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Syftet med utvecklingsarbetet var att ta reda på hur utomhuspedagogik kan gynna 
barns utveckling i matematik och om utomhusmiljön kan öka motivationen och 
engagemanget hos barnen. Utvecklingsarbetet genomfördes på två skolor, i en 
förskoleklass och i en år 3. Vi planerade, genomförde samt observerade aktiviteter 
kopplade till matematik och utomhuspedagogik. Resultatet visade att arbetet med 
matematik i utomhusmiljö motiverade och engagerade alla barn i olika åldrar samt 
med olika erfarenheter och förutsättningar. Genom att barnen fått uppleva 
matematiken konkret har de kunnat koppla begrepp till verklighetsanknutna exempel 
vilket gynnar barnens utveckling och lärande. Vi ansåg att genom att använda 
utomhuspedagogik blev våra matematikaktiviteter mer levande och innehållsrika. 
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1. INLEDNING 

Vi är två tjejer som läst lärarutbildningen men med olika inriktningar, utveckling av 
matematiskt tänkande och språk och språkutveckling. Under utbildningens gång har 
vi kommit i kontakt med utomhuspedagogik och tror att det är ett bra sätt att förena 
teori och praktik. Vi har upplevt att barn tycker om att utforska och använda hela sitt 
jag vilket vi tror leder till att barnen blir mer delaktiga i undervisningen. Genom att 
vistas i utomhusmiljö tror vi att det bli lättare som pedagog att ge större utrymme för 
fantasi och kreativitet än innanför klassrummets fyra väggar. 

Matematik är ett aktuellt ämne då många barn som går ut grundskolan inte har 
uppnått godkänt i ämnet. Bentley (2006) menar att det som orsakar barns 
misslyckanden i ämnet bygger på att det är för mycket läromedelsundervisning och 
självstudier i matematikundervisningen. Han menar att lärarna behöver prata 
matematik med barnen för att kunna se att de förstår. Man kan fånga upp barnen 
genom att samtala med dem så att de inte känner sig utlämnade att klara sig själva 
med matematikuppgifterna. Det är även viktigt att barnen få bekräftelse så att de vet 
att de har förstått begreppen i undervisningen. Därför anser vi att det är viktigt att 
satsa på matematik redan tidigt och ge barnen positiva erfarenheter till ämnet. 

Vi har upplevt att barnen behöver få vara aktiva och deltagande i undervisningen och 
inte bara läsa till sig till kunskap i läroböcker. Genom att barnen får uppleva mer 
matematik praktiskt tror vi att det kan gynna barnens utveckling och förståelse samt 
att få uppleva glädje till ämnet. Vi har även uppmärksammat att många barn tycker 
matematik är svårt och det tror vi också kan ändras om de får uppleva matematik på 
många olika sätt. Med vårt utvecklingsarbete vill vi fördjupa oss i hur vi som 
pedagoger kan arbete med matematik på ett roligt sätt genom att använda oss av 
utomhuspedagogik. 

Vi har valt att göra ett utvecklingsarbete om utomhuspedagogikens betydelse för 
barns lärande i matematik. Rörelse och användandet av flera sinnen vid inlärning gör 
att fler barn lättare hittar sitt sätt att lära. Genom vårt examensarbete vill vi 
undersöka hur utomhuspedagogik stimulerar barnens motivation och engagemang. 
Då vi inte fått så mycket utomhuspedagogik i utbildningen känner vi att vi vill lära 
oss mer av hur man kan arbeta praktiskt med utomhuspedagogik samt se hur barns 
motivation kan gynnas av det arbetssättet. Genom det här examensarbetet vill vi lära 
oss mer om hur arbetet med utomhuspedagogik kopplat till matematik fungerar i 
praktiken. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med vårt utvecklingsarbete är att vi vill undersöka hur utomhuspedagogiken 
kan motivera och engagera barns lärande och utveckling i matematik. 
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1.2.  Begreppsdefinition av utomhuspedagogik 

När vi använder begreppet utomhuspedagogik utgår vi från definitionen som 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik (2004) anger.  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
utbildningsområde som bl.a. innebär:  
 
- att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  
- att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  
- att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

1.3.  Arbetets disposition 

Arbetet är indelat i fem olika delar, kapitel 2 är en teoretisk del där vi behandlar 
tidigare forskning och litteratur kring utomhuspedagogik och matematik. I 
metoddelen, kapitel 3, presenterar vi vårt val av forskningsmetod, vårt urval samt en 
beskrivning av de klasser som deltagit i vårt utvecklingsarbete. Här beskriver vi även 
de forskningsetiska överväganden som är viktiga att ha i beaktande när man 
genomför undersökningar med människor. I kapitel 4 beskriver, redovisar och 
reflekterar vi våra resultat av utvecklingsarbetets aktiviteter. Kapitel 5 har vi delat in i 
tre delar, en resultatdiskussion, en kritisk reflektion samt en pedagogisk och 
didaktisk slutsats. I resultatdiskussionen kopplas vårt resultat av utvecklingsarbetet 
ihop med vår teoretiska del samt en sammanfattning av våra egna tankar kring 
arbetet. Därefter följer en kritisk reflektion kring vårt utförande och upplägg av 
utvecklingsarbetet samt att vi presenterar hur man på olika sätt kan vidareutveckla 
forskning kring ämnet. Vi avslutar kapitel 5 med en pedagogisk och didaktisk slutsats 
där vi knyter samman utvecklingsarbetet med en reflekterande diskussion kring 
barns matematiska utveckling kopplat till utomhuspedagogik. 

 

2.  LITTERATUR 

I det här kapitlet redogör vi för den litteratur vi valt och finner relevant för vårt 
utvecklingsarbete. Inledningsvis har vi valt att presentera John Dewey då han 
inspirerat oss med hans teorier. Därefter följer ett avsnitt vad utomhuspedagogik är 
och hur den gynnar barns inlärning. Vidare följer ett avsnitt med barns lärande i 
matematik. Vi kommer även att presentera hur det är att lära in matematik i 
utomhusmiljö. Vi avslutar kapitel 2 med att ta med styrdokumenten som vi anser 
vara aktuella i vårt utvecklingsarbete, vilket är Lpo94, läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt kursplanen för matematik. Vi 
är medvetna om att det finns en ny läroplan för skolan och förskoleklassen, Lgr 11, 
som ska träda i kraft 1 juli 2011 men eftersom den ännu inte används på våra skolor 
så har vi utgått från den nuvarande Lpo94.  
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2.1.  Teoretisk inspiration 

John Dewey vars levnadstid sträckte sig mellan 1859-1952 förespråkade att barnen 
ska lära sig i naturliga situationer för att kunna utveckla en konkret 
begreppsförståelse (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Han hävdade att samverkan och 
verklighet har en stor betydelse. 

Dewey (2005) ansåg att barnen i skolan i allt för stor utsträckning får ta till sig 
kunskap som utanförstående åskådare, och i allt för liten utsträckning arbeta 
laborativt. Dessutom menade han att barnen som är fysiskt aktiva blir rastlösa och 
oroliga av stillasittande undervisning. Dewey ville ha mer rörelse för barnen i skolan 
då han ansåg att kroppslig aktivitet inte kan vara avskiljd från den teoretiska 
undervisningen. Som pedagog ska man planera verksamheten så att barnen kan 
knyta sina erfarenheter till verkligheten. Det är viktigt att man som pedagog inte bara 
förmedlar information med hjälp av sina egna exempel och erfarenheter utan att man 
ger barnen utrymme och lyfter deras erfarenheter och intressen. Barnen måste 
erbjudas situationer där tidigare erfarenheter synliggörs vilket är en grundläggande 
faktor för att skapa ett intresse och motivation hos barnen. Barnen måste få möta 
verklighetsanknutna problem eller dilemman som stimulerar tanken. För att barnen 
ska förstå och hantera situationer är det viktigt att man som pedagog ger dem 
möjlighet att tillägna sig ny kunskap. Dewey menade att det är viktigt att som 
pedagog väcka barnens intresse, och att en intresserad person är detsamma som en 
engagerad person. Barnen lär sig genom att göra saker, vara aktiv, kommunicera, 
skapa, konstruera, utforska och experimentera i olika uttrycksformer. Lusten och 
intresset ökar hos barnen om de får arbeta laborativt och aktivt vilket Dewey 
förmedlade i sitt uttryck ”Learning by doing”.  Genom att arbeta praktiskt med 
konkret material underlättar man lärandet och tillägnar begreppsbildning lättare. 
Barn har fyra instinkter menade Dewey, vilka är intresset för att samtala och 
kommunicera, att undersöka och förstå, tillverka och konstruera samt att uttrycka sig 
konstnärligt. 

2.2. Utomhuspedagogik 

Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) har utomhuspedagogiken historiskt sett 
utvecklats från tidigare filosofer och pedagoger som har förespråkat vikten av att 
använda alla sinnen i undervisningen för att ta till sig och utveckla kunskaper. En 
filosof som har varit med och utvecklat dessa teorier är John Dewey. Barn lär sig bäst 
ute i verkligheten genom alla sina sinnen anser Dahlgren och Szczepanski. 
Utomhuspedagogik främjar också nyfikenhet, kreativitet, motivation och samarbete. 
Upplevelser genom utomhuspedagogik leder till kunskap som kopplar ihop 
erfarenhet och språkliga begrepp. Som pedagog är det viktigt att kunna avgöra när 
det är lämpligt att vistas i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö. 
Utomhuspedagogik är en process, ett sätt att lära och en plats för lärande samt en 
utmaning med lärandet. Man kopplar samman känsla och förnuft, teori och praktik 
samt huvud och kropp genom att använda utomhuspedagogik menar Dahlgren och 
Szczepanski.  

Brügge, Glantz och Sandell (2007) menar att alla borde arbeta mer med 
utomhuspedagogik då det ger en positiv påverkan på barnens hälsa, barns motoriska 
utveckling samt deras lekbeteende. Genom att flytta ut verksamheten så stimuleras 
barnen och deras motivation ökar menar författarna. De menar även att 
utomhusvistelse ger utmaningar som inte ges i samma utsträckning som i en 
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inomhusmiljö. I uterummet blir inte kunskapen bara ord som ska skrivas på rätt sätt 
utan det blir mer en känsla. Med utomhuspedagogik är det ofta enkelt att skapa 
engagemang kring uppgifterna vilket leder till att barnen lättare kommer ihåg den 
konkreta kunskapen bättre och längre menar Naturskoleföreningen (2009). Barn 
som inte gör sig gällande i klassrummet överraskar ofta genom att bidra på ett 
förnuftigt sätt när man arbetar med utomhuspedagogiska metoder.  

Lundegård m.fl. (2004) menar att man som pedagog har till uppdrag att utgå från 
barnens erfarenheter och föreställningar och att det också bör omfatta deras relation 
till naturen. För att öka motivationen hos barnen menar Forsbäck och Olsson (2006) 
att man som pedagog ska ha tydliga mål för aktiviteterna samt att man gör barnen 
medvetna om målen och att de får möta utmaningar på lämpliga nivåer. Att 
komplettera klassrummet med uterummet kan öka motivationen och nyfikenheten 
hos barnen anser Brügge m.fl. (2007). Det finns inte något hinder att flytta ut 
verksamheten menar Lundegård m.fl.(2004), då forskning visar att 
utomhusverksamhet och rörelse är något positivt som främjar hälsan, motoriken och 
lärandet. Även Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att alla arbetsuppgifter man 
utför i klassrummet går att flytta ut. Det gäller bara att man uppfyller 
grundförutsättningar för att inhämta kunskap vilka är att vara torr, varm och mätt. 
Ericsson (2002) menar att lärandet bör ske i den omgivning som barnet befinner sig i 
och att barnet aktivt får möta kunskap. Lundegård m.fl. (2004) menar att arbetet i 
utomhusmiljön kan vara av varierande slag. Den kan vara allt från skolgården, staden 
vi bor i, parkerna, landsbygdens miljöer med skogslandskap, vattendrag och sjöar. 
Björklid (2005) menar att barnets lärande upplevs som meningsfullt om det sker i 
samspel med sin omvärld och i olika miljöer. Författaren anser att lärandet utomhus 
inte är lika strikt som inomhus, utan att lärandet blir mer konkret vilket gör 
kunskapen mer synlig för barnen. 

Lundegård m.fl. (2004) skriver om skolans ändrade uppdrag, att det inte längre bara 
handlar om att förmedla fakta och färdigheter utan också om att barnen ska skapa 
förståelse och förtrogenhet till sin omgivning vilket även betonas i Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Utomhuspedagogik bör ses som en naturlig del i 
skolans verksamhet och att den ska vara ett komplement till lärandet som oftast sker 
inomhus inom fyra väggar, vilket även Ericsson (2002) betonar. Brügge m.fl. (2007) 
framhåller att utomhuspedagogik numera är ett etablerat arbetssätt som blir allt 
vanligare inom både förskolan och skolans värld. Fler pedagoger ser betydelsen av en 
varierad undervisning som kombinerar ihop kunskap, rörelse med utomhusmiljö och 
låter barnen lära med hela kroppen. Genom att använda sig av utomhuspedagogik 
kan man tillgodose barnens olika lärstilar eftersom det är ett variationsrikt arbetssätt 
poängterar Ericsson (2002). Begrepp som barn kan uppfatta som abstrakta kan 
genom utomhuspedagogiken levandegöras då det är ett ämnesintegrerat arbetssätt 
vilket Brügge m.fl. (2007) poängterar. Barnen får mer möjligheter till fysisk 
erfarenhet genom utomhuspedagogiken som skapar förutsättningar för konkreta 
upplevelser till skillnad från skolans inomhusundervisning som ofta lägger fokus på 
det teoretiska. Det är den direkta upplevelsen som blir utgångspunkten för själva 
lärandet vilket innebär att barnen förstår med hela sin kropp. Det är också viktigt att 
reflektera och samtala med barnen kring vad de lärt sig vilket leder till att 
motivationen ökar. Samarbete kan tränas bra utomhus vilket stärker gruppen och 
deras sociala kompetens vilket leder till att allt skolarbete fungerar bättre menar 
Naturskoleföreningen (2009). Det är mycket positivt om barnen får möta 
skolkunskaperna genom att de prövas rent konkret då dessa kunskaper förankras och 
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barnen får en äkta förståelse. Lundegård m.fl. (2004) anser att alla 
kunskapsområden mer eller mindre kan praktiseras i utomhusmiljö. De poängterar 
att det är viktigt att lärandet får ske i olika situationer och sammanhang. Genom att 
använda uterummet som lärandemiljö menar Brügge m.fl. (2007) att man skapar 
förutsättningar för mer aktiva verksamheter där kroppen sätter tanken i rörelse. När 
man som pedagog har undervisningen utomhus får barnen en möjlighet att använda 
alla sina sinnen i lärandeprocessen och det ger goda förutsättningar för en mer 
omväxlande och rörelseintensiv lärandemiljö. Naturen väcker dessutom olika känslor 
hos barnen eftersom den är full av olika färger, lukter och smaker.  

Både Lundegård m.fl. (2004) och Brügge m.fl. (2007) tar upp många fördelar med 
utomhuspedagogik men nämner även att det kan finnas negativa faktorer med att 
flytta ut verksamheten. Utomhuspedagogik kan betyda oro, otrygghet och obehag för 
barn som inte har någon erfarenhet att vistas ute i naturen anser Lundegård m.fl. 
(2004). Barnen behöver få en bra relation till naturen och då krävs det att barnen 
regelbundet få vistas ute under alla årstider och i alla väder. Brügge m.fl. (2007) tar 
upp att barnens första lärande i utomhusmiljö kan vara en frustrerande period för 
pedagogen då barnen är ovana, känner sig osäkra och otrygga vilket kan visas genom 
att barnen blir stökiga, högljudda och okoncentrerade. Så småningom blir barnen 
mer avslappnade och mer fokuserade i sitt förhållningssätt till den nya lärandemiljön. 
Både Lundegård m.fl. (2004) och Brügge m.fl. (2007)  menar att det blir en mer 
okontrollerad och oförutsägbar situation när man som pedagog tar med sig barnen 
ut, men genom det skapas det fler möjligheter för en flexibel och situationsanpassad 
inlärning vilket ökar motivationen hos barnen.   

2.3. Matematik  

Undervisningen i matematik ska ha sin utgångspunkt i barns verklighet och anpassas 
efter deras varierande förutsättningar menar Malmer (2002). Även Ahlberg m.fl. 
(2000) menar att barn möter och använder matematik i vardagen utan att tänka på 
att det är matematik. Som pedagog är det därför viktigt att lyfta fram det i 
undervisningen så att matematiken i vardagen synliggörs. Barn behöver inse 
sambandet mellan vardagsmatematik och skolans matematik och på så vis ökar 
möjligheterna för att barnen ska uppleva matematik som något meningsfullt. Om 
barn får möta matematik i många sammanhang får barnen möjlighet att lägga en 
grund för kommande kunskaper. Malmer (2002) menar att man som pedagog kan 
vägleda barnen till kunskap genom att kan berätta, beskriva och orientera, men det är 
genom barnens egna aktiviteter som kunskapen växer fram. Löwling & Kilborn 
(2002) hävdar att Lpo94 inte ger något konkret stöd i planeringen och 
undervisningen för pedagogen. Många pedagoger blir då bundna till att följa ett 
läromedel från pärm till pärm och vågar inte ta egna initiativ i undervisningen. En 
vanlig orsak till att barn inte når målen i matematik är ofta för att pedagogen själv 
inte har målen helt klara för sig. Men det kan även vara att pedagogen helt förlitar sig 
på läroböckerna och ser dem som en trygghet i undervisningen. Även Malmer (2002) 
menar att matematik ofta är kopplat till läroböcker, vilket i sin tur kan leda till att 
barnen inte ser matematiken i vardagen. 

Malmer (2002) anser att det är viktigt att barnen får öva sin förmåga att själva 
undersöka, upptäcka och uppleva. Kombinationen av erfarenheter och en språklig 
kompetens är en nödvändig förutsättning för begreppsbildning. Barnen behöver få 
utöka sitt ordförråd för att förstå språket i matematiken. Språket är ett instrument för 
att nå kunskap och är därför viktigt att utveckla. Barn behöver öva sitt språk 
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samtidigt som de utvecklar matematiska begrepp så att de kan kommunicera och 
formulera sig hur det tänkt. Barnets matematiska ordförråd och tänkande utvecklas 
genom att de får arbeta med laborativa uppgifter och med muntliga 
problemlösningar. Som pedagog kan man låta matematiken integrera med andra 
ämnen så barnen får en verklighetsanknytning till vardagen. Genom att arbeta 
laborativt gynnar man barn med matematiksvårigheter hävdar författaren. Det är 
viktigt att göra barnen till självständiga upptäckare som får uppleva matematiken 
som ett glädjeämne. Alla barn ska även få möjlighet att upptäcka att man kan lära av 
varandra menar Malmer. Förhållningssättet till matematik påverkas positivt i många 
avseenden när barn får ta del av hur kamraterna löst uppgifterna. En förutsättning 
för att barn ska skapa intresse för matematik och upptäcka användbarheten i 
matematiken behöver de ha tilltro till sin egen förmåga att lära och förstå menar 
Ahlberg m.fl. (2000). Barnens attityder till ämnet har en avgörande betydelse för 
deras förhållningssätt och har påverkan på deras lärande. Som pedagog är det viktigt 
att motverka att barn redan tidigt i skolåren upplever ett misslyckande och rädsla för 
matematik. Om barnen i tidig ålder upplever negativa upplevelser av matematiken 
riskerar det att följa barnet upp i skolåren och även i vuxen ålder.  

2.4. Att lära in matematik i utomhusmiljö 

Forsbäck och Olsson (2006) menar att matematiken oftast startar alltför teoretiskt så 
arbetet med siffror och symboler har tyvärr blivit delvis obegripligt för många barn. 
De menar att barnen behöver hjälp att utveckla begrepp, tankeformer och strategier 
som gör en bra grund för kommande lärande. Barnen behöver få arbeta mer 
laborativt där materialet kan hjälpa barnen att utveckla inre bilder för att sedan 
kunna hantera tal abstrakt i tanken. Malmer (2002) skriver att matematik ska vara 
något som barn tycker är roligt och att det handlar om att förstå grundläggande 
begrepp samt att lösa problem men att det också handlar mycket om barns 
självförtroende. Det får barnen träna på genom att använda alla sina sinnen och med 
hela kroppen vilket passar väldigt bra utomhus. Naturskoleföreningen (2009) 
beskriver flera praktiska skäl till att undervisa i matematik utomhus. Genom att 
pedagogerna arbetar mer praktiskt får fler barn möjlighet att hitta sitt egna sätt att 
lära på. Eftersom barn lär sig på olika sätt förespråkar författarna en undervisning 
som bygger på praktisk matematik, lekar i matematik och problemlösning i grupp. 
Barnen kommer oftast ihåg sådant som de gjort tillsammans. Allt fler barn skulle 
tycka att matematik är ett roligt ämne om de får arbeta mer praktiskt utomhus. 
Genom att klara av och lyckas med praktiska uppgifter i utomhusmatematik stärks 
barnens självförtroende och tilltron på den egna förmågan. Naturskoleföreningen 
poängterar att matematik är ett ämne där kunskap läggs till kunskap, vilket menas att 
det är viktigt att man förstått alla steg för att gå vidare och inte köra fast i nästa 
stadie. Många matematikövningar i utomhusmiljö passar såväl yngre barn som äldre 
och det gäller att som pedagog omforma aktiviteterna efter grupp och syfte. I vissa 
fall blir det en repetition där leken och de laborativa övningarna stärker barnens 
självförtroende till sin egen förmåga och inställningen till matematik blir till ett roligt 
ämne.   

Naturskoleföreningen (2009) anser att utomhusmatematik ska ses som ett 
komplement till klassrumsundervisningen. De betonar att det inte handlar om att ta 
bort moment för att få tid med utomhusundervisning, utan att komplettera 
undervisningen för att skapa ökad förståelse och lust hos barnen. De flesta barn 
upplever att det är tråkigt att nöta in kunskaper och författarna menar att barnen 
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lättare lär sig genom lek i utomhusmiljö. Forsbäck och Olsson (2006) poängterar att 
undervisning i matematik passar att flyttas utomhus men att man måste anpassa 
kläder efter väder. Om barnen fryser lär de sig ingenting oavsett hur spännande 
aktiviteterna är.  De menar även att allt arbete i matematik inte passar att utföra i 
utomhusmiljö utan papper och penna övningar är enklast att arbeta med inomhus. 
En viktig del i utomhuspedagogiken är den uppföljning man efter aktiviteterna gör i 
klassrummet. Forsbäck och Olsson poängterar att man som pedagog måste följa upp 
och samtala om alla aktiviteter så att inte matematiktillfällena utomhus blir 
situationer som barnen inte kan koppla till sitt lärande i matematik.  

2.5. Styrdokument 

I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) kan man läsa att var och en som verkar 
inom skolan ska främja respekten för vår gemensamma miljö. Väsentliga delar är 
skapande arbete och lek i det aktiva lärandet. Vi kan även läsa att omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Under de tidiga 
åren har leken stor betydelse för att barnen ska tillägna sig kunskaper. Skolans 
uppdrag är att ge barnen kunskap uttryckt i olika former som fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet vilka förutsätter och samspelar med varandra. Man kan 
även läsa att skolans arbete måste ge utrymme för olika kunskapsformer genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsmetoder. En grund 
för undervisningen som pedagogerna ska sträva efter är att balansera och integrera 
kunskaper i sina olika former. Undervisningen ska låta barnen arbeta utforskande, 
väcka nyfikenhet och finna lust att lära. Vidare kan man läsa om de mål som skolan 
ska sträva mot, vilket bland annat är att barnen utvecklar sin nyfikenhet och tillit till 
sin egen förmåga samt lust att lära. Barnen ska känna trygghet och lära sig ta hänsyn 
och visa respekt. Dessutom ska skolan sträva mot att barnen lär sig utforska och 
arbeta både tillsammans med andra och självständigt. Skolans uppnåendemål 
innefattar bland annat att barnen ska behärska grundläggande matematiskt tänkande 
och kunna relatera och använda det i vardagslivet.  

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) kan man läsa att barnen ska ges 
möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och möjligheter att kommunicera 
med matematikens språk och uttrycksformer. Skolan ska även sträva efter att barnen 
utvecklar sitt intresse för matematik samt tilltro till sitt eget tänkande och sin egen 
förmåga att lära sig matematik samt att använda matematik i olika situationer. Man 
kan läsa att barnen ska få möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska 
mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som 
ligger i att kunna förstå och lösa problem. Enligt kursplanen är grundläggande 
geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser ett mål att sträva mot. Arbetet 
ska dessutom sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att förstå, föra och 
använda logiska resonemang och dra slutsatser samt kunna förklara muntligt och 
argumentera för sitt tänkande. Arbetet med barnen ska sträva mot att de ska lära sig 
olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 
bestämma storleken av viktiga storheter. För att framgångsrikt kunna utöva 
matematik behöver man en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och 
kunskaper om matematikens begrepp och metoder samt uttrycksformer. Vidare kan 
man läsa i kursplanen att matematik ska ha ett nära samspel med andra skolämnen. 
Genom att barnen skaffar sig erfarenheter från omvärlden får de därmed underlag för 
att vidga sitt matematiska kunnande. 
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3. METOD 

I det här kapitlet presenterar vi de metoder och tillvägagångssätt som vi använt oss av 
under vårt utvecklingsarbete. Vi beskriver de urval vi gjort samt hur vi har utfört våra 
observationer av barnen under aktiviteterna. Slutligen beskriver vi de etiska 
forskningsprinciperna som vi tagit hänsyn till i det här arbetet.  

3.1. Urval och skolornas deltagande 

Vi valde att genomföra vårt utvecklingsarbete med matematiklektioner i 
utomhusmiljö i en förskoleklass och i en år 3 för att se om vi kunde motivera barnen 
oavsett ålder och förutsättningar för att få ett bredare underlag för studien. 
Utvecklingsarbetet utförde vi på två olika skolor men i samma kommun, vilket vi 
valde ur ett närhetsperspektiv utifrån där vi bor. Vi har utfört våra aktiviteter på våra 
respektive partnerskolor vilket gjorde att vi kände oss bekväma i arbetsmiljön. 
Genom att vi arbetat i klasserna tidigare hade vi god kontakt med barnen och kände 
till barnens arbetsmetoder, utveckling och lärande. Innan vi startade vårt 
utvecklingsarbete skickade vi ut ett missivbrev till barnens föräldrar för att informera 
om studiens tillvägagångssätt (bilaga 1). I förskoleklassen går det 9 pojkar och 11 
flickor och i år 3 går det 12 pojkar och 9 flickor. I de flesta av aktiviteterna har vi 
arbetat själva med barnen i halvklass och vi har då valt att ha en jämn könsfördelning 
i de olika grupperna.  

3.2. Observationer som datainsamlingsmetod 

Vi valde att göra observation som datainsamlingsmetod, då Stukát (2005) menar att 
man genom observation som metod får se vad människor verkligen gör, och inte bara 
säger att de gör. Genom observation kan man se både verbala och icke verbala 
beteenden. Observationerna skedde i samband med att vi hade våra 
utomhuslektioner i matematik. Vi antecknade förkortningar och stödord under 
lektionerna och direkt efter lektionerna sammanställde vi observationerna i en 
loggbok. Vi använde oss av strukturerade loggböcker där vi hade haft tematiska 
rubriker som t.ex. motivation, samspel och engagemang, för att vi lättare skulle 
kunna upptäcka situationer och händelser under lektionerna. Vi tittade efter om 
aktiviteterna motiverade och engagerade barnen samt om utomhuspedagogiken kan 
gynna barnens utveckling i matematik. Att föra loggbok menar Björndal (2005) är att 
skriva ner sina tankar och funderingar på papper efter ett undervisningspass. 
Loggbok är det enklaste och det minst tidskrävande sättet för att sammanställa sina 
observationer och skapar djupare förståelse för det som skett. Genom att använda sig 
av en loggbok anser Björndal (2005) att man får en bild av barnens utveckling och 
lärande samt möjlighet att reflektera över sin egen roll och planering. En nackdel 
enligt författaren kan vara att man kan bli låst vid att titta på bara vissa olika 
situationer, men vi anser att vi varit öppna vid observationerna för att se fler olika 
händelser.  

Enligt Denscombe (2000) kan observationer ske på två olika sätt, strukturerade 
observationer och ostrukturerade observationer. Strukturerade observationer menas 
att observatören redan innan bestämt vilka händelser som ska observeras, medan de 
ostrukturerade observationerna samlar in så mycket information i situationen som 
möjligt. Vi har valt att vara deltagande observatörer då vi deltagit i gruppens 
verksamhet och samtidigt samlat material under tidens gång. Fördelen med att vara 
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deltagande observatör är att man enligt författaren har goda förutsättningar att se 
verklighetssammanhang ur barnens perspektiv och se de sociala samspelen i 
gruppen. Det krävs inte heller några direkta förberedelser eller någon särskild 
utrustning. Observatören kan bestämma om den deltagande rollen ska vara dold eller 
öppen. En öppen roll betyder att man berättar för gruppen vem man är och varför 
man är där och observerar. Vi valde då att ha en dold roll så att gruppen har varit 
omedvetna om att vi observerat dem. En nackdel med observation som arbetsmetod 
är att lätt kan bli personligt engagerad och det kan påverka resultatet menar 
Denscombe (2000). Det kan då vara komplicerat att veta om det skett spontant eller 
om man som observatör ser det man vill se. Stukát (2005) menar att det kan vara 
svårt att observera individens känslor och tankar och att det också kan vara en 
tidskrävande metod. Vi har upplevt att observation har fungerat bra som metod i vårt 
utvecklingsarbete och vi har kunnat ta del av barnens åsikter genom att observera och 
att samtala med dem. Syftet med observationerna var att vi skulle få en uppfattning 
om hur barnen motiveras av att arbeta med utomhuspedagogik kopplat till 
matematik. Vi ville även se om vi kunde engagera alla barn oavsett tidigare 
erfarenheter, förutsättningar och behov.  

3.3. Etiska principer 

I svensk forskning styrs studier av etiska krav och principer. Stukát (2005) beskriver 
fyra grundläggande krav gällande de etiska aspekterna. De fyra kraven berör 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
 
Informationskravet innebär att vi informerade barnen i förskoleklass och i år 3 om 
syftet och innehållet med studien. Dessutom har alla föräldrar informerats om 
studien i form av ett missivbrev (bilaga 1) som vi skickat ut till dem innan studien 
började. Som forskare ska man dessutom informera om tillvägagångssättet samt hur 
resultaten kommer att redovisas. Eftersom vi inte använder frågor av privat eller 
känslig karaktär så innebär samtyckeskravet att det räcker att barnen tillfrågades vid 
varje tillfälle om de ville delta. Konfidentialitetskravet skyddar barnens identitet. Det 
är viktigt att barnen i förskoleklass och i år 3 är medvetna om att de är anonyma i 
undersökningen. Det är undersökarens uppgift att behandla personuppgifterna med 
försiktighet så ingen utomstående kan identifiera barnen. Det är viktigt att förvara 
personuppgifter på en plats där obehöriga inte kan ta del av dem, vilket vi har tagit 
hänsyn till i den här studien. Nyttjandekravet innebär att informationen som samlats 
in inte får användas till andra ändamål än det samlats in för. Den information vi 
samlat in kommer endast användas av oss i vårt utvecklingsarbete.  
 
 

4. GENOMFÖRANDE AV UTVECKLINGSARBETET 

I det här kapitlet kommer vi beskriva våra aktiviteter samt reflektera över våra 
resultat av observationerna. Vi har valt att planera samma innehåll på fem lektioner, 
men på olika nivå så att det ska passar både för förskoleklass samt år 3. Arbetet med 
aktiviteterna har vi utfört var för sig i respektive klass och vi har alltid inlett med en 
genomgång och avslutat lektionerna med reflektion och diskussion. Våra aktiviteter 
har vi planerat tillsammans efter läroplanen Lpo94 och kursplanen för matematik. Vi 
har dessutom breddat våra kunskaper genom att tagit del av litteratur i matematik, 
utomhuspedagogik samt utomhuspedagogik kopplat matematik. Många tips, idéer 
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och inspiration till våra aktiviteter har vi hittat från författarna Forsbäck och Olsson 
(2006) samt från Naturskoleföreningen (2009). Matematikens språk, Mönster och 
samband, Mätning och rumsuppfattning samt Tal och geometriska symboler är de 
olika aktiviteter som vi har valt att fokusera på i vårt utvecklingsarbete. Kapitel 4 är 
därför indelat i underrubriker som vi först inleder med en koppling till 
styrdokumenten, därefter en beskrivning av lektionens tema. Sedan följer ett avsnitt 
med planering och genomförande för att sist presentera observation och reflektion av 
de olika lektionerna. Målen för våra aktiviteter var att vi ville se om 
utomhuspedagogiken gynnar barns utveckling i matematik samt om arbetssättet 
motiverar och engagerar barnen. I våra beskrivningar börjar vi alltid med 
förskoleklassens för att sedan övergå till år 3:s. 

4.1.  Lektion 1 och 2: Matematikens språk  

I Lpo94 (Utbilningsdepartementet, 1998) kan man läsa att utbildningen i matematik 
ska ge barnen möjlighet att kommunicera och utöva matematik i meningsfulla och 
väsentliga sammanhang. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) står det att 
barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik samt att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.  Man kan även läsa i 
kursplanen att skolan ska sträva efter att barnen utvecklar sitt intresse för matematik 
samt tilltro till sitt tänkande och sin egen förmåga att lära sig matematik samt att 
använda matematik i olika situationer. 

Malmer (2002) hävdar att matematik inte bara är siffror i en bok, utan att det 
framför allt är ett språk som det gäller att förstå och själv kunna använda. Barnen 
behöver utöka sitt ordförråd för att förstå språket i matematiken. Vi introducerar 
därför vårt tema med att låta barnen få arbeta med matematiska begrepp under två 
lektioner.  

4.1.1. Planering och genomförande av lektion 1: Matematikens språk 

När vi vid första tillfället kom till skogen pratade vi med barnen om allemansrätten 
och vad man ska tänka på när man är ute i skogen. Vi introducerade sedan vårt tema 
genom att låta barnen i förskoleklass bekanta sig med de vanligaste matematiska 
lägesbegreppen. Här använde vi en tygpåse med olika lappar i med hemliga uppdrag, 
vilken vi kallar ”hemlig påse”. Barnen i förskoleklassen fick uppdrag med olika 
rörelse och lägesord som t.ex. ”Klättra över något”, ”Ställ dig nedanför ett stort träd” 
och ”Balansera något på ditt huvud”. Därefter fick barnen arbeta i par och genom att 
slå en tärning göra olika uppdrag med olika rörelse och lägesord, t.ex. om de slog en 
trea på tärningen fick de ”Spring till 3 träd och tillbaka igen”. I år 3 fick barnen arbeta 
med mer avancerade begrepp i par där även de fick utföra uppdrag med lappar i en 
”hemlig påse” kopplade till matematiska begrepp. Exempel på uppdrag för år 3 var 
”Hämta åtta stenar, färre kottar med fler grenar” och ”Du ska hämta fem kamrater 
och i ringen stå, hälften går undan, hur många blir ni då?”. Vi avslutande 
aktiviteterna i båda klasserna med en diskussion där barnen fick berätta vad vi gjort 
och vad de lärt sig.  Under det här lektionspasset arbetade både förskoleklass och år 3 
i halvklass.  
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4.1.2. Planering och genomförande av lektion 2: Matematikens språk 

Även lektion 2 var kopplat till matematiska begrepp. I förskoleklass delade vi in 
gruppen i par och vi arbetade vidare med ”hemlig påse” med olika uppdrag. ”Hämta 
en pinne lika lång som din hand”, ”Hämta 5 olika natursaker” och ”Hitta en stor sten” 
var några exempel på uppdragen. Därefter fick barnen leka ”Kom alla mina 
busungar!” vilket är en lek där barnen tränar rörelse på olika sätt samt matematikord. 
Leken introducerades med att pedagogen ropade – ”Kom alla mina busungar”, - ”Hur 
då?”, svarade barnen. Pedagogen besvarade genom att berätta hur barnen skulle göra 
för att ta sig fram t.ex. ”som hoppande grodor”, ”med långa steg” eller ”gå baklänges”.  
I slutet av lektionen fick även barnen prova på att vara den som stod i mitten och 
ropade ”Kom alla mina busungar”. Tanken med att pedagogen ledde aktiviteten var 
att vi skulle få med så många matematiska begrepp som möjligt i leken. Men eftersom 
vi tycker att det är viktigt att göra barnen delaktiga i undervisningen, så lät vi dem 
själva använda sin fantasi och testa på att hitta på olika uppdrag. I år 3 hade vi en 
samarbetsövning som kallas ”36 leken” som är en lek där barnen fick träna sitt språk, 
samarbete, rörelseövningar, problemlösningar, överslagsräkning mm. Vi delade in 
barnen i grupper med ca 4-5 barn i varje. Grupperna fick därefter bestämma ett eget 
namn och ett eget lockrop. Lockropet användes för att kunna samla alla 
gruppmedlemmar för att kunna genomföra uppdragen. Vi hade satt upp 36 olika 
uppdrag i skogen. Varje grupp fick slå sin egen tärning och leta efter det uppdrag som 
tärningen visade. När uppdraget var genomfört slog gruppen på nytt tärningen och 
adderade den tärningssiffran med tidigare och fick därmed ett nytt uppdrag att leta 
efter.  Den första gruppen som kom till 36 vann. Exempel på uppdrag var ”Hämta ett 
föremål som har symmetri och ge till er lärare” och ”Ställ er så att ni formar en 
triangel”. Lektionerna i såväl förskoleklass och år 3 avslutades med en gemensam 
samling där barnen fick reflektera över vad de lärt sig. Under det här lektionspasset 
arbetade förskoleklassen i halvklass medan år 3 arbetade i helklass. 

4.1.3. Observation och reflektion över lektion 1 och 2: Matematikens språk 

Eftersom barnen kände oss pedagoger sedan tidigare märkte vi att de var trygga med 
oss. Vi tror att det var till fördel både för oss i planeringen och i genomförandet såväl 
som för barnen som kunde känna tillit till oss. Vi upplevde i båda klasserna att 
barnen var ivriga och förväntansfulla att komma igång med övningarna innan vi hade 
samlat dem för genomgång. När vi kom ut i skogen började några barn direkt leka 
med pinnar och annat innan vi fick alla samlade. Det tror vi berodde på att barnen 
inte är vana vid att ha lektioner i utomhusmiljö utan att barnen kopplar ihop 
utomhus med fri lek. När vi samlade barnen för genomgång om allemansrätten och 
för att introducera aktiviteterna var i stort sett alla barnen fokuserade, intresserade 
och visade stor nyfikenhet. För barnen i förskoleklass var allemansrätten något nytt, 
medan barnen i år 3 var väl införstådda med vad allemansrätten innebär. Vi 
diskuterade i båda grupperna hur vi skulle arbeta i naturen för att vara rädda om den, 
t.ex. inte bryta pinnar eller kasta skräp. 

Vi tror att en av anledningarna till att barnen i förskoleklass var nyfikna och 
intresserade kan vara att de inte är så vana att ha matematiklektioner och blev 
därmed introducerande till ett nytt ämne samt att det var nytt att ha en planerad 
aktivitet utomhus. Även barnen i år 3 var nyfikna och ivriga att komma igång med 
aktiviteterna. Det märktes att vi fångade barnens uppmärksamhet då de var 
intresserade och engagerade. I år 3 kunde vi dock se att några av barnen var så ivriga 
att komma igång med uppgifterna att de inte riktigt lyssnade på genomgången om 
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hur de skulle göra. Vi uppfattade båda att alla barnen var engagerade och oftast ville 
lyssna när vi hade genomgång. Även de barn som har svårt att koncentrera sig inne i 
klassrummet fångade vi upp. Vi kunde inkludera alla barn i våra övningar vilket vi 
tycker är mycket positivt. Barnen fick öva på att samarbeta och därmed hjälpa 
varandra. I år 3 samarbetade barnen i par med hemliga uppdrag och vi upplevde att 
barnen tyckte att det var roligt och spännande att utföra uppdragen. Barnen var ofta 
ivriga att visa upp vad de gjort och att de snabbt ville ha nya uppdrag. Vi upplevde att 
det kan vara bra att vara fler pedagoger i skogen så att barnen har möjlighet att visa 
upp sina uppdrag för fler vuxna, samt att man då får chansen att diskutera med 
barnen om varje enskild uppgift utan att känna stress över att några barn väntar på 
att få ett nytt uppdrag eller visa upp något.  När vi hade vår avslutande diskussion i år 
3 reflekterade vi över aktiviteten och frågade bl.a. om det är roligare att arbeta med 
matteböckerna. Men de flesta var överrens om att det är mycket roligare att arbeta 
praktiskt och tillsammans med matematik i utomhusmiljö. 

I förskoleklass arbetade vi med olika matematiska begrepp under två lektioner. Trots 
att vi upprepade många begrepp och hade liknade upplägg på lektion 2 som under 
lektion 1 så var barnen mycket motiverade och intresserade. När barnen arbetade 
med ”hemlig påse” utförde de uppdragen enskilt. Eftersom de flesta barnen inte kan 
läsa själva fick pedagogen läsa uppdragen för var och en. Vi upplevde då att barnen 
blev otåliga och aktiviteten inte fungerade så bra. Därför ändrade vi aktiviteten under 
lektionens gång. Barnen fick istället dra varsin lapp, men att alla barn sedan fick 
utföra samma uppdrag, vilket fungerade mycket bättre. I leken ”Kom alla mina 
busungar” kunde vi väva in många matematiska begrepp och det var en mycket 
givande och rolig lek. Vi avslutade båda förskoleklassens lektioner med att låta 
barnen få berätta vad de lärt sig under lektionerna och vad som hade varit roligt. Alla 
var delaktig i diskussionen och alla fick komma till tals och berätta vad de lärt sig. Vi 
upplevde att fler vågade prata, även de barn som vanligtvis inte brukar prata i 
klassrummet.  

Under lektion 2 arbetade barnen i år 3 med ”36 leken”. Där fick barnen träna 
samarbete genom att vara i grupper med 4-5 barn. Barnen var intresserade och 
motiverade av leken och den passade bra för de barn som är tävlingsinriktade. 
Däremot upplevde vi att några barn blev stressade och inte hann med att förstå en del 
av uppdragen då leken blev till en tävling för vissa av barnen. Men under lektionens 
gång upplevde vi ändå att alla var positiva till leken och uppdragen. Under den 
avslutande diskussionen kommenterade många barn att de inte tyckte att det kändes 
som den matematikundervisning de är vana vid utan mer som roliga lekar.    

Vi upplevde både i förskoleklass och i år3 att alla barnen var delaktiga i arbetet 
utomhus och att de ofta kunde återberätta vad vi gjort under lektionen och vad de lärt 
sig.   

4.2. Lektion 3: Mönster och samband 

I kursplanen (Skolverket, 2000) för matematik kan man läsa att barnen ska få 
möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband 
samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa 
problem. Forsbäck och Olsson (2006) menar att det är viktigt att upptäcka mönster, 
kunna urskilja en mönsterdel och fortsätta ett mönster samt att se vilka bitar som kan 
fattas i ett mönster. Vidare skriver författarna att det är viktigt att barnen kan se 
mönster och samband då det är grundläggande i matematik i såväl mätning, 
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geometri, taluppfattning, algebra och problemlösning. Vi valde därför att under en 
lektion låta barnen få arbeta och upptäcka mönster genom att lyssna, iaktta, 
diskutera och arbeta laborativt både enskilt och i grupp. 

4.2.1. Planering och genomförande av lektion 3: Mönster och samband 

Vi introducerade lektionen på samma sätt i förskoleklass och i år 3 genom att samla 
barnen i en ring där de fick stå i ett givet mönster. De fick sedan lista ut vilket 
mönster de stod i, t.ex. pojke, pojke, flicka... osv. Vi använda oss sedan av en ”hemlig 
påse” med olika föremål med mönster på t.ex. en randig strumpa, en rutig tröja, en 
prickig vante, pärlplattor, halsband samt lego för att synliggöra för barnen att 
mönster finns överallt. Därefter diskuterade vi med barnen i vilka samband de 
använder olika mönster. Vi lät barnen titta på sina egna kläder samt i skogen efter 
olika mönster och sedan diskutera. Därefter fortsatte vi lektionen med att visa ett 
mönster med kottar och stenar som vi lät barnen fortsätta på. Barnen fick sedan 
parvis göra egna mönster med olika naturmaterial. De fick göra varsitt mönster och 
sedan fick kamraten fortsätta på mönstret. Vi lät även barnen prova att göra ett nytt 
mönster där de tog bort någonting mitt i mönstret och sedan fick kamraten se vad 
som var borta. I förskoleklass lät vi barnen klappa olika mönster och i år 3 fick 
barnen testa att hoppa olika mönster. Både i förskoleklass och i år 3 avrundades 
lektionen med rörelsesången ”Huvud, axlar, knä och tå” för att synliggöra att mönster 
även finns i sånger och rörelser. Vi avslutade lektionen med diskussion och 
reflektion. 

4.2.2. Observation och reflektion över lektion 3: Mönster och samband 

Vi kunde observera att barnen såg att mönster kan förekomma i många olika 
sammanhang. Barnen var intresserade och nyfikna när vi gick igenom och 
diskuterade. Vi diskuterade även att mönster kan vara symmetriska samt 
osymmetriska. Genom att vi synliggjorde för barnen att mönster kan förekomma i 
många olika sammanhang upplevde vi att barnen fick en djupare förståelse för 
mönster och samband. När barnen både i förskoleklass och i år 3 arbetade praktiskt 
med mönster fick de göra egna mönster genom att lägga ut naturmaterial. När 
kamraten sedan skulle fortsätta mönstret uppfattade vi att barnen upplevde 
mönstrets samband mer konkret. Samarbetet fungerade bra och barnen arbetade på i 
par och det märktes att alla tyckte att aktiviteten var rolig. Samma sak la vi märke till 
när barnen skulle hoppa/klappa ett mönster. Några av barnen i år 3 gjorde dock för 
svåra mönster som några hade svårt att fullfölja, och det blev lite irritation och 
frustration bland barnen. Vi fick då hjälpa barnen att komma på lite lättare mönster 
att hoppa vidare på. Lektionen avslutades med att vi tillsammans sjöng rörelsesången 
”Huvud, axlar, knä och tå”, vilket alla barnen tyckte var en rolig avslutning. Under 
den avslutande diskussionen var barnen duktiga på att återberätta alla momenten 
och det märktes att barnen verkligen var engagerade och att vi hade fångat deras 
intresse. Vi upplevde att alla barnen gick från lektionen glada och nöjda.  

4.3. Lektion 4: Mätning och rumsuppfattning 

Enligt kursplanen (Skolverket, 2000) ska arbetet med barnen sträva mot att de ska 
lära sig olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 
bestämma storleken av viktiga storheter. Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 
1998) ska barnen i slutet av femte skolåret kunna jämföra, uppskatta och mäta 
längder, areor, volymer, vinklar, massor samt tider. 
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Forsbäck och Olsson (2006) anser att en viktig förutsättning för att barnen ska få en 
god förståelse av mätbegrepp är att barnen själva får arbeta praktiskt med mätning. 
De menar att många barn idag mäter med linjaler, vågar och andra mätinstrument 
utan att egentligen ha förstått innebörden av begreppen. Som pedagog är det viktigt 
att barnen är intresserade av sin uppgift och är nyfikna på resultatet samt att de ges 
möjlighet att reflektera med varandra i smågrupper. Vi har utifrån den här 
kunskapen valt att låta barnen under en lektion arbeta praktiskt med mätning och 
rumsuppfattning i utomhusmiljö för att se om det kan motivera och engagera barnen.  

4.3.1. Planering och genomförande av lektion 4: Mätning och rumsuppfattning 

Vi introducerade lektionen med att barnen i både förskoleklass och år 3 själva fick ge 
exempel på varför de tycker att det är viktigt att kunna mäta och i förskoleklass fick 
de också en introduktion på vad mätning är. Barnen i förskoleklass blev sedan 
indelade i grupper och fick i uppgift att mäta sig själva och jämföra längden med 
varandra och ställa sig i storleksordning. Därefter fick barnen hämta pinnar och 
jämföra och sortera längder med varandra. Barnen fick sedan arbeta enskilt med att 
hämta längre, kortare samt lika lång pinne. Vi valde övningarna för att se barnens 
egna mätstrategier. Under resterande tid av lektionen fokuserade vi på att arbeta med 
meter och med våra fötter samt att vi jämförde resultaten av de olika mätenheterna. 
Barnen fick enskilt arbeta med enmeterssnören och hitta naturföremål som var 
längre, kortare och ungefär en meter långa. Därefter fick barnen mäta en gångväg 
dels med deras egna fötter och dels med enmeterssnörena för att jämföra och 
reflektera över resultatet. 

Även i år 3 fokuserade vi på att arbeta med meter. Vi inledde med att diskuterade de 
vanligaste måttenheterna med barnen samt vad man kan använda måttenheterna till. 
Sedan fick barnen arbeta enskilt och i par med enmeterssnören, där de fick mäta 
omkrets och längder. Barnen i år 3 fick också mäta ut världsrekordet i längdhopp, 
som vi gjorde genom att lägga ut 8 enmeterssnören i rad. Alla barn fick hoppa två 
hopp var som de sedan fick mäta och jämföra. Barnen fick tillsammans mäta ut 
längdhoppsgropen, uppskatta det egna hoppets längd samt jämföra skillnaden på 
sina egna hopp och de andra barnens. Barnen fick dessutom använda både 
subtraktion och addition för att räkna ut skillnaden mellan hoppen. I slutet av 
lektionen fick barnen leka en lek som vi kallar ”pinnstafett”. Vi delade in barnen i 
grupper med tre barn i varje grupp, barnen fick sedan samla så många pinnar som 
möjligt på 1 minut. Därefter fick barnen lägga ut pinnarna på en lång rad, för att 
slutligen mäta hur långt pinnarna räckte. Vi räknade sedan ut hur långt alla gruppers 
pinnar blev tillsammans samt att vi räknade ut skillnaden mellan de olika längderna. 

Genom de olika mätövningarna fick barnen i såväl förskoleklass och år 3 träna på 
många olika matematiska begrepp som: kort, kortare, kortast, lång, längre, längst, 
skillnad, jämförelse, lika långt, lika kort, olika, meter, centimeter, decimeter, 
uppskatta samt ungefär. Efter lektionen avslutade vi med diskussion och reflektion. 

4.3.2. Observation och reflektion över lektion 4: Mätning och rumsuppfattning 

Barnen i förskoleklass var intresserade av mätning och tyckte att övningarna var 
roliga även fast det var kallt och snöstorm. Några av barnen hittade egna strategier 
hur man kunde jämföra längden av dem själva, medan några av barnen inte alls visste 
hur de skulle kunna jämföra längden. Vi fick då vägleda barnen att hitta rätt strategi. 
Barnen arbetade bra både i grupp och självständigt och även de barn som i vanliga 
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fall brukar snegla på något annat barn arbetade utan att titta hur de andra gjorde och 
det märktes att de litade på sin egen förmåga. Vi reflekterade över att när barnen 
skulle springa och hämta en kortare, en längre och en lika lång pinne som den pinne 
de hade från början. De flesta barn sprang och letade utan att ta med sig den aktuella 
pinnen. Efter en stund la barnen märke till att några av barnen tog med sig pinnen 
när de letade och kunde jämföra på ett effektivare sätt. Det var intressant att se att 
barnen lär av varandra och att de ser vilken strategi som fungerar bäst för dem. Vi 
upplevde att några av barnen började leka med pinnarna istället för att arbeta med 
uppgiften, så vid några tillfällen var vi tvungna att påminna om att det inte var fri lek 
vilket vi även kunde iaktta i år 3. När barnen i förskoleklass skulle mäta ut gångvägen 
med hjälp av fötter och enmeterssnören samarbetade barnen och fann tillsammans 
nya strategier för mätningen. De upptäckte dessutom att meter är ett säkrare 
mätverktyg än fötter, då allas fötter är olika stora, vilket barnen tyckte var en 
spännande upptäckt.   

Även barnen i år 3 var intresserade av mätningen, vi kunde observera att några av 
barnen hade dålig koll på några av de vanligaste mätenheterna och vad dessa kan 
användas till. Vi kunde se att de praktiska mätuppgifterna var mycket givande för alla 
barnen, då de fick en repetition på ett konkret och praktiskt sätt. Barnen i år 3 
fortsatte lektionen med en längdhoppsaktivitet som innefattade många matematiska 
begrepp och barnen fick någonting konkret att koppla dem till. Den här övningen 
uppskattades och engagerade alla. Vi fick många givande diskussioner efter varje 
hopp med varje enskilt barn som själva fick uppskatta hur långt de hoppat. De flesta 
av barnen såg längdhoppet mer som en lek än att det var en praktisk 
matematikövning. Vi upplevde att pinnstafetten var en mycket populär lek då den var 
enkel och att alla barnen kände sig delaktiga i den genom att de samarbetade.  

Efter att aktiviteterna avslutats samlade vi barnen och diskuterade vad de lärt sig. 
Barnen i förskoleklass hade en givande slutdiskussion, där även de barn som 
vanligtvis inte brukar prata räckte upp handen för att stolt berätta vad de gjort och 
lärt sig. Många av barnen i år 3 jublade över att matematiklektionen hade varit rolig 
och att de lärt sig mycket av längdhoppet. Vi upplevde att barnen såväl i förskoleklass 
som i år 3 vågar vara med och prata och delge sina erfarenheter och upptäckter till 
resten av klassen. Det är särskilt intressant att se de barn som i vanliga fall inte pratar 
vågar ta för sig mer när vi är utomhus.   

4.4. Lektion 5: Taluppfattning och geometriska symboler  

Enligt kursplanen (Skolverket, 2000) är grundläggande geometriska begrepp, 
egenskaper, relationer och satser ett mål att sträva mot. Arbetet ska dessutom sträva 
efter att barnen utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska 
resonemang, dra slutsatser samt förklara muntligt och kunna argumentera för sitt 
tänkande. Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) ska barnen i slutet av 
femte skolåret ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och 
beskriva några viktiga geometriska figurer och mönster. Ahlberg m.fl. (2000) menar 
att det är grundläggande att kunna jämföra, sortera, känna igen och beskriva olika 
föremål och geometriska symboler.  Vi valde därför att låta barnen arbeta en lektion 
med taluppfattning och geometriska symboler då det är grundläggande kunskaper i 
matematik. 
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4.4.1. Planering och genomförande av lektion 5: Taluppfattning och 
geometriska symboler 

Barnen i förskoleklass fick leka en matematikrelaterad lek som vi kallar ”Leta mössor 
och vantar” där barnen fick träna olika matematiska begrepp. Det är ett egentillverkat 
material som vi har gjort med motiv av vantar och mössor parvis i papper som vi 
laminerat för att de ska kunna hålla länge och kunna användas utomhus i alla väder. 
Mössorna och vantarna har olika mönster med geometriska symboler, siffror och 
tärningsbilder på. Leken gick ut på att vi gömde den ena av paret i skogen och barnen 
fick hämta det andra paret hos oss för att sedan springa runt i skogen för att försöka 
hitta en likadan som stämmer in med samma mönster, samma antal symboler som 
den som barnet har i handen. Med leken fick barnen träna på att vara 
uppmärksamma, se likheter och skillnader, lära sig para ihop två likadana och med 
det lär de sig se mönster, färger, former, antal, siffersymboler samt tärningsbilderna. 
Barnen fick även träna geometri då figurerna på mössorna och vantarna är av olika 
geometriska figurer som triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. I den här leken fick 
barnen även träna samarbete, koordination och motorik.  

I år 3 fick barnen små hemliga kort med tal mellan 1-200 eller med geometriska 
symboler. Därefter fick barnen sätta kortet i pannan. Barnen fick sedan fråga sina 
kamrater efter ledtrådar för att kunna lista ut vad det var som döljde sig i pannan. 
Exempel på frågor de ställde var – ”Är det ett udda/jämt tal?”, ”Är det ett 
ental/tiotal/hundratal?” Regeln i övningen var att frågorna var tvungna att besvaras 
med ett ja eller nej. I den här leken fick barnen öva att kommunicera, samarbeta, 
matematiska begrepp, geometri samt logiskt tänkande.  

Vi avslutade lektionerna både i förskoleklass och i år 3 med en återkoppling där vi 
tillsammans med barnen diskuterade vad vi gjort och vad de lärt oss. 

4.4.2. Observation och reflektion över lektion 5: Taluppfattning och 
geometriska symboler 

Barnen i förskoleklassen visade stort intresse vid introduktionen av den nya leken 
”Leta mössor och vantar”. Vi började med att samla alla i en ring och förklarade 
tydligt den nya leken. Samtidigt förklarade och poängterade vi att det är matematik 
att para ihop och se att det är samma mönster och symboler på ”vantarna och 
mössorna”, och att även symbolerna i sig är matematik med olika former och färger. 
Vi förklarade också att det ibland kan vara svårt att hitta sitt par och att de då får ta 
hjälp av varandra. Barnen var ivriga att komma igång och de fick arbeta enskilt.  Då vi 
utförde lektionen i halvklass hann vi samtala och reflektera med varje enskilt barn 
under lektionens gång. Varje gång barnen hämtade en bild med en vante eller mössa 
fick barnet berätta vad de såg för symboler och hur många symboler de såg för att 
barnet skulle bli medvetna om matematiken i korten. När barnet sedan hittat ett par 
så kom de till oss med paret och de fick igen berätta om symbolerna. Vi upplevde att 
många barn fick möta de olika geometriska figurerna för första gången och det var 
därför bra att leken gav mycket upprepning. Fördelen med att vara deltagande 
observatör är att man har goda förutsättningar att se verklighetssammanhang ur 
barnens perspektiv och se de sociala samspelen i gruppen. Det krävs inte heller några 
direkta förberedelser eller någon särskild utrustning. Vi kunde observera att barnen 
var duktiga att lära in de nya begreppen på ett lekfullt sätt. De barn som hade svårt 
att hitta sin andra del tog hjälp av en kamrat och de fick samarbeta i skogen. De var 
intressant att se att alla barn arbetade tillsammans och att det inte bara var de som 
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brukar arbeta ihop utan att man tog hjälp att vem som helst i klassen. Det känns som 
det var mer acceptabelt att hjälpa varandra när vi var utomhus och barnen var så 
fokuserade på sin uppgift att de inte hann reflektera över vem de arbetade med. 
Kommunikationen mellan barnen såg vi kom fram bättre utomhus än inomhus, vi 
upplevde att barnen tyckte det är ett mer tillåtet klimat ute än inne där det är mer 
regler att man ska sitta tyst och vänta på sin tur. Barnen arbetade även mycket bra 
enskilt och brydde sig inte så mycket om de andra i klassen. I den här aktiviteten 
upplevde vi att alla barn blev engagerade oavsett tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Barnen lyste verkligen upp med den här leken och det gick inte att undgå att se att de 
hade roligt. I den avslutande diskussionen sa barnen att de hade haft roligt och de 
kunde återberätta vad de lärt sig, vilket var många matematiska begrepp. Barnen ville 
inte gå in utan de sa att de alltid ville arbeta med matematik utomhus. Genom den 
här leken synliggjordes motivationen hos barnen genom och de fick med sig att 
matematik inte bara är att arbeta i matematikböcker. 

I år 3 var aktiviteten med talen och de geometriska symbolerna intressant att 
observera. Barnen fick in många matematiska begrepp och fick öva att ställa frågor 
till varandra för att kunna lista ut vad som dolt sig i pannan. Många arbetade väldigt 
snabbt och behövde nya kort ofta, medan några hade svårt att lista ut rätt tal eller rätt 
geometriska symbol. Det som var roligt att se var att ingen av barnen gav upp, utan 
att de fortsatte att kämpa med samma tal eller geometriska symbol tills de listat ut 
vad som var dolt. För de barnen med ett mindre utvecklat matematiskt ordförråd 
upplevde vi att de oftare försökte gissa sig till vad det var utan att egentligen använda 
sig av matematiska begrepp som ledtrådar. 

 

5.  DISKUSSION 

Kapitel 5 har vi delat in i tre delar, en resultatdiskussion, en kritisk reflektion samt en 
pedagogisk och didaktisk slutsats. Resultatdiskussionen har vi delat in i följande 
rubriker: Skolans mål och pedagogens arbete, Att verklighetsanknyta matematik 
genom utomhuspedagogik, Utomhuspedagogik som komplement i undervisningen, 
Utomhuspedagogik som en möjlighet till samarbete, Synliggöra lärandet genom 
reflektion och samtal samt Utomhuspedagogik för att stärka barns förhållningssätt 
till matematik. I resultatdiskussionen utgår vi från vårt syfte och kopplar ihop våra 
observationer av de utförda aktiviteterna med vår teoretiska del. En sammanfattning 
av våra egna reflektioner och tankar kring arbetet och resultatet av utvecklingsarbetet 
vävs också in i kapitel 5. Därefter följer en kritisk reflektion kring vårt utförande och 
upplägg av utvecklingsarbetet samt att vi presenterar hur man på olika sätt kan 
vidareutveckla forskning kring ämnet. Vi avslutar kapitel 5 med en pedagogisk och 
didaktisk slutsats där vi knyter samman utvecklingsarbetet med en reflekterande 
diskussion kring barns matematiska utveckling i skolans utomhusmiljö. 

5.1. Resultatdiskussion 

5.1.1. Skolans mål och pedagogens arbete 

Enligt läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998) är skolans uppdrag att ge barnen 
kunskap uttryckt i olika former som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet vilka 
förutsätter och samspelar med varandra. Genom att barnen fått arbeta med konkret 
matematik i utomhusmiljö anser vi att barnen har fått tillägna sig 
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matematikkunskaper i olika uttrycksformer. Kursplanen i matematik (Skolverket, 
2000) framhäver att man som pedagog ska ge barnen möjlighet att utveckla sitt 
intresse för matematik och möjlighet att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Genom att använda utomhuspedagogik i matematikundervisningen 
tror vi man kan finna en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och 
kunskaper om matematikens begrepp och metoder samt uttrycksformer.  

Forsbäck och Olsson (2006) menar att en faktor som ökar motivationen hos barnen 
är att pedagogen har tydliga mål med lektionerna. Våra lektioner har planerats med 
aktiviteter utifrån läroplan och kursplan. Vi har haft tydliga mål för vad barnen ska 
lära sig, samt att vi även har gjort målen tydliga för dem genom tydliga instruktioner 
och återkopplingar. Författarna menar att motivationen ökar hos barnen om de får 
möta utmaningar på lämpliga nivåer vilket vi anser att vi har utgått ifrån i våra 
aktiviteter. Dewey (2005) och Malmer (2002) menar at det är viktigt att barnen får 
lära sig genom att själva undersöka och göra saker. Genom att kommunicera, skapa, 
konstruera, utforska och experimentera i olika uttrycksformer lär sig barnen menar 
Malmer (2002).  

En vanlig anledning till att barn inte når målen i matematik beror ofta på att 
pedagogen själv inte har målen helt klara för sig menar Löwling & Kilborn (2002). 
Författarna menar dessutom att det kan bero på att Lpo94 inte ger tillräckligt konkret 
stöd åt pedagogen, vilket vi instämmer med. Barns misslyckande i matematik 
grundas på att det är för mycket läromedelsundervisning och självstudier i 
matematikundervisningen menar Bentley (2006). Matematik är ofta kopplat till 
arbete i matteboken menar Malmer (2002), vilket i sin tur kan leda till att barnen 
inte ser matematik i vardagen. Genom samtliga av våra aktiviteter tycker vi att 
barnen fått uppleva matematiken konkret. Det är viktigt anser vi att man vågar testa 
nya arbetssätt och inte helt förlitar sig på ett inköpt läromedel. Som pedagog tycker vi 
att man måste våga ta egna initiativ i undervisningen för annars tror vi att det är lätt 
att hamna i en negativ spiral som leder till att många barn inte når målen. Lundegård 
m.fl. (2004) menar att utomhuspedagogiken skapar fler möjligheter för en flexibel 
och situationsanpassad inlärning vilket ökar motivationen hos barnen. 

Matematiken startar oftast alltför teoretiskt med siffror och symboler menar 
Forsbäck och Olsson (2006) och blir delvis obegripligt för många barn. Författarna 
menar att barnen behöver hjälp att utveckla begrepp, tankeformer och strategier som 
gör en bra grund för kommande lärande. Vi tycker att vi har lyckats med det under 
våra lektioner som vi har haft om matematikens språk där barnen har arbetat mycket 
med begrepp. Utomhuspedagogik leder till kunskap genom att barnen kan koppla 
ihop sina egna erfarenheter till språkliga matematiska begrepp, vilket vi har sett att 
barnen har gjort genom våra observationer. Även Malmer (2002) menar att barn 
behöver öva sitt språk samtidigt som de utvecklar matematiska begrepp och på så vis 
kan barnen kommunicera och formulera sig hur det tänkt.  Vidare menar författaren 
att en kombination av erfarenheter och språklig kompetens är viktiga förutsättningar 
för begreppsbildningen. Genom våra aktiviteter har många matematiska begrepp 
synliggjorts för barnen och även vi pedagoger har reflekterat över hur många begrepp 
det finns som är kopplade till matematik. 
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5.1.2. Att verklighetsanknyta matematik genom utomhuspedagogik 

I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) kan man läsa om skolans uppnåendemål 
som bland annat innefattar att barnen ska behärska grundläggande matematiskt 
tänkande och kunna relatera och använda det i vardagslivet. Barn möter och 
använder matematik i vardagen utan att tänka på att det just är matematik menar 
Ahlberg m.fl. (2000). Enligt Dewey (2005) måste barnen få möta 
verklighetsanknutna problem eller dilemman som stimulerar tanken, vilket vi anser 
att barnen fått göra genom våra aktiviteter. Barnen har sedan reflekterat och 
diskuterat för att synliggöra och koppla lärandet till verkligheten vilket vi tror även 
har ökat deras motivation. Även Dewey (2005) menar att lusten och intresset ökar 
hos barnen om de får arbeta aktivt och laborativt. Ahlberg m.fl. (2000) menar även 
att barn som får möta matematik i många sammanhang får möjlighet att lägga en 
grund för kommande kunskaper, vilket vi tycker att barnen har fått då de arbetat 
kreativt med matematik utomhus. Naturskoleföreningen (2009) menar dessutom att 
barnen genom utomhuspedagogik får arbeta mer praktiskt och får möjlighet till att 
hitta sitt egna sätt att lära. Genom våra aktiviteter tycker vi att barnen fått uppleva 
matematiken konkret där de kunnat koppla begrepp till verkliga exempel. T.ex. när 
barnen arbetat med mönster så har de fått många konkreta exempel som vi tror att de 
lättare kan relatera till än en mönsterbild i en bok. Ett annat exempel var när barnen 
arbetade med mätning. Då fick barnen praktiskt upptäcka och utforska mätstrategier 
kopplade till verkligheten. Vi såg att barnen var engagerade och intresserade när de 
kunde koppla begreppen och aktiviteterna till verkligheten. Vi upplever att barnens 
motivation grundades i att aktiviteterna var i nivå med deras kunskaper samt att de 
själva kunde relatera det till egna erfarenheter. Även Dewey (2005) såväl som 
Malmer (2002) menar att det är viktig att utgå ifrån barnens verklighet och 
erfarenheter för att öka förståelsen och engagemanget hos barnen och att barnen 
måste erbjudas situationer där tidigare erfarenheter synliggörs. 

5.1.3. Utomhuspedagogik som komplement i undervisningen.  

Vi tycker liksom Naturskoleföreningen (2009) och Ericsson (2002) att man som 
pedagog kan använda sig av utomhuspedagogik för att komplettera undervisningen i 
klassrummet. Det ska inte handla om att ta bort moment för att få tid med 
utomhuspedagogik, utan att det ska ses som en naturlig del i skolans verksamhet 
anser vi. Genom att flytta ut verksamheten får man in ett mer varierat arbetssätt som 
skapar ökad förståelse hos barnen och de får uppleva en annan arbetsmiljö än vad de 
är vana vid. Efter våra observationer och samtal med barnen har vi upplevt att barnen 
har motiverats av att arbeta utomhus. Vi har sett att alla barn har blivit engagerade av 
att arbeta med matematik utomhus och då även de barn som vi har sett som 
omotiverade inne i klassrummet. Genom att barnen fick använda alla sina sinnen och 
vara kreativa motiverades och engagerades alla och de tyckte uppgifterna varit roliga 
och stimulerande. Utomhuspedagogik anser vi är ett variationsrikt arbetssätt och 
genom det har vi sett att vi har kunnat fånga upp alla barns intresse då allas olika 
lärstilar tillgodosetts vilket även Ericsson (2002) poängterar. Björklid (2005) anser 
att lärandet utomhus inte är lika strikt som lärandet inomhus vilket vi håller med om 
och upplever att barnen vågar tar för sig mer i utomhusmiljön. Genom konkret arbete 
har vi sett att barnen får känna sig mer trygga i arbetsuppgifterna, fria att resonera 
samt samarbeta. Vi tycker att vi har lyckats med att fånga upp alla barn och ökat 
barnens motivation och nyfikenhet till det livslånga lärandet genom att arbeta med 
utomhuspedagogik. Naturskoleföreningen (2009) menar att utomhuspedagogiken 
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ger barnen möjlighet att möta skolkunskaperna mer konkret och att barnen får en 
mer äkta förståelse, vilket vi har sett att barnen har fått genom att de arbetat 
praktiskt och laborativt med matematik. Vi tycker även att det behövs mer konkret 
arbete inomhus för att kunna synliggöra matematiken bättre.  En viktig del i 
undervisningen utomhus är att man uppföljer upp aktiviteterna så att barnen lättare 
kan koppla det till sitt lärande i matematik inne i klassrummet vilket även Forsbäck 
och Olsson (2006) betonar. Barn lär sig på olika sätt och som pedagog krävs det att 
man arbetar mer varierat, därför tror vi att utomhuspedagogiken gynnar och 
engagerar alla barn oavsett tidigare kunskap och erfarenheter. Vi tycker att det är 
viktigt att välja rätt tillfälle för utomhuspedagogiken. Lundegård m.fl. menar att man 
kan ha aktiviteter utomhus året runt och i alla väder vilket vi inte håller med om då vi 
tror att barnen kan bli omotiverade av att vara ute i för extrema väderförhållanden. 
Däremot så såg vi att barnen i förskoleklass arbetade bra utomhus även fast det var 
kallt och snön öste ner, men vi tycker ändå inte att man ska behöva gå ut om det är -
25 grader eller spöregn. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att allt arbete man 
utför i klassrummet även går att utföra utomhus. Vi håller med författarna om det 
samt att det även är viktigt att barnen är torra, varma och mätta vilket Dahlgren och 
Szcepanski (1997) anser som viktiga grundförutsättningar för att barnen ska kunna 
inhämta kunskap såväl inomhus som utomhus. 

Som pedagog tror vi inte att man ska vara rädd för att ta med sig barnen ut och prova 
utomhuspedagogik. Lundegård m.fl. (2004) och Brügge m.fl. (2007) menar att 
situationen ofta blir mer okontrollerad och oförutsägbar när man som pedagog tar 
med sig barnen ut, men vi tycker att man måste ge utomhuspedagogiken en chans 
och att man då är tydlig med vilka regler som gäller för barnen. Vi tror att det hade 
varit bra om vi hade berättat för barnen innan vi gick till skogen första gången vilka 
regler som gällde och hur upplägget skulle se ut. För att barnen ska känna sig trygga 
kan det vara bra att man varje gång samlas på samma ställe i skogen, det skapar 
struktur och trygghet. Vi anser att det var en stor fördel att barnen kände oss sedan 
tidigare, det gjorde att barnen kände sig trygga och bekväma i de olika 
lärandesituationerna. Vid några tillfällen upplevde vi att några barn var ofokuserade 
och inte riktigt tog lektionerna utomhus på allvar, utan att det var mer fritt att göra 
lite som de ville t.ex. att leka med pinnar och kottar fast det inte tillhörde lektionens 
uppdrag. Barnen var ofta väldigt ivriga att få påbörja en ny aktivitet eller var ivriga att 
få påbörja nästkommande så fort de var färdiga med en övning. Först upplevde vi det 
som stressande att barnen alltid ville komma igång, men sedan reflekterade vi över 
det och kom fram till att det måste bero på att barnen var intresserade av att lära sig 
mer och att de tyckte att aktiviteterna var roliga. En annan orsak kan vara att när 
barnen arbetar inomhus vet de oftast vad de kan arbeta med när de är klara med en 
uppgift vilket de inte hade utomhus, vilket också kan ha bidragit till att barnen blev 
ivriga. Om man arbetar regelbundet utomhus skulle man kunna ha bestämda 
extrauppgifter som barnen kan arbeta vidare med när de blir klara med sina 
uppgifter. Då barnen arbetade olika fort så hann de olika långt med övningarna. 
Oavsett hur många övningar de hunnit med verkade alla barn nöjda med vad de 
presterat utan att jämföra sig med varandra. Av observationerna kunde vi tolka att 
barnen var duktiga på att koncentrera sig på sin egen uppgift utan att bry sig om vad 
de andra barnen gjorde vilket vi upplevt att de ofta gör inomhus.  

Vi kände även att det kan vara svårt att vara ensam pedagog med barnen i skogen då 
det ibland kunde ske något oförutsägbart som t.ex. toalettbesök eller någon som 
gjorde illa sig. Är man ensam med barnen tror vi att det är bra att vara i skolans 
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närmiljö. Lundegård m.fl. (2004) menar att arbetet med utomhuspedagogik kan ske i 
olika miljöer. Det är viktigt att anpassa lektionens plats efter hur många barn det är 
samt hur många pedagoger som är med anser vi. Man behöver inte gå långt för att 
barnen ska få en annan lärandemiljö. Vi håller med Lundegård m.fl. (2004) att det är 
viktigt att vara ute med barnen regelbundet så att de känner sig trygga i 
utomhusmiljön. Ofta förknippas naturen med lek vilket vi har erfarit i våra aktiviteter 
med barnen. Det är vi pedagoger som måste visa barnen att man även kan ha 
lektioner utomhus där samma regler som inomhus ska råda. Brügge m.fl. (2007) 
menar att man som pedagog kan känna sig frustrerade till en början vid 
utomhuslektionerna då barnen känner sig osäkra, otrygga och okoncentrerade. Vi 
kände dock aldrig frustration då vi förstod varför barnen var oroliga och ofokuserade, 
det var till stor fördel att vi var väl insatta i litteraturen.  

5.1.4. Utomhuspedagogik som en möjlighet till samarbete 

Naturskoleföreningen (2009) anser att barn lär sig på olika sätt och genom att arbeta 
praktiskt, leka lekar samt arbeta med problemlösning i grupp tror vi barnen finner 
matematik som mer konkret, roligt och betydelsefullt. Malmer (2002) menar att det 
är viktigt att alla barn får möjlighet att upptäcka att man kan lära av varandra. 
Barnens förhållningssätt till matematik påverkas positivt i många avseenden när de 
får del av hur kamraterna löst uppgifterna. Vilket vi har upplevt när barnen har 
arbetat tillsammans i par eller grupp med bland annat ”36 leken” och ”Leta mössor 
och vantar”. Vi har sett att barnen har haft en positiv inställning till matematik men 
även att de har fått en känsla av samhörighet och tillit till varandra när de har arbetat 
tillsammans. Genom att arbeta utomhus främjar man barnens nyfikenhet, kreativitet, 
motivation och samarbete menar Dahlgren och Szczepanski (1997) och dessutom får 
barnen använda alla sina sinnen.  

5.1.5. Synliggöra lärandet genom reflektion och samtal 

Bentley (2006) menar att man som pedagog behöver prata matematik med barnen 
för att kunna se att de förstår. Författaren menar att man kan fånga upp barnen 
genom att samtala med dem så att de inte känner sig utlämnade att klara sig själva 
med matematikuppgifterna. Därför anser vi att det är viktigt att satsa på matematik 
redan tidigt och ge barnen positiva erfarenheter till ämnet. Genom att samtala och 
reflektera med barnen kring vad de har lärt sig så ökar deras motivation anser Brügge 
m.fl. (2007). Genom att vi arbetat mycket i halvklass anser vi att vi har hunnit med 
att diskutera med alla barnen under lektionens gång och gett dem alla chans till 
uppföljning mer än om vi hade haft hela klassen samtidigt. Vi har inlett varje lektion 
med en genomgång samt att vi alltid avslutat med en reflektion och återkoppling för 
att synliggöra för barnen vad vi arbetat med och vad de lärt sig. I de avslutande 
reflektionerna såg vi att barnen hade lätt att återberätta vad de gjort under 
aktiviteterna och vad de lärt sig. Vi upplevde att barnen såväl i förskoleklass som i år 
3 vågade prata och delge sina erfarenheter och upptäckter till resten av klassen. Det 
som var särskilt intressant var att se de barn som i vanliga fall inte vågar prata 
inomhus tog för sig och kom till tals när vi var utomhus. Lärandet synliggjordes 
genom att barnen fick möta matematiken på deras nivå och på ett 
verklighetsanknutet sätt. Vi såg att vi fångade barnens intresse och barnen gick från 
lektionerna glada och nöjda. Barnen var dessutom ivriga att få arbeta mer med 
matematik utomhus. 
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5.1.6. Utomhuspedagogik för att stärka barns förhållningssätt till matematik. 

I kursplanen (Skolverket, 2000) betonas att skolan ska sträva efter att barnen 
utvecklar sitt intresse för matematik samt tilltro till sitt tänkande och sin egen 
förmåga att lära sig matematik samt att använda matematik i olika situationer. 
Ahlberg m.fl. (2000) menar att barnens attityder till ämnet har avgörande betydelse 
för deras förhållningssätt som dessutom har påverkan på deras lärande idag men 
också i vuxen ålder. Som pedagog är det viktigt att motverka att barn redan tidigt i 
skolåren upplever ett misslyckande och rädsla för matematik. Vi tycker att vi genom 
utomhuspedagogiken har gett alla barnen möjlighet att känna glädje till ämnet 
matematik och vi har dessutom kunnat observera att många barn som i vanliga fall 
tar liten plats har vågat ta för sig utomhus. Enligt Malmer (2002) gynnar man barn 
med matematiksvårigheter genom att använda laborativt arbete, vilket vi instämmer 
med då vi har kunnat observera i samband med våra aktiviteter att alla barn blivit 
inkluderade och engagerade oavsett tidigare erfarenheter och behov. Barn som i 
vanliga fall går hos specialpedagog för matematiken kunde utan problem lösa 
uppgifterna vi hade, vilket vi såg stärkte barnens självförtroende. Genom våra 
observationer har vi sett att barnen varit mycket positiva till att arbeta utomhus med 
matematik och att barnen har fått uppleva glädje och att de har lyckats. 

5.2. Kritisk reflektion av genomförandet 

Efter genomförandet av vårt utvecklingsarbete har vi reflekterat över att planeringen 
och upplägget har varit i nivå med barnens kunskaper och erfarenheter. Genom att 
observera som arbetsmetod anser vi att vi har lyckats få svar på vårt syfte. Vi har sett 
att barnen genom att vistas i utomhusmiljö ökat sin motivation och sitt engagemang 
till matematikundervisningen. Som pedagoger har vi utvecklats mycket i vårt 
utvecklingsarbete, dels för att vi varit aktiva i vår roll som observatörer dels att vi har 
utvecklats av att vi har planerat, genomfört och reflekterat aktiviteterna. Vi tycker att 
genomförandet har fungerat bra i båda klasserna trots att barnen hade olika 
erfarenheter och befann sig på olika kunskapsnivåer. Det var till stor fördel att vi 
kände barnen sedan tidigare, då vi kunde utgå ifrån deras förkunskaper. Det har varit 
roligt att ha provat på många olika typer av lektioner med olika tema och innehåll. 
Men det hade också varit intressant att ägna sig åt ett tema under alla fem 
lektionerna, som t.ex. mätning. Då det hade varit intressant att kunna utvärdera ett 
och samma tema efter en femveckors period, där vi hade kunnat synliggöra lärandet 
ännu tydligare för barnen. Det hade också varit intressant att vi båda två varit 
delaktiga i både förskoleklassens och år 3:s aktiviteter, men tyvärr fanns det inte tid 
för det. Vi tycker att det har varit till stor lärdom att se att en förskoleklass och en år 3 
motiveras av att få arbeta konkret med utomhuspedagogik kopplat till matematik. 
Det vi dock inte vet p.g.a. att vi varit i olika årskurser är om barnen har motiverats 
lika mycket eftersom det är våra egna tolkningar som ligger till grund. Det vi trots allt 
kan konstatera är att barnen oavsett ålder har motiverats och engagerats av 
matematikundervisning i utomhusmiljö. Vi anser att alla barn i alla åldrar kan 
gynnas av att arbeta med matematik utomhus.  

Det skulle vara intressant att vidareutveckla den här studien på många flera sätt. Man 
skulle kunna undersöka hur pedagoger arbetar med utomhuspedagogik, och även 
undersöka hur utomhuspedagogiken kan gynna barns utveckling och lärande på 
längre sikt än under fem lektioner. Vi skulle tycka det var intressant att jämföra barn 
som använt sig av utomhuspedagogik som komplement i undervisningen med barn 
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som strikt har arbetat i läromedel inomhus. Det skulle då vara intressant att se om 
barnen har olika inställning till ämnet samt hur deras kunskaper och lärande 
utvecklats. Det skulle även vara intressant att undersöka hur man med 
utomhuspedagogik kan arbeta med andra ämnen och hur det kan gynna barns 
lärande och utveckling.  

5.3. Pedagogiska och didaktiska slutsatser 

Utvecklingsarbetet har fått mycket positiv respons från barnen i klasserna. Vi anser 
att alla barn har engagerats av att arbeta utomhus med matematik och att barnen har 
kunnat koppla ihop sina erfarenheter med de verklighetsanknutna och konkreta 
aktiviteterna som de mött genom utomhuspedagogiken. Alla barn har vågat ta för sig 
mer när vi arbetat utomhus och att det har varit mer accepterat att samarbeta och 
diskutera med varandra. Genom att arbeta med utomhuspedagogik upplever vi att vi 
har utvecklats som pedagoger samtidigt som vi sett att barnen har engagerats på ett 
mycket positivt sätt. Barnen har fått använda alla sina sinnen och varit kreativa vilket 
vi har sett motivera barnen. Utomhusvistelsen har gjort våra matematikaktiviteter 
levande och innehållsrika. Genom utomhuspedagogik får alla barn möjlighet att 
känna glädje till ämnet matematik vilket leder till att barnen får bättre 
självförtroende och att fler barn lyckas och når målen i matematik. Arbetssättet har 
visat att barnens motivation till ämnet matematik har ökat i samband med våra 
aktiviteter. Vi förespråkar det här arbetssättet där barnen får uppleva konkreta 
övningar både enskilt och i grupp samt få utveckla sin förmåga i matematik.  
Utomhuspedagogik anser vi är ett gynnsamt arbetssätt för att komplettera arbetet i 
klassrummet och för att tydliggöra och variera arbetet, vilket gynnar alla barns 
lärande oavsett förutsättningar och behov.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej alla barn och föräldrar! 

Vi är två lärarstudenter som heter Annelie Carlsson och Elin Karlsson och vi läser vår 
sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Under våren 
ska vi skriva vårt examensarbete som handlar om utomhuspedagogik med matematik 
som inriktning. Vi tycker att utomhuspedagogik är intressant och vet att det gynnar 
barnens inlärning och utveckling. Matematik består ofta av tyst räkning och lite 
kommunikation, vi vill med hjälp av utomhuspedagogiken låta barnen arbeta 
tillsammans och kommunicera för att lära sig olika övningar, problemlösningar och 
begrepp inom matematiken kopplat till verkliga exempel. 

Rörelse och användandet av flera sinnen vid inlärning gör att fler barn lättare hittar 
sitt sätt att lära. Vi vill genom vårt examensarbete se hur utomhuspedagogik i 
praktiken stimulerar barnens motivation oavsett förutsättningar och behov.  

För att kunna genomföra vårt examensarbete kommer vi att behöva era barns hjälp. 
Vi använder oss av olika matematiska övningar och lekar med barnen kopplade till 
läroplanen och kursplanen i matematik. Under vecka 10-13 kommer vi att genomföra 
ett antal lektioner i en förskoleklass och en år 3 för att vi ska se hur arbetet med 
utomhuspedagogik gynnar de olika åldrarna.  

Barnen kommer givetvis att vara anonyma. Vi kommer inte publicera barnens namn, 
skola eller kommun i vårt examensarbete. 

Vår förhoppning är att era barn ska få lustfyllda och lärorika veckor tillsammans med 
oss!  

 

Med vänliga hälsningar 

Annelie Carlsson: mailadress@student.mdh.se xxx-xxx xx xx 

Elin Karlsson: mailadress@student.mdh.se xxx-xxx xx xx 

Hör gärna av er om ni har några frågor eller något ni undrar över! 

 


