av olika 

matematiska kunskapsområden och förmågor i samband med utomhuspedagogik. 

Resultatet påvisar till exempel att geometri och problemlösning är de kunskapsområden 

som är mest frekvent förekommande, vilket kan tolkas på två sätt. Å ena sidan kan 

resultatet indikera att det är undervisning om geometri och problemlösning som med 

fördel kan bedrivas genom utomhuspedagogik och att de övriga kunskapsområdena går 

7 Diskussion 
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att undervisa i samband med utomhuspedagogik men dock inte lika fördelaktigt. Den 

tolkningen finner dock inget explicit stöd i tidigare forskning om utomhuspedagogik då 

Szczepanski (2004) hävdar att all undervisning med fördel kan bedrivas genom 

utomhuspedagogik. Av definitionen som NCU presenterar av utomhuspedagogik framgår 

det visserligen inte att all undervisning kan bedrivas genom utomhuspedagogik men 

därmed inte uttalat att det inte kan bedrivas fördelaktig vid undervisning av speciella 

ämnen eller kunskapsområden. Definitionen poängterar endast att det ska vara ett 

komplement till annan undervisning. Gilbertsson (2006) poängterar även i enlighet med 

Szczepanski (2004) att all undervisning kan bedrivas i samband med utomhuspedagogik. 

Gilbertsson (2006) belyser dock vikten av att reflektera kring frågorna hur, vad, varför 

och när, vid planering av all undervisning och så även vid undervisning av 

utomhuspedagogik. Undervisningen bör inte planeras utifrån innehållet utan utifrån 

individerna som deltar i undervisningen (Gilbertsson, 2006). I Lgr11 (Skolverket, 2011a) 

går det dessutom att läsa att undervisningen ska anpassas efter individens behov och 

förutsättningar, vilket inkluderar en undervisning i samband med utomhuspedagogik 

likaså. Å andra sidan skulle resultatet även kunna tolkas som att det finns en lucka i den 

tidigare forskningen. Kurslitteratur lyfter till exempel flertalet aktiviteter i samband med 

utomhuspedagogik kring specifika kunskapsområden. Det finns exempelvis ofta konkreta 

förslag på aktiviteter som är kopplade till geometri. Aktiviteter presenteras dock sällan i 

samband med undervisning av andra kunskapsområden. Kan det då vara så att det saknas 

konkreta undervisningsförslag gällande de övriga kunskapsområdena, vilket har lett till 

att undervisning av andra kunskapsområden förutom geometri och problemlösning inte är 

frekvent förekommande i samband med utomhuspedagogik? Är det så att det existerar en 

kunskapslucka i forskningen gällande mer konkreta undervisningsförslag? Om en 

tolkning likt denna är korrekt, skulle mer forskning behöva genomföras inom området 

som syftar till att undersöka hur olika matematiska kunskapsområden kan konkretiseras i 

samband med utomhuspedagogik. 

7.1.3 Lärarnas bakgrund 

Studiens tredje frågeställning avser att undersöka vilka faktorer som kan påverka valet av 

användning av utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Resultatet påvisar att det 

finns skillnader gällande bakgrundsfaktorer hos de lärare som använder 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som inte använder 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Resultatet visar att majoriteten av de 

lärare som använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen är mellan 40-49 år 

gamla och har arbetat inom läraryrket i 5-15 år. De lärarna har även gått en 

lärarutbildning där utomhuspedagogik har varit ett inslag. Däremot har majoriteten av de 

lärarna inte gått en kompetensutveckling beträffande utomhuspedagogik. Vidare har 

majoriteten av de lärare som använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen 

skog i sin skolas närmiljö samt uppger de att utomhusvistelse personligen är väldigt 

viktigt för dem. Den faktorn som skiljer sig vid en jämförelse med de lärare som inte 

använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen är faktorn utomhuspedagogik i 

lärarutbildningen. De lärarna som inte använder utomhuspedagogik har inte heller gått en 
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lärarutbildning där utomhuspedagogik har varit ett inslag. Majoriteten uppger vidare även 

att utomhusvistelse är antingen viktigt eller väldigt viktigt.  

Resultatet indikerar därmed att en avgörande faktor beträffande om en lärare använder 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen eller inte är om läraren har gått en 

lärarutbildning där utomhuspedagogik har varit ett inslag, vilket även är ett samband som 

existerar på en signifikansnivå. Studiens resultat finner även stöd hos Szczepanski (2008) 

som menar att om utomhuspedagogikens omfattning ska öka krävs det att 

lärarutbildningen tillhandahåller utbildning om förhållningssättet.  

7.1.4 Lärarnas upplevda hinder 

Ytterligare en aspekt av den tredje frågeställning avser att undersöka vilka skillnader det 

existerar beträffande upplevda hinder i samband med utomhuspedagogik mellan de lärare 

som inte använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som 

använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Frågan är då om de upplevda 

hindren påverkar valet av användningen av utomhuspedagogik? Resultatet visar på att det 

enda upplevda hindret som majoriteten av lärarna som använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen anger är tid. Majoriteten av de lärarna som däremot inte 

använder utomhuspedagogik uppger utöver tid även kunskap som ett hinder. Resultatet 

indikerar därmed att en avgörande faktor till varför utomhuspedagogik inte används i 

matematikundervisningen kan vara att lärarna anser att de inte har en tillräcklig kunskap 

beträffande utomhuspedagogik, vilket även har en statistisk signifikans. Resultatet finner 

även stöd i tidigare forskning då Szczepanski (2008) menar att en stor del lärare inte vet 

varför utomhuspedagogik bör genomföras, hur det bör genomföras samt när det bör 

genomföras. Det resulterar i sin tur till att utomhuspedagogik inte används i någon 

omfattning alls. Faktorn kunskap kan även ställas i kontext med lärarens 

bakgrundsfaktorer där faktorn utomhuspedagogik i lärarutbildningen anses ha en 

avgörande vikt beträffande användningen av utomhuspedagogik. Hade fler lärare gått en 

lärarutbildning där utomhuspedagogik är ett inslag hade troligtvis även en mindre andel 

lärare uppgett att de anser att kunskap är ett hinder. 

7.2 Metoddiskussion 

Nedan följer en diskussion kring metodvalet för studien där kritiska aspekter lyfts. 

7.2.1 Bortfall och svarsfrekvens 

Det externa bortfallet av lärarna uppgick i urval 1 till 55 % vilket Bryman (2011) klassar 

som knappt godkänt. Flera rekommenderade insatser gjordes dock för att minska 

bortfallet så som ett introduktionsbrev, flera påminnelser, tydliga instruktioner samt en 

lockande layout (ibid.). En möjlig anledning till det stora bortfallet kan istället vara att 

ämnet inte tilltalade alla respondenter. Flera lärare svarade i samband med att de tackade 

nej till deltagandet att de inte använder utomhuspedagogik och därmed upplevde de 

lärarna att de ej kunde bidra till studien. Ett förtydligande av att användning av 

utomhuspedagogik inte är ett krav för att delta i studien skulle därför kunnat framföras 

om studien hade gjorts igen. 
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Det interna bortfallet, det vill säga de frågor som inte besvarades av respondenterna men 

som kunde besvaras, är marginellt. En respondent besvarade inte frågan angående kön. 

Den frågan har dock ingen avgörande roll för studien och det specifika bortfallet bidrar 

inte till något förändrat resultat. En av de respondenter som uppger att hen använder 

utomhuspedagogik besvarar inte frågorna som berör hur ofta utomhuspedagogik sker 

kring de olika kunskapsområdena samt förmågorna. Bortfallet påverkar resultatet i en så 

liten omfattning att det inte gör någon skillnad på slutresultatet. Vidare är den öppna 

frågan gällande definitionen av utomhuspedagogik den fråga där det interna bortfallet är 

högst. 10 respondenter valde att inte besvara frågan, där 6 respondenter av det interna 

bortfallet uppger att de använder utomhuspedagogik.  

7.2.2 Reliabilitet 

I alla studier existerar strävan efter en hög reliabilitet, det vill säga hur pålitlig en studie 

är. Bryman (2011) nämner tre faktorer som studien kan granskas utifrån: stabilitet, intern 

reliabilitet samt interbedömarreliabilitet. Den interna reliabiliteten kan dock inte 

uppskattas i studien då studien ej omfattar ett poängsystem för respondenternas svar. En 

bedömning kan istället göras av studiens stabilitet, vilket mer konkret innebär ett mått på 

hur hög korrelationen är mellan en deltagares svar idag och om studien skulle 

genomföras igen, vilken anses vara hög till följd av att respondenterna svarade på 

enkäten i enskildhet. Det gör i sin tur att jag som forskare inte hade någon påverkan på 

deras svar. Det är däremot vanligt vid till exempel intervjuer, vilket benämns som 

intervjuareffekt (ibid.). Det kan dock vara så att respondenterna skulle kunna svara 

annorlunda om studien genomförs om ett år till följd av att förhållningssätt till lärande 

och undervisning varierar till följd av ny forskning. Om en ny studie skulle publiceras där 

utomhuspedagogik inte belyses ur ett positivt perspektiv, då skulle förmodligen 

undervisningen inte heller se likadan ut. Det är dock osäkert om en sådan faktor ska bidra 

till en lägre stabilitet då förändringen sker till följd av verkliga förändringar i världen 

(ibid.). Interbedömarreliabilitetet för studien anses även vara hög då enkäten bidrar till en 

objektivitet (ibid.). Respondenternas svar har ej tolkats utan endast presenterats som data. 

Till följd av att en pilotstudie även genomfördes anses reliabiliteten öka.  

Det bör tilläggas att en kritisk aspekt av resultatet kan vara att svarsalternativen på 

enkäten beträffande frågorna som berör hur ofta de olika förmågorna och 

kunskapsområdena förekommer i samband med utomhuspedagogik kunde tolkas olika. 

Svarsalternativen ofta och ibland var inte tydligt definierade och respondenterna kan 

därför ha tolkat alternativen olika, vilket kan ha påverkat resultatet beträffande den andra 

frågeställningen. Ytterligare en kritisk aspekt är att det ej går att säkerställa att 

respondenternas definition av utomhuspedagogik överensstämmer med definitionen som 

studien syftar på. Ett försök gjordes dock för att säkerställa att definitionerna 

överrenstämde i och med enkätens enda öppna fråga, vilken uppmanade respondenterna 

att definiera begreppet utomhuspedagogik. På grund av bristande definitioner och att 

följdfrågor ej kunde ställas i samband med enkäterna kunde den frågan inte analyseras 

och påverkar därmed resultatets reliabilitet. 
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7.2.3 Validitet 

Validiteten för studien, det vill säga om undersökningen har undersökt det som avsågs att 

mäta, anses vara hög då enkäten först användes i en pilotstudie för att testa frågornas 

kvalitet (Bryman, 2011.). Varje fråga på enkäten innehöll även endast en fråga för att 

undvika missuppfattningar och ledande frågor försökte undvikas. En observation av 

respondenternas matematikundervisning skulle dock kunna genomföras för att höja 

validiteten ytterligare, då det ej går att säkerställa att det svar respondenterna har uppgett 

är det sanna. Att genomföra en liknande studie genom observationer skulle dock inte vara 

tidseffektivt. Utgångspunkten är därför att respondenterna har uppgett den sanna 

verkligheten. I studien poängteras det dessutom att resultatet är baserat på vad 

respondenterna uppgett.  

7.2.4 Generaliserbarhet 

Stor del av kvantitativ forskning har som avsikt att generalisera resultat till en hel 

population och inte endast till de som deltagit i studien (Bryman, 2011). En förutsättning 

för att göra en sådan generalisering är att urvalet är representativt gentemot populationen. 

Det kräver i sin tur att ett sannolikhetsurval används där alla i populationen har lika stor 

chans att bli utvalda (ibid.). Då ett sannolikhetsurval gjordes som ett första urval för 

studien betraktas därmed generaliserbarheten vara hög. Även om studiens andra urval 

inte slumpades fram baserades inte urvalet på några andra kriterier än de som gällde i det 

första urvalet och förändrar inte generaliserbarheten.  Respondenterna representerar även 

olika geografiska platser, kön och åldrar, vilket även bidrar till en hög generaliserbarhet. 

Vidare höjs generaliserbarheten till följd av att signifikanstester har genomförts i syfte att 

påvisa om resultatet har en statistisk signifikans.  

Generaliserbarheten bör dock sättas i kontext med antalet respondenter i studien. Det 

önskade deltagandet för studien blev inte uppnått och studien baserar sig därför endast på 

72 respondenter. På så sätt skulle generaliserbarheten höjas i och med fler respondenter. 

Det externa bortfallet är ytterligare en kritisk aspekt beträffande andelen lärare som 

använder utomhuspedagogik till följd av det externa bortfallet på den enda öppna frågan 

beträffande utomhuspedagogikens definition.  

7.3 Avslutande ord 

Även om inte alla delar av resultatet kan påvisas på en statistisk signifikansnivå kan 

resultatet ändå indikera hur verkligheten ser ut, vilket gör mig som blivande lärare orolig. 

Alla lärare har läroplanen att följa och det går uttryckligen att läsa att skolans 

undervisning ska varieras (Skolverket, 2011a). Jag anser därför personligen att 

utomhuspedagogik åtminstone borde förekomma någon gång i allas undervisning. 

Läroplanen indikerar även att undervisningen i skolan ska erbjuda alla elever ett 

gemensamt lärande där man lär sig tillsammans, där inkludering är en grund, vilket är en 

av utomhuspedagogikens byggstenar då förhållningssättet har utvecklats från Vygotskijs 

teoretiska utgångspunkt beträffande att en förutsättning för lärande är att barn lär av och 

med varandra (Kroksmark, 2011). Utomhuspedagogik är dessutom mycket lik den 

erfarenhetsbaserade pedagogiken som Kolb förespråkade, vilken Honey och Mumford 
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(1992) hävdar omfattar fyra olika lärstilar. På så sätt erbjuder utomhuspedagogik en 

undervisning som med större sannolikhet passar fler individer i jämförelse med en 

traditionell klassrumsundervisning och återigen ställer jag mig frågande till varför fler 

lärare inte använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Jag hävdar inte att 

det borde förekomma flera gånger i veckan men däremot borde det vara en större andel 

lärare som uppger att de använder utomhuspedagogik åtminstone några gånger per 

termin. Det finns trots allt andra sätt att variera undervisningen utöver 

utomhuspedagogik, vilket jag är medveten om.  

Min övertygelse är vidare såsom resultatet påvisar, att kunskap kring utomhuspedagogik 

är en bakomliggande orsak till varför utomhuspedagogik genomförs i en sådan liten 

omfattning. Min önskan är därför att forskning måste fortskrida beträffande 

utomhuspedagogik, där främst forskning kring hur undervisningen bör bedrivas måste 

framföras. Det finns redan ett stort urval studier kring varför undervisning bör bedrivas 

genom utomhuspedagogik och konkreta förslag utifrån läroplanen behöver nu presenteras 

där inte bara aktiviteter beskrivs utan aktiviteter som är beprövade redogörs för. Dewey 

hävdade nämligen att lärandet omfattar en växelverkan mellan teori och praktik där 

sinnliga erfarenheter betonas. Att lära sig att göra vad som helst är dock inte tillräckligt 

utan barn måste deltaga i sådana aktiviter som är tydligt utformade efter behov och där 

handlingen är kontrollerad (Kroksmark, 2011). Utomhuspedagogik bör även, liksom 

resultatet indikerar, vara ett obligatoriskt inslag i allas lärarutbildning. På så sätt blir fler 

verksamma lärare medvetna om förhållningssättet och på så sätt kan förhoppningsvis 

omfattningen även öka. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla rektorer och pedagoger som på något sätt bidragit till 

studien. Utan pedagogerna hade studien ej kunnat genomföras. Jag hoppas vidare att 

studien har bidragit till den tidigare forskning och kompletterat en del av den tidigare 

forskningen som saknats.  
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Nedan presenteras de frågor som enkäten innehöll. Den verkliga enkäten utformades 

dock i Google Formulär. 

1. Sätt ett kryss i rätt ruta. 

 Man 

 Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60+ 

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Mindre än 5 år 

 5-15 år 

 16-25 år 

 16-35 år 

 Över 35 år 

 Övrigt: ________________________ 

 

4. Hur viktigt är utomhusvistelse personligen för dig på din fritid? 

Inte alls viktigt    Väldigt viktigt 

          1  2   3      4            5  

5. Ingick utomhuspedagogik i din lärarutbildning? 

 Ja 

 Nej 

 

Bilaga 1 – Enkät 
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6. Har du under tid som arbetat som lärare gått någon kompetensutveckling i 

utomhuspedagogik? 

 Ja  

 Nej 

 

7. Om ja på ovanstående fråga, vad fick dig att gå den? 

 Jag gick av eget intresse 

 Min arbetsplats tillhandahöll utbildningen 

 Övrigt: _______________________________ 

 

8. Har din skola någon specifik profil. (T.ex. miljöskola, musikskola, idrottsskola, 

etc.) 

 Ja 

 Nej 

 

9. Om ja på ovanstående fråga, vilken specifik profil har din skola? 

____________________________________________________ 

 

10. Hur skulle du beskriva din skolas närmiljö? Flera alternativ kan markeras. 

 Skog 

 Hav 

 Sjö 

 Stad 

 Landsbygd 

 Övrigt: ________________________ 

 

11. Använder du utomhuspedagogik i matematikundervisningen? 

 Ja 

 Nej 

Om du svarade nej på ovanstående fråga, hoppa till fråga 24. Om du svarade ja på 

ovanstående fråga, fortsätt nedan. 
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12. Hur ofta använder du utomhuspedagogik i matematikundervisningen? 

 En eller flera gånger i veckan 

 En eller flera gånger i månaden 

 Några gånger per termin 

 Några gånger per läsår 

 Övrigt: ______________________________ 

 

13. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid undervisning av kunskapsområdet 

taluppfattning och tals användning? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

14. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid undervisning av kunskapsområdet 

algebra? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

15. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid undervisning av kunskapsområdet 

geometri? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

16. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid undervisning av kunskapsområdet 

sannolikhet och statistik? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

17. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid undervisning av kunskapsområdet 

samband och förändring? 

 Ofta 
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 Ibland 

 Aldrig 

 

18. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid undervisning av kunskapsområdet 

problemlösning? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

19. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid träning av elevers begreppsförmåga? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

20. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid träning av elevers kommunikations-

förmåga? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

21. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid träning av elevers resonemangs-

förmåga? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

22. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid träning av elevers metodförmåga? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

23. Hur ofta använder du utomhuspedagogik vid träning av elevers problemlösnings-

förmåga? 

 Ofta 
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 Ibland 

 Aldrig 

 

24. Om du svarade nej på fråga 11, skulle du vilja använda utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen? 

 Ja 

 Nej 

 

25. Vilka hinder ser du med utomhusepedagogik i matematikundervisningen? Flera 

alternativ kan markeras. 

 Jag har för lite kunskap om utomhuspedagogik 

 Jag har för lite tid 

 Det är bristande resurser 

 Jag får inget stöd från rektor 

 Jag får inget stöd från kollegor 

 Jag upplever att det är svårare att bedöma eleverna utomhus 

 Övrigt: ________________________________ 

 

26. Hur skulle du definiera utomhuspedagogik? 

________________________________________ 
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Hej! 

Mitt namn är Stina Åkesson och jag är student på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. Jag läser just nu sista terminen på Grundskollärarprogrammet med inriktning 4-6 där 

jag håller på att genomföra en empirisk studie om utomhuspedagogik i matematikundervisningen. 

Studien syftar till att undersöka hur utomhuspedagogik används i matematikundervisningen i 

årskurserna 4-6 på skolor i Sverige. Studien kommer att grunda sig på e-postenkäter. 

 

Jag kontaktar Er då ni har en roll som rektor, verksamhetschef eller står som kontaktperson för en 

skolenhet, vilken slumpvis har blivit utvald bland alla registrerade grundskolenheter i 

Sverige.  Studien kommer som tidigare nämnts att grunda sig på verksamma lärare och jag 

behöver därför Er hjälp. Jag skulle önska att Ni mailar tillbaka de pedagogers mailadresser som 

undervisar i matematik i någon eller flera av årskurserna 4, 5 och 6 på Er skolenhet så att jag kan 

komma i kontakt med dessa. Finns det flera pedagoger som undervisar i matematik i årskurserna 

4, 5 och 6, var vänlig maila alla adresser. 

 

De nämnda pedagogerna kommer att få ett mail, likt detta, med en presentation av mig och 

studiens syfte. De kommer även att få information om att deltagandet är helt frivilligt. De 

kommer att vara helt anonyma i studien och inga uppgifter som kan kopplas till Er skola kommer 

att presenteras. Med i informationsmailet kommer det att finnas en länk till enkäten, vilken görs 

över Internet. Det är därför av stor vikt att även ni informerar pedagogerna om att jag kommer 

kontakta dem så att de inte markerar länken som skräppost.  

 

För att underlätta för pedagogerna tidsmässigt önskar jag svar snarast.  

Glöm inte att ert deltagande är viktigt! 

 

Jag ser gärna att ni kontaktar mig om ni har några frågor. 

Mail: stina_akesson93@hotmail.com, akst1293@student.ju.se 

Telefon: 0768936411 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Stina Åkesson 

 

Bilaga 2 – Informationsbrev till rektorer 
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Hej! 

Mitt namn är Stina Åkesson och jag är student på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. Jag läser just nu sista terminen på Grundskollärarprogrammet med inriktning 4-6 där 

jag håller på att genomföra en empirisk studie om utomhuspedagogik i matematikundervisningen. 

Studien syftar till att undersöka hur utomhuspedagogik används i matematikundervisningen i 

årskurserna 4-6 på skolor i Sverige. Studien kommer att grunda sig på e-postenkäter. 

 

Jag kontaktar dig då DU undervisar i matematik i någon eller flera av årskurserna 4, 5 och 6 på 

en skolenhet, vilken slumpvis har blivit utvald bland alla registrerade skolenheter i Sverige.  Jag 

önskar därför att du deltar i studien och svarar på en e-postenkät. Enkäten görs över Internet och 

du har i detta mail även fått en länk. Länken leder dig direkt till enkäten och den tar endast några 

minuter att fylla i då den till större delen består av flervalsfrågor. När du fyllt i enkäten trycker du 

på ”SKICKA” och enkäten kommer då automatiskt att skickas tillbaka till mig. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kommer att vara anonym i studien. Uppgifter som på 

något sätt kan kopplas till din skola kommer inte heller att presenteras. Jag har varit i kontakt 

med din rektor eller verksamhetschef, vilken har gett mig din e-mailadress och de har även på så 

sätt tagit del av samma information som finns i detta e-mail. 

 

Jag önskar ha svar på enkäten senast den 18 mars. En påminnelse kommer att skickas ut efter två 

vecka samt ytterligare en  dagen innan studien avslutas. Till följd av att alla deltagare är anonyma 

och jag inte kan se vem som har svarat kommer alla att få en påminnelse. Har du redan svarat på 

enkäten var god bortse från påminnelsen. 

 

Glöm inte att ditt deltagande är viktigt!             

 

Jag ser gärna att du kontaktar mig om du har några frågor. 

Mail: stina_akesson93@hotmail.com, akst1293@student.ju.se 

Telefon: 0768936411 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Stina Åkesson 

Bilaga 3 – Informationsbrev till pedagoger 
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Tabell 1: Data över urval 1 

 

Tabell 2: Data över urval 2. 

 

Tabell 3: Data över antal insamlade enkäter. 

 

 

 

Tabell 4: Fördelning kön. N=72. 

 

  

Bilaga 4 – Data över svarsfrekvens 

 Kontaktade  Svar: Vill delta Svar: Vill ej 

delta 

Svar mottogs 

ej 

Bortfall 

 N N % N % N % % 

Rektorer 194 33 17  31 16  130 67  83  

Lärare 121 55 45  0 0  66 55  55  

 Kontaktade  Svar: Vill delta Svar: Vill ej 

delta 

Svar 

mottogs ej 

Bortfall 

 N N % N % N % % 

Lärare 17 17 100  0 0  0 0  0  

 Urval 1  

N 

Urval 2 

N 

Totalt 

N 

Lärare 55 17 72 

 N % 

Män 14 19 

Kvinnor 57 79 

Internt 

bortfall 

1 1 

Totalt 71 100 

Data över urval 1. 
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Bilaga 5.1 Utomhuspedagogikens omfattning 

Tabell 1: Användning av utomhuspedagogik. N=72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1: Det finns signifikanta skillnader mellan antalet lärare som använder utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen och de lärare som inte använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen.  

H0: Det finns inga signifikanta skillnader mellan antalet lärare som använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen och de lärare som inte använder utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen.  

H1: Det finns signifikanta skillnader mellan antalet lärare som använder utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen och de lärare som inte använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Frekvensen av utomhuspedagogik i matematikundervisningen. N=41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 – Resultatredovisning tabeller 

 N % 

Ja 41 57 

Nej 31 43 

Totalt 72 100 

Tabell 2: Resultat av chitvå-test av användningen av utomhuspedagogik. N=72. H0 råder. 

 Observerade 

N 

Förväntade  

N 

Rest Chitvå-test Df Asymptotatic 

Significance 

Ja 41 36 5 1,389 1 ,239 

Nej 31 36 -5   

 Använder 

utomhus-

pedagogik 

N % 

Hur ofta använder du 

utomhuspedagogik i 

matematik-

undervisningen? 

Några gånger i 

månaden 

6 15 

Några gånger per 

termin 

25 61 

Några gånger per 

läsår 

9 22 

Övrigt 1 2 

Totalt 41 100 
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H2: Det finns signifikanta skillnader mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen gällande hur ofta utomhuspedagogik används.  

H0: Det finns inga signifikanta skillnader mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen gällande hur ofta utomhuspedagogik används.  

H1: Det finns signifikanta skillnader mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen gällande hur ofta utomhuspedagogik använd. 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5.2 Matematiska kunskapsområden och förmågor 

 

Tabell 5: Frekvensen av utomhuspedagogik i samband med undervisning av matematiska 

kunskapsområden. N=41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabell 4: Resultat av chitvå-test av frekvsen av utomhuspedagogik. N=41. H1 råder. 

 Observerade 

N 

Förväntade  

N 

Rest Chitvå-test Df Asymptotatic 

Significance  

Några gånger i 

månaden 

6 10,3 -4,3 31,488 3 ,000 

Några gånger 

per termin 

25 10,3 14,8   

Några gånger 

per läsår 

9 10,3 -1,3    

övrigt 1 10,3 -9,3    

 Ofta Ibland Aldrig Internt 

bortfall 

 N % N % N % N % 

Taluppfattning och 

tals användning 

3 7 27 66 10 24 1 2 

Algebra 1 2 11 27 28 68 1 2 

Geometri 14 34 26 63 1 2 0 0 

Sannolikhet och 

statistik 

2 5 19 46 19 46 1 2 

Samband och 

förändring 

2 5 13 32 25 61 1 2 

Problemlösning 10 24 24 59 6 15 1 2 
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H3: Det finns signifikanta skillnader mellan de frekvenser med vilka lärare uppger sig använda 

utomhuspedagogik i förhållande till olika matematiska kunskapsområden.  

H0: Det finns inga signifikanta skillnader mellan de frekvenser med vilka lärare uppger sig använda 

utomhuspedagogik i förhållande till olika matematiska kunskapsområden.  

H1: Det finns signifikanta skillnader mellan de frekvenser med vilka lärare uppger sig använda 

utomhuspedagogik i förhållande till olika matematiska kunskapsområden. 

 

 

 

Tabell 7: Frekvensen av utomhuspedagogik i samband med olika förmågor. N=41. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: Resultat av chitvå-test av frekvensen av olika kunskapsområden i samband med utomhuspedagogik.. N=41. H1 råder. 

Kunskapsområde Frekvens Observerade  

N 

Förväntade 

N 

Rest 

N 

Chitvå-

test 

Df Asymptotatic 

Significance 

Taluppfattning och tals 

användning N=40 

Aldrig 10 20 -10 10,000 1 ,002 

Ibland/Ofta 30 20 10 

Algebra Aldrig 28 20 8 6,400 1 ,011 

Ibland/Ofta 12 20 -8 

Geometri Aldrig 1 20,5 -19,5 37,098 1 ,000 

Ibland/Ofta 40 20,5 19,5 

Sannolikhet och statistik Aldrig 19 20 -1 0,100 1 ,752 

Ibland/Ofta 21 20 1 

Samaband och förändring Aldrig 25 20 5 2,500 1 ,114 

Ibland/Ofta 15 20 -5 

Problemlösning Aldrig 6 20 -14 19,600 1 ,000 

Ibland/Ofta 34 20 14 

 Ofta Ibland Aldrig Internt 

bortfall 

 N % N % N % N % 

Begreppsförmågan 4 10 22 54 14 34 1 2 

Resonemangs-

förmågan 

5 12 24 59 11 27 1 2 

Kommunikations-

förmågan 

7 17 30 73 3 7 1 2 

Metodförmågan 2 5 21 51 17 41 1 2 

Problemlösnings-

förmågan 

8 20 20 49 12 29 1 2 
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H4: Det finns signifikanta skillnader mellan de frekvenser med vilka lärare uppger sig använda 

utomhuspedagogik i förhållande till olika matematiska förmågor. 

H0: Det finns inga signifikanta skillnader mellan de frekvenser med vilka lärare uppger sig använda 

utomhuspedagogik i förhållande till olika matematiska förmågor. 

H1: Det finns signifikanta skillnader mellan de frekvenser med vilka lärare uppger sig använda 

utomhuspedagogik i förhållande till olika matematiska förmågor.. 

 

Bilaga 5.3 Lärarnas bakgrund 

Tabell 9: Ålder. N=72 

 

 

 

 

 

Tabell 10: Antal år inom yrket. N=72. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Resultat av chitvå-test av frekvensen av olika förmågor i samband med utomhuspedagogik.. N=41. H1 råder. 

Förmågor Frekvens Observerade  

N 

Förväntade 

N 

Rest 

N 

Chitvå-

test 

Df Asymptotatic 

Significance 

Begreppsförmågan Aldrig 14 20 -6 3,600 1 ,058 

Ibland/Ofta 26 20 6 

Resonemangsförmågan Aldrig 11 20 -9 8,100 1 ,004 

Ibland/Ofta 29 20 9 

Metodförmågan Aldrig 17 20 -3 ,900 1 ,343 

Ibland/Ofta 23 20 3 

Kommunikationsförmågan Aldrig 3 20 -17 28,900 1 ,000 

Ibland/Ofta 37 20 17 

Problemlösningsförmågan Aldrig 12 20 -8 6,400 1 ,011 

Ibland/Ofta 28 20 8 

 N % 

20-29 11 15 

30-39 19 26 

40-49 24 33 

50-59 11 15 

60+ 7 10 

Totalt 72 99 

 N % 

< 5 14 19 

5-15 26 36 

16-25 20 28 

26-35 6 8 

>35 5 7 

övrigt 1 1 

Totalt 72 99 
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Tabell 11: Utomhuspedagogik i lärarutbildning. N=72. 

 

 

 

 

Tabell 12: Kompetensutveckling i utomhuspedagogik. N=72. 

 

 

 

 

 

Tabell 13: Närmiljö. Flera altenativ var möjliga att markera. N=72. 

 

 

 

 

 

Tabell 14: Personlig åsikt gällande betydelse av utomhusvistelse. N=72. 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Ja 43 60 

Nej 29 40 

Totalt 72 100 

 N % 

Ja 23 32 

Nej 49 68 

Totalt 72 100 

 N % 

Skog 36 50 

Landsbygd 25 35 

Stad 38 53 

Hav 6 8 

Sjö 9 13 

övrigt 6 8 

 N % 

Inte viktigt 2 3 

Lite viktigt 3 4 

Ganska viktigt 14 19 

Viktigt 21 29 

Väldigt viktigt 32 44 

Totalt 72 99 
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H5: Det finns signifikanta skillnader gällande lärarens bakgrundsfaktorer mellan de lärare som använder 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som inte använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen.  

H0: Det finns inga signifikanta skillnader gällande lärarens bakgrundsfaktorer mellan de lärare som 

använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de som inte använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen.  

H1: Det finns signifikanta skillnader gällande lärarens bakgrundsfaktorer mellan de lärare som använder 

utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som inte använder utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen. 

 

Bilaga 5.4 Lärarnas upplevda hinder 

 

Tabell 15: Upplevda hinder i samband med utomhuspedagogik i matematik-

undervisningen. Flera alternativ var möjliga att markera. N=63. 

 

H6: Det finns signifikanta skillnader gällande lärarens upplevda hinder i samband med utomhuspedagogik 

mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som inte 

använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen. 

H0: Det finns inga signifikanta skillnader gällande lärarens upplevda hinder i samband med 

utomhuspedagogik mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de 

som inte använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen.  

H1: Det finns signifikanta skillnader gällande lärarens upplevda hinder i samband med utomhuspedagogik 

mellan de lärare som använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen och de lärare som inte 

använder utomhuspedagogik i matematikundervisningen. 

 

 

 

 

 

   

 Kunskap Tid Resurser Stöd från 

rektor 

Stöd från 

kollegor 

Bedöma 

elever 

 

övrigt 

 N % N % N % N % N % N % N % 

Ja 28 39 37 51 23 32 1 1 1 1 6 8 16 22 

Nej 35 49 26 36 40 56 62 86 62 86 57 79 47 65 

Internt 

bortfall 

9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 

Totalt 72 101 72 100 72 101 72 100 72 100 72 100 72 100 


