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Syftet med det här utvecklingsarbetet var att fördjupa oss i hur utomhuspedagogik 
som lärandemiljö kan stimulera elevers lärande inom geometri. Verktyg som 
användes för dokumentation i utvecklingsarbetet var observationer och loggbok samt 
studerande av tidigare forskning. Vi har planerat och genomfört sju aktiviteter i 
årskurs 2 och 3 med totalt 25 elever.  Genomfört utvecklingsarbete visar att 
utomhuspedagogikens lärandemiljö är ett bra komplement i 
matematikundervisningen. De deltagande eleverna har visat att ett lustfyllt arbetssätt 
stimulerar ett hållbart lärande. Eleverna har uppvisat ett intresse för geometri och en 
iver för ett fortsatt lärande. Vår slutsats är att lektioner i utemiljö stimulerar elevers 
lärande.  
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Inledning 
”Varje barns väg till kunskap är unik, precis som varje barn är unikt” (Elfström, 
Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008, s. 33). Eftersom varje barn är unikt måste 
lärare använda en varierad undervisning som tillgodoser alla barns lärstilar. När vi 
använder hela vår kropp och alla sinnen i lärandet blir vi medvetna om vårt eget sätt 
att lära. Vi kan ta till oss och befästa kunskaper på olika vis. Genom att läsa kommer 
vi ihåg en tiondel av innehållet till skillnad mot upplevelser där hågkomsten är hela 
80 %. Även genom diskussioner och samlärande är inlärningsprocenten hög, 70 % 
respektive 95 % (Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark & Lättman-Masch, 2005). 
Ericsson (2004) beskriver att arbete utanför klassrummets väggar kan ge eleverna 
möjlighet att utforska sin nyfikenhet och använda alla sina sinnen för att få ett 
varaktigt lärande. Precis som Lgr11 (Läroplanen för grundskolan, Skolverket, 2011) 
beskriver är det viktigt att lärare uppmuntrar elevernas nyfikenhet, upptäckande och 
lust att lära i undervisningen. Inom utomhuspedagogiken samspelar flera olika 
inlärningsstilar; barn får både uppleva, diskutera och interagera med varandra. 
Under vår utbildning känner vi att utomhuspedagogiken inte behandlats till fullo, 
bortsett från två tillfällen på Naturskolan. Vårt intresse för utomhuspedagogik har 
väckts av vår partnerskola där undervisningen sker utomhus en dag i veckan. Vi anser 
att detta inte är tillräckligt utan vi vill, i detta utvecklingsarbete, utöka vår kunskap 
och förståelse för denna pedagogiks roll för barns lärande. 

Vi valde att fördjupa oss i matematik på grund av Skolverkets (2003) rapport som 
beskriver att matematik är ett ämne många elever upplever som tråkigt och svårt. När 
elever känner hopplöshet inför matematiken försvinner således lusten att lära. Vi 
upplever att det är mycket fokus på de fyra räknesätten i skolans tidigare år. 
Samtidigt som området geometri känns som en del av matematiken som hamnar i 
skymundan, trots att det finns kunskapskrav på detta område. Vi har därför valt att 
fokusera på geometri i vårt utvecklingsarbete. Emanuelsson (2008) beskriver att 
matematik är mycket mer än bara siffror och beräkningar. Matematik finns överallt i 
vår omvärld i form av byggnader, naturen och vardagen. Det är viktigt att lärare blir 
medvetna om matematikens stora omfång och gör det synligt för eleverna. Det är 
även betydelsefullt att eleverna får uppleva matematik med hjälp av hela sin kropp, 
något som utomhuspedagogiken kan bidra till.  

Syfte 
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att fördjupa oss i hur utomhuspedagogiken som 
lärandemiljö kan stimulera elevers lärande inom geometri. 

Litteratur 

Definition av utomhuspedagogik 
Denna studie tar utgångspunkt i Nationellt centrum för utomhuspedagogiks (NCU) 
definition av begreppet utomhuspedagogik. NCU (2012) menar att 
utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som bygger på att lärande sker i samspel 
mellan det som upplevs och reflekteras, baserad på egna erfarenheter i konkreta 
lärsituationer. Det sker ett växelspel mellan det som upplevs och det som läses. Detta 
innebär att lärandets fysiska plats flyttas från inomhusmiljön till naturen och 
samhället.
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Vad säger läroplanen? 

Läroplanen för grundskolan (Lgr11, Skolverket, 2011) beskriver betydelsen av att 
skapande och lek ses som delar i elevernas lärande. Speciellt i grundskolans tidigare 
årskurser har leken en viktig roll i tillägnandet av kunskaper. Eleverna ska få 
möjlighet att möta olika kunskapsformer och uttryck som samspelar med varandra, 
eftersom kunskap kan komma till uttryck genom fakta, färdighet, förståelse och 
förtrogenhet.  

Enligt läroplanen, Lgr11, ska eleverna även få möjligheter att utveckla sitt 
självförtroende, sin kreativitet och nyfikenhet för att lösa problem. Elevers olika 
behov och förutsättningar leder till att det finns varierande sätt att nå de mål och 
kunskapskrav som finns. 

Kursplanen i matematik (Lgr11, Skolverket, 2011) uttrycker att eleverna ska få 
kunskaper om matematikens betydelse och användbarhet i vardagen. 
Matematikundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 
matematiken och ser möjligheter i att använda matematik i flera sammanhang, både i 
vardagen och i andra skolämnen. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 inom 
området geometri beskrivs det att undervisningen exempelvis ska behandla skala vid 
enkel förstoring och förminskning, mätning av längd samt ge eleverna kunskap om 
grundläggande geometriska objekt såsom triangel, cirkel, rektangel, kvadrat. 

Utomhuspedagogik som lärandemiljö 
Vygotskij (i Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008) beskriver att 
människan lär sig ständigt, både formellt och informellt. Formellt lärande sker i 
klassrummet, medan informellt lärande sker till exempel utomhus. Dahlgren och 
Szczepanski (2004) samt Lenninger (2002) beskriver att kunskap kan läras in i olika 
miljöer och menar att utemiljön är en sådan miljö. Användningen av skolgården, 
skogen, parken eller det lokala reningsverket bidrar till att elevernas 
inlärningsmiljöer blir varierade och fyllda med rörelse. Vilket även är själva kärnan i 
utomhuspedagogiken när lärandeprocesserna utvidgas och flyttas till ett annat 
sammanhang. Lärandet i en utemiljö leder till att eleverna får möjlighet att använda 
både sin praktiska och teoretiska erfarenhet genom att de arbetar med exempelvis 
matematik utomhus. Dahlgren och Szczepanski samt Lenninger menar att 
utomhuspedagogik, med dess involvering av olika sinnen, ska verka som ett 
komplement till den undervisning som innefattar lärande genom läsning av böcker. 
Även Brügge och Szczepanski (2007) samt Lieberg (2002) betonar vikten av att 
utemiljön inte ska ses som det enda stället för inhämtandet av kunskap, de kunskaper 
eleverna tar till sig via litteratur kan befästas på ett annat sätt om de även tillämpas i 
utemiljön. Szczepanski (2007) menar att kunskap för livet skapas i växelverkan 
mellan inomhusmiljö och utomhusmiljö.  

Brügge och Szczepanski (2007)  samt Lieberg (2002) beskriver 
utomhuspedagogikens syfte; genom aktiviteter och ämnesövergripande studier 
åskådliggöra många av skolämnenas abstrakta innehåll och begrepp. Utomhusmiljön 
bidrar till att eleverna får möjligheter att aktivt använda sig av sina tidigare 
kunskaper, när tanke och rörelse kopplas samman. När eleverna hör ljud, känner 
dofter och ser olika former och färger i naturen bidrar det till att deras 
inlärningsprocess förstärks. För att kunna se utomhuspedagogiken som en 
betydelsefull lärandemiljö är det viktigt, enligt Brügge och Szczepanski (2007), att 
tänka på att aktiviteter bör ske i grupp. Arbetet bör vara tematiskt och 
ämnesövergripande där eleverna i olika gruppkonstellationer får lösa givna problem. 
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Det är även viktigt att arbetet ses som en helhet eftersom utemiljön både blir ett 
klassrum och ett läromedel samt att det blir ett komplement till att bedriva 
undervisningen inomhus. Arbetet med utomhuspedagogik är, enligt Sandell (2007), 
ett sätt att upptäcka omvärlden och få en känsla för hur årstider varierar eller hur 
liten och kraftfull myran egentligen är. Brügge och Szczepanski (2007) samt Sandell 
(2007) betonar att utomhuspedagogik ska ses som ett komplement till den 
traditionella pedagogiken i det fysiska klassrummet, men bör även vara en naturlig 
del i all skolundervisning. Genom användandet av utomhuspedagogik skapas 
förutsättningar för att eleverna får använda sig av mer rörelse i sitt lärande. Kroppens 
rörelser ses som ett sätt att befästa kunskaper. ”Det jag hör glömmer jag. Det jag ser 
minns jag. Det jag gör kan jag” (Konfucius 500 f.Kr, enligt Nordlund, Rolander och 
Larsson, 1997, s. 13). 

Utmaningar med utomhuspedagogik 
Strotz och Svenning (2004) menar att det kan finnas en viss ovilja hos lärare att 
använda sig av undervisning utomhus. Ofta beror detta på rädsla och osäkerhet med 
grund i att de har för lite erfarenheter av utomhusundervisning. Rickinson, Dillon, 
Teamy, Morris, Young Choi, Sanders och Benefield (2004) beskriver olika aspekter 
som kan förhindra arbetet med utomhuspedagogik och aktiviteter i naturen. Vidare 
nämner Rickinson m.fl. lärares osäkerhet, styrdokument eller scheman som 
begränsar utrymmet för aktiviteter utomhus och även andra resurser, tid och stöd. 
Lärares tveksamhet till att bedriva undervisningen utomhus är, enligt Rickinson 
m.fl., hälso- och säkerhetsrisker, något som kan bero på att i Storbritannien 
förknippas utomhusaktiviteter med sportaktiviteter såsom orientering och 
kanotturer.  

Brügge, Glantz och Svenning (2007) beskriver att det finns vissa motstånd i Sverige 
till undervisning utomhus. Argumenten grundar sig i en tidsaspekt, det tar för lång 
tid att gå till uteplatsen där undervisningen ska bedrivas. Föräldrar kan ha åsikter om 
att kunskap är något som eleverna erfar inomhus och ute är en plats för lek. 
Författarna menar att dessa motsättningar aktivt måste diskuteras. Det bästa, enligt 
Brügge m.fl., är att praktiskt visa möjligheterna med utevistelser med hjälp av rätt 
kläder och utrustning samt arbete med kollegor så att flera ämnen involveras ute på 
samma gång. Det är viktigt att tänka på att all undervisning inte behöver vara förlagd 
utomhus, utan det ska ses som ett komplement till undervisningen inomhus. 
Förarbete och introduktion till aktiviteterna kan ske inomhus i klassrummet och 
lektionen bedrivs i utomhusmiljö. Ute får eleverna använda sina sinnen och rörelse i 
arbetet. Det är viktigt att aktiviteter i utomhusmiljön sker kontinuerligt så att både 
elever och lärare blir vana att vara utomhus.  

Den laborativa matematiken 
Olsson och Forsbäck (2006) beskriver att många elever uppfattar matematik som 
något abstrakt och ser ingen mening i att arbeta med siffror och symboler. Genom att 
använda ett laborativt arbetssätt inom matematikens olika områden kan eleverna 
utveckla inre bilder som ett led i att sammanföra det abstrakta och det konkreta i 
matematiken. Det finns många arbetsområden inom matematiken där laborativa 
undervisningsformer lämpar sig väl att utföra utomhus. Till exempel olika 
mätbegrepp inom geometrin där eleverna praktiskt och verklighetsanknutet får göra 
egna mätningar på riktigt och inte bara i matematikboken. Utomhus finns det inga 
begränsningar i utrymme eller ritade föremål som ska mätas utan eleverna får själva 
mäta det som finns i naturen. Malmer (2002) beskriver att genom ett laborativt och 
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undersökande arbete skapas det större förutsättningar för ett gott lärande. Detta 
medför att laborativa uppgifter bör vara en naturlig del i den dagliga 
matematikundervisningen. 

Berggren och Lindroth (2004) beskriver att fördelarna med laborativ matematik är 
att elever blir mer aktiva i undervisningen och deras intresse för matematiken ökar. I 
det laborativa arbetssättet finns det möjlighet för eleverna att få utmaningar som är 
anpassade efter deras nivå.  När eleverna arbetar med laborativt material 
kommunicerar och diskuterar de med varandra, vilket främjar elevernas matematiska 
språk och begreppsutveckling. Ahlberg (2000) menar att elever erfar ny kunskap när 
de aktivt samtalar med varandra, samtidigt som de undersöker och upptäcker 
matematiska problem och lösningar. Även Löwing (2011) beskriver att eleverna lär 
sig det geometriska matematikspråket bäst när de får arbeta och diskutera 
tillsammans, vilket sker i samband med lek och laborationer. 

Matematikinlärning och geometri  
Malmer (2002) beskriver att det finns olika aspekter som bör beaktas för att 
matematikundervisningen ska leda till en effektiv inlärning där eleverna får en 
förståelse för matematikens innehåll. En aspekt för elevernas lärande är att det 
viktigt att undervisningen har sin utgångspunkt i det som är elevernas egen 
verklighet och tidigare erfarenheter. När undervisningen blir mer spännande och 
intressant ökar elevernas nyfikenhet och lust att lära, vilket kan bidra till att de kan 
öva upp förmågan att upptäcka, uppleva och undersöka innehållet. Det är viktigt att 
undervisningen utformas med aktiviteter som främjar det sociala samspelet och 
diskussioner mellan elever. När eleverna får möjlighet att arbeta i par eller mindre 
grupper utvecklas de i en riktning där den egna reflektionen är viktig. Eleverna får ta 
del av varandras erfarenheter och kunskaper vilket kan bidra till att olika 
matematiska problem kan lösas.  

Matematiken finns i en stor del av vår vardag, förutom i skolan, exempelvis klockan, 
matlagningen eller ett besök i affären. Enligt Löwing (2011) förekommer exempelvis 
olika geometriska problem i många olika situationer, både till vardags och i 
yrkeslivet. Det är därför viktigt att eleverna endast inte möter geometriska problem i 
matematikböckerna. Ahlberg (2000) menar att traditionella läroböcker kan ge 
eleverna fel uppfattning om vad matematik egentligen innebär. De kan få 
uppfattningen om att geometri endast handlar om figurer och mätning. Geometri 
användes mycket i vardagslivet, till exempel när en vägg ska målas. Hur stor area har 
väggen som ska målas? Hur många liter färg behövs då? Ett annat vardagsexempel 
där geometrin är viktig är när kartan ska läsas på semestern; hur långt är det till 
stranden? Är det promenadavstånd eller bilavstånd?  

Löwing (2011) och Ahlberg (2000) menar att eleverna behöver lära sig att geometri 
finns i vardagen och vilka användningsområden det har, för att få en korrekt bild av 
vad matematik innebär. En god förutsättning för detta är att integrera matematiken 
med andra skolämnen i exempelvis olika temaarbeten. På så sätt får eleverna 
möjlighet att upptäcka att matematiken tillämpas inom många områden. Genom att 
arbeta med konkreta och verklighetstrogna exempel kan elevernas intresse och 
förståelse för matematiken öka när de ser en mening i arbetet. Även Olsson och 
Forsbäck (2008) beskriver att matematik inte bara kan ses som ett ämne i sig utan att 
det även finns i andra ämnen. I geografi behövs förståelsen för skalans funktion och i 
samhällskunskapen används de matematiska kunskaperna i att tolka tabeller och 
diagram. Malmer (2002) skriver ”att tala är i själva verket ett sätt att lära” (s. 50). För 
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att medvetandegöra lärandet och sätta ord på sina egna kunskaper krävs det att 
eleverna har ett aktivt ordförråd innehållande exempelvis jämförelseord inom antal, 
längd, storlek och tid. Malmer beskriver att språket är viktigt i arbetet med 
matematik. Detta gäller inte bara de uppgifter som formuleras för eleverna utan även 
det språk som läraren själv använder och förmedlar verbalt i sin undervisning. Det är 
viktigt att läraren använder de viktiga terminologiorden som förekommer i 
matematiken exempelvis addera, summa och olika jämförelseord. Eleverna får då 
möjlighet att ta till sig de ord som är viktiga att kunna i det matematiska språket. Det 
är dock viktigt att läraren inte rättar eleverna på ett opassande sätt om de skulle säga 
fel utan på ett mer lämpligt sätt korrigerar eleverna. Exempelvis om eleverna säger 
att det är mer blommor än stenar kan läraren istället säga att ja, det är fler blommor 
än stenar. 

Metod 
Det här utvecklingsarbetet har fokus på hur utomhuspedagogik som lärandemiljö kan 
verka stimulerade för lärandet inom geometri. Vi har valt att använda oss av loggbok 
och observationer som verktyg. Under det fortlöpande arbetet har tankar och 
funderingar antecknats. Efter utförandet av aktiviteterna analyserades dessa med 
utgångspunkt i anteckningar och observationer. 

Loggbok 
Enligt Bjørndal (2005) innebär loggboksskrivande att anteckna observationer, tankar 
och funderingar som uppkommer vid dessa tillfällen. Genom detta arbetssätt skapas 
en större förståelse för det egna och andras handlande, vilket ligger till grund för en 
reflektion. En fördel med denna metod är att det på ett snabbt och effektivt sätt går 
att sammanställa reflektioner och ge en djupare förståelse för vad som hänt i 
observationen. I denna studie har en ostrukturerad loggbok använts där de olika 
aktiviteterna beskrevs i kronologisk ordning för att bli så detaljerad som möjligt. 
Nackdelen med denna typ av loggbok är att den är tidskrävande att läsa och analysera 
vid observationernas slut. 

Observation 
Stúkat (2005) beskriver att observationer är ett bra verktyg i en studie för att ta reda 
på vad människor gör och inte bara det deltagarna säger att de gör. Genom en 
observation kan kommunikationen, både verbal och icke-verbal, mellan deltagarna 
studeras och informationen som framkommer blir direkt från sitt sammanhang. 
Nackdelen med observation som metod är att den är tidskrävande och det är endast 
individernas yttre beteende som studeras. 

 I denna studie utfördes en deltagande observation. Detta betyder, enligt Stúkat 
(2005), att observatören deltar i den situation eller aktivitet som observationen 
gäller. Dock kan denna metod medföra att observatörens närvaro påverkar 
deltagarna och dess beteende. För att förtydliga observationernas innehåll 
fotograferades och filmades alla aktiviteter. Bjørndal (2005) menar att på så sätt kan 
observationerna bevaras och behandlas flertalet gånger så att observatören kan återse 
situationerna igen.  
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Urval 
Det här utvecklingsarbetet genomfördes i en grundskola. Skolan är belägen i en 
mindre ort med klasserna F-5 innehållande ungefär 80 elever. De elever som var 
delaktiga i utvecklingsarbetet gick i årskurs 2 och 3, totalt 25 elever. Detta är ett 
subjektivt urval då det sedan tidigare finns en etablerad kontakt med eleverna i dessa 
klasser. Samtliga elever fick godkännande och deltog i utvecklingsarbetet. 

Etiska frågor 
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra etiska principer som bör beaktas vid 
forskning: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet. Dessa krav har tagits hänsyn till i detta utvecklingsarbete.  

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes då föräldrarna innan arbetets 
början fick ett brev där det fanns information om syftet med arbetet och att endast de 
elever, vars föräldrar och eleverna själva, gett sitt samtycke till medverkan i arbetet 
får delta i studien (se bilaga 1). Innan arbetets start blev eleverna tillfrågade om de 
ville delta och eleverna informerades även att de när som helst hade möjlighet att 
avbryta deltagandet i studien. I samband med informationsbrevet blev föräldrarna 
medvetna om att arbetet dokumenteras med videoobservationer och bilder. 
Observationerna behandlas enbart av skribenterna till arbetet och bilderna visas 
endast vid ett redovisningstillfälle. Eleverna har även själva blivit tillfrågade om de 
vill bli fotograferade. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna i studien inte ska 
kunna identifieras av någon utomstående. Eftersom varken skolans eller elevernas 
namn nämnts uppfylls detta krav. Nyttjandekravet innebär att arbetet och dess 
resultat inte kommer användas till något annat än det syfte föräldrarna lämnat 
medgivande till. 

Genomförande av utvecklingsarbetet 

Planering 
Vi inledde det här utvecklingsarbetet med att diskutera vad vi ville göra för slags 
arbete. Vi hade som mål att genomföra ett utvecklingsarbete som var lustfyllt och 
lärorikt för eleverna. Ytterligare ett mål var att vi skulle utveckla våra kunskaper. 
Skolan där det här utvecklingsarbetet genomfördes har sedan tidigare 
ämnesövergripande lektioner en gång i veckan utomhus och det gjorde oss 
intresserade. Frågor vi ställde oss var: att bedriva undervisning utomhus, vad ger det 
eleverna? Ökar det deras inlärning? Är det mer lustfyllt att vara ute än inne? Intresset 
stärktes och vi beslutade att utomhuspedagogik var något vi ville studera närmare. 
Nästa frågeställning blev således vilka lektioner skulle kunna ske utomhus? Vi 
resonerade och kom fram till att många skolämnen kan med fördel studeras 
utomhus. Vi funderade på vilket eller vilka ämnen vi själva upplevde som mindre 
lustfyllda när vi gick i skolan. Matematik var det självklara valet, något som kan bero 
på att matematikundervisningen var mycket läroboksstyrd. Undervisningen bestod 
till stor del av att räkna tal efter tal, laborativt arbete var sällsynt. Vi kom fram till att 
vi ville arbeta med den del i matematiken vi anser hamnar i skymundan; geometri.  
De fyra räknesätten har vi upplevt är en stor del av vardagen i matematiken, medan 
geometri är mer sällsynt. Med bakgrund i detta började vi studera läroplanen och 
kursplanen i matematik. Det centrala innehållet i kursplanen i matematik för årskurs 
tre (Lgr11) beskriver att undervisningen ska innehålla och behandla geometriska 
objekt, såsom trianglar, kvadrater, cirklar, klot, kuber och rätblock. Undervisningen 
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ska även ge eleverna möjlighet att bygga geometriska objekt, lära sig skala vid 
förstoring och förminskning samt uppskatta föremåls längd. I inledningsskedet av 
arbetet var vi hos de deltagande klasserna och introducerade utvecklingsarbetet. Vi 
ställde frågan till eleverna om matematik kan läras in i en utemiljö. Svaren var 
varierande, några elever menade att matematikboken är det enda sättet att lära sig 
på. Andra ansåg att matematik kan läras på många olika sätt, bland annat vid lek och 
brädspel. Med detta samt kursplanens innehåll i tankarna började vi således planera 
aktiviteterna. 

Under en fyra veckors period utfördes totalt sju aktiviteter, dessa genomfördes på 
förmiddagen och pågick i femtio minuter per tillfälle. Matematikprojektet inleddes 
med aktiviteten metersnöret, vilken behandlar längdenheter och uppskattningar. 
Aktivitet nummer två var skala där eleverna fick prova på att förminska och förstora 
föremål i naturen. Tillfället därefter delades eleverna in i lag och de spelade 
mattebingo. I det här bingospelet skulle eleverna bland annat utföra och bygga olika 
geometriska figurer samt uppskatta längder. Under aktivitet fyra delades eleverna 
återigen in i lag och denna gång var fokus på att bygga olika geometriska figurer. Den 
sista aktiviteten var en lek, tärningsuppdraget, där allt innehåll vi behandlat under 
dessa tillfällen repeterades. De två första aktiviteterna, metersnöre och skala, 
fördelades vid två tillfällen vardera.    
  

Genomförande 

Metersnöre 

Målet med denna aktivitet var att eleverna skulle få möjlighet att känna igen enheten 
meter samt uppskatta längder. Detta grundar sig i det centrala innehållet i årskurs 1-
3, där det uttrycks att eleverna ska mäta och uppskatta längder (Kursplanen i 
matematik, Lgr11, Skolverket, 2011). 

Dagen började med att 24 elever samlades vid ett uteklassrum som finns i den 
närbelägna skogen. Aktiviteten inleddes med att vi visade ett snöre för eleverna och 
de fick komma med förslag på vad det kunde vara för något. De fick även fundera på 
om det var något speciellt med längden på snöret. Eleverna kom med diverse olika 
förslag, allt från att snöret var en halvmeter till 10 meter långt. Vi berättade för 
eleverna att snöret har måttet en meter och kallas därför metersnöre. Aktiviteten 
fortsatte då vi gemensamt samtalade om hur långt snöret blev om vi delade eller vek 
det på häften, många elever visste svaret. När vi sedan frågade hur långt snöret blev 
om vi vek det en gång till (en fjärdedel) blev elevernas svar mer varierande. När vi 
förklarade att det som var kvar av snöret var en fjärdedel och att hela snöret var 100 
centimeter blev svaren mer specifika.   

Eleverna fick sedan använda metersnöret till att hitta sin egen meter på kroppen för 
att visualisera begreppet en meter. Det tog tid innan eleverna förstod uppgiften. Vi 
gick runt bland eleverna och gav dem lite förslag på hur de kunde tänka, exempelvis 
att de kunde mäta hur långt är det mellan handflatan och långfingret för att se om det 
är en meter. Alla elever kom med förslag och de fick uppleva att metern ser olika ut 
på olika människor. Eleverna blev lite konfunderade när de upptäckte att Lisas meter 
på kroppen inte var en meter på Kalle. Vi förde därför ett samtal om vad detta kan 
bero på. Sedan samlades alla elever och de fick berätta för varandra var deras meter 
på kroppen fanns.  
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Aktiviteten utvecklades ytterligare när eleverna, med hjälp av metersnöret, skulle 
hitta en meter i naturen. Många elever hittade pinnar, stenar och plank som var en 
meter. En grupp elever berättade att de hittat omkretsen på ett träd som var en 
meter. Detta skedde på elevernas initiativ, vi inte hade samtalat något om omkrets i 
aktiviteten. Likaså här fick eleverna samtala med varandra om vad de funnit i naturen 
som var en meter. I slutet av lektionen berättade vi att metersnöret skulle vara fokus 
även vid nästa tillfälle.    

Vi inledde således nästa förmiddag med att återkoppla till den tidigare aktiviteten 
med metersnöre och vi samtalade om vad vi hade gjort. Eleverna fick även denna 
gång mäta sin egen meter för att ytterligare visualisera och konkretisera begreppet en 
meter. Vi lade sedan upp ett långt rep på marken som var 9,5 meter långt. Eleverna 
fick sedan uppskatta hur långt de trodde att repet var bara genom att se på det. 
Elevernas förslag innefattade allt från fem till tio meter långt. Eleverna fick sedan 
diskutera med varandra hur de skulle kunna mäta det långa repet och flertalet elever 
kom direkt på att de kan ta hjälp av metersnören. Vi uppmuntrade elevernas förslag 
och frågade om de kunde komma på något annat sätt att mäta repet där de inte fick 
använda snörena. Genom samtal med varandra kom eleverna med förslaget att de 
kunde ta steg som var en meter långa. För att veta att ett steg var en meter fick 
eleverna mäta sina steg med ett metersnöre. På grund av tidsaspekten var det bara ett 
fåtal elever som fick möjlighet att stega sin meter längs det långa repet. Eleverna fick 
olika svar angående hur långt repet var och vi samtalade tillsammans vad det kunde 
bero på. Eleverna diskuterade gemensamt och kom fram till att det berodde på att 
alla elevers steg var olika långa. Tillsammans kontrollerade vi sedan längden med 
hjälp av metersnörena och eleverna upptäckte att längden på repet blev ”nio meter 
och lite till” (Elevcitat). Efter samtal med eleverna kom vi fram till att ”lite till” var ett 
halvt metersnöre, alltså femtio centimeter.  

Efter aktivitetens slut återsamlades vi i uteklassrummet och reflekterade kring 
aktivitetens innehåll. Eleverna berättade att de hade lärt sig mer om att mäta i meter, 
vad i naturen som kan vara en meter samt vad en meter kroppsligt är på sig.  
Eleverna drog paralleller mellan aktiviteten och matematikboken och delgav oss att 
”det här var mycket roligare än att jobba i matteboken” (Elevcitat). 

Skala 

Det centrala i denna aktivitet var att eleverna skulle få en ökad förståelse för skalans 
funktion med enkel förstoring och förminskning (Kursplanen i matematik, Lgr11, 
Skolverket, 2011) samt skalans användningsområde. 

Även denna aktivitet tog sin början vid skolans uteklassrum där 21 elever samlades. 
Vi hade en gemensam genomgång där vi frågade eleverna om de visste vad skala 
innebar. Många elever var tysta och vi förklarade att skala är förstoring och 
förminskning. Vi illustrerade begreppet förminskning då vi använde ett metersnöre 
och frågade eleverna om de skulle kunna få plats att rita av snöret på ett vanligt A4-
ark. Eleverna upptäckte att detta inte skulle fungera och förstod att det skulle krävas 
en förminskning. Vi pratade även om att skala i förminskning skrivs genom siffror, 
exempelvis 1:2. Därefter fick eleverna fundera vad siffrorna betyder. Många förslag 
diskuterades och tillsammans samtalade vi om att siffran 1 betyder en centimeter på 
bilden eller kartan och att 2 betyder två centimeter i verkligheten. Några elever 
berättade att de sett skala på en stor Europakarta i skolan. En elev reflekterade över 
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att om skalan var 1:1 måste det betyda att det ser likadant ut på bilden som i 
verkligheten.     

Eleverna fick därefter en uppgift att med hjälp av papper, penna samt linjal eller 
metersnöre hitta saker i naturen som de kunde förminska på pappret. Många elever 
frågade flera gånger om instruktioner och efter individuella genomgångar förstod 
eleverna vad de skulle göra. Några elever valde att använda metersnöre som 
hjälpmedel. De fick mäta upp en sak i valfri längd med snöret och markera det med 
fingret (saken behövde alltså inte vara en meter), exempelvis en pinne. För att sedan 
göra en förminskning i skala 1:2 vek eleverna snöret en gång och fick den hälften så 
lång. Vissa elever valde att göra detta med en linjal och principen var densamma; de 
mätte en pinne som var 30 centimeter lång och skulle förminska den till hälften, 15 
cm, (skala 1:2) för att kunna rita den på pappret. Varje elev fick möjlighet att visa sin 
ritning för oss innan vi samlade alla för att avrunda dagens aktivitet. Vi berättade att 
vi skulle fortsätta med skala nästkommande tillfälle, denna gång skulle vi arbeta med 
förstoring.  

Nästa tillfälle inleddes med att vi återkopplade till den tidigare aktiviteten inom skala 
och samtalade lite mer om skalans innebörd. Vi berättade att dagens tillfälle skulle 
handla om förstoring. För att förklara förstoring pratade vi om hur det går att få 
kunskap om hur en liten insekt och dess delar ser ut. Elevernas förslag var att 
insekten måste förstoras. Vi samtalade därefter att även skala i förstoring skrivs 
genom siffror, exempelvis 2:1. Tillsammans kom vi fram till att siffran 2 betyder två 
centimeter på bilden eller kartan och att 1 betyder en centimeter i verkligheten, detta 
eftersom bilden är en förstoring. Vi förklarade att eleverna skulle göra en bild i skala 
2:1. Eleverna kom själva på att det betyder att föremålets storlek ska fördubblas. 
Likaså i denna uppgift skulle eleverna hitta saker i naturen som de kunde förstora på 
ett papper. Eleverna fick mäta upp en sak, flertalet elever valde stenar, i valfri längd 
med snöret och markera det med fingret. Eleverna vek sedan snöret och flyttade 
fingermarkeringen så att snöret blev dubbelt så långt och ritade stenens storlek på 
pappret. Vissa elever valde att göra detta med en linjal med samma princip; de mätte 
en pinne som var 10 centimeter lång och skulle fördubbla den i rätt skala. Likaså i 
denna aktivitet fick varje elev visa sin ritning för oss innan vi samlades.   

När aktiviteten nått sitt slut återsamlades vi i uteklassrummet och reflekterade kring 
aktiviteterna med skala. Många elever berättade att de hade lärt sig att skala är 
förminska och förstora, skalans användning samt att : betyder kolon.  

Mattebingo 

Målen för aktiviteten Mattebingo var repetition av mätning, uppskattning av meter, 
förstoring och förminskning. Även olika geometriska figurer introducerades.  

Denna gång samlades 20 elever på en grusplan belägen intill skogen. Lektionen 
inleddes med att vi repeterade föregående lektioner genom att ställa frågor såsom hur 
många centimeter är en meter? En halvmeter? Hur långt snöre måste vi ha om det 
ska vara dubbelt så långt som det här (metersnöret)? Hälften så långt? Eleverna 
delades därefter in i förbestämda grupper. Grupperna var åldersintegrerade och det 
var lika många flickor som pojkar i varje grupp. Elevgrupperna fördelades på planen 
och markerade upp sitt bo, där skulle de sedan utföra sina uppgifter. Varje grupp fick 
en bingobricka (se bilaga 2). Bingobrickan hade 20 olika uppgifter som eleverna 
tillsammans skulle lösa, en uppgift i taget och i vilken ordning de ville. När de klarat 
alla uppgifter på brickan skrek de bingo. 
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De olika uppgifterna behandlade geometri på olika sätt, bland annat skulle eleverna 
hitta en pinne som var 25 centimeter lång. I grupperna fördes diskussioner hur de 
bäst kunde komma fram till längden på pinnen. Till deras hjälp fanns linjaler och 
metersnören. När de beslutat hur och med vad de skulle mäta hämtades en 25 
centimeter lång pinne i skogen. Därefter räckte gruppen upp sina händer och en av 
oss gick till dem för att se hur de löste sin uppgift. Eleverna fick berätta hur de kom 
fram till lösningen. Hade de andra tankar och idéer om uppgiften fick de berätta dem 
med. Ansågs uppgiften slutförd sattes ett kryss i den rutan och grupperna fick börja 
på en ny uppgift.   

Ett annat exempel på en uppgift i Mattebingo var att eleverna skulle leta efter tre 
pinnar och bygga en triangel. Diskussionerna var långa och många om hur en triangel 
ser ut; vad räknas som en triangel? Måste den ha lika långa sidor eller kan den ena 
sidan vara längre än de andra?  Tillsammans med grupperna problematiserade och 
samtalade vi om detta. De flesta eleverna kom överens om att en triangel måste ha tre 
sidor, men de behöver inte vara lika långa. 

Aktiviteten avslutades med en reflektion över tillfället. På samma sätt som vid 
föregående aktiviteter tillfrågades eleverna vad de hade lärt sig. Eleverna svarade att 
de hade lärt sig att mäta och samarbeta. Upptäckarglädjen var stor när några elever 
hade fått en förståelse för att en pinne som är 5 decimeter lång är lika lång som en 
pinne som är 50 centimeter, ”Kolla, dom här är ju lika långa!” (Elevcitat) 

Geometriska figurer och del av antal 

Målet med denna aktivitet var att eleverna skulle få möjlighet att illustrera olika 
geometriska figurer och antal.  Enligt kursplanen i matematik (Lgr11, Skolverket, 
2011) ska eleverna ha kännedom om olika geometriska objekt såsom triangel, cirkel 
och rektangel. 

Denna lektion började med att 21 elever samlades vid grusplanen. Vi delade in 
eleverna i samma grupper som vid tillfället med Mattebingo. Aktiviteten inleddes 
med att vi berättade för eleverna att de skulle få olika uppdrag att lösa. Vi läste 
uppdragen för eleverna ett i taget så att alla skulle känna att de hade tid och var 
delaktiga i lösandet av uppgiften. 

Det första uppdraget var att, med hjälp av pinnar, konstruera en stor kvadrat och en 
mindre triangel. När alla grupper gjort detta fick de nästa uppdrag som gick ut på att 
hitta 18 kottar och sedan lägga en tredjedel av kottarna i tringeln och resten i 
kvadraten. Eleverna förde många diskussioner för att komma fram till hur mycket en 
tredjedel var. Eleverna fick berätta för varandra hur de tänkt och funnit svaret, vissa 
grupper hade samma svar och vissa svar skiljde sig åt. Vi gick sedan vidare till det 
tredje uppdraget som gick ut på att eleverna skulle samla fem kottar var och därefter 
kasta prick på ett närliggande träd. I ett protokoll fick gruppdeltagarna skriva sina 
namn och hur många träffar de fick. När alla grupper kastat färdigt fick eleverna 
räkna ihop lagets totala poängsumma då en träff gav två poäng.  

I det avslutande uppdraget skulle eleverna bygga så många geometriska figurer som 
möjligt med hjälp av det material som fanns i naturen, exempelvis kottar, pinnar och 
stenar. De ivriga och glada eleverna byggde bland annat cirklar, rektanglar, 
pyramider, kvadrater och trianglar. 
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Efter varje avklarat moment samtalade vi gemensamt om vad de olika lagen fått för 
svar. Vi gick även runt bland grupperna under uppdragens genomförande för att höra 
deras diskussioner. När alla uppdrag var utförda samlades vi gemensamt och 
eleverna fick föra fram sina reflektioner kring aktiviteten. Några elever undrade när 
matematiklektionen skulle börja, ”det här känns inte som en lektion, det här är 
roligare” (Elevcitat”).  

Tärningsuppdraget 

Syftet med denna aktivitet var att eleverna på ett lustfyllt sätt skulle repetera det vi 
bearbetat under utvecklingsarbetet. Denna gång samlades vi i uteklassrummet där 24 
elever satt tillsammans med sina lag sedan tidigare. Vi gick igenom spelreglerna och 
berättade att eleverna tillsammans i lagen skulle lösa olika uppdrag. Eleverna var 
ivriga att börja, men vi förklarade spelreglerna först. Alla lag fick en tärning var. Det 
första de skulle göra när leken började var att slå den. Fick de en fyra skulle de leta 
reda på uppdragslapp nummer fyra, utföra uppdraget och sedan slå tärningen igen. 
Denna gång skulle de addera tärningens prickar med det föregående slagets prickar, 
till exempel 4 + 3 = 7. Eleverna skulle då således leta efter uppdragslapp sju. Leken 
var slut när laget klarade uppdrag 36. 

Efter att vi gått igenom lekens regler gick vi bort till en skogsglänta där alla 
uppdragslappar satt utspridda. Lapparna satt inte i kronologisk ordning utan var 
placerade slumpmässigt. Vi blåste igång eleverna med en visselpipa. Under tiden gick 
vi runt och lyssnade på hur de löste uppgifterna, ibland kom vi med råd och förslag.  
Uppgifterna var varierande matematiska problem och många övningar repeterade det 
vi har talat om under alla tillfällen såsom mäta, uppskatta, bygga former, förstora och 
förminska. Andra övningar tränade addition, multiplikation och andra matematiska 
begrepp. Vi hämtade inspiration till övningarna i boken Att lära in matematik ute 
(Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark & Lättman-Masch, 2005).   

Mot slutet av aktiviteten samlades vi och samtalade om vad geometri innebär. 
Eleverna fick sammanfatta vad de hade lärt sig under utvecklingsarbete. För att 
återkoppla till den inledande frågan i arbetet ställde vi till sist frågan om matematik 
kan läras in utomhus. Svaret blev ja, ”Utematte är kul!” (Elevcitat).   

Diskussion 
I det här utvecklingsarbetet har vi planerat och genomfört sju matematikaktiviteter 
med fokus på området geometri. Arbetets syfte var att se utomhuspedagogiken som 
en lärandemiljö och huruvida den stimulerar elevers lärande inom geometri. I denna 
diskussion kommer vi att reflektera och diskutera matematik och utomhuspedagogik 
som lärandemiljö. Vi avslutar diskussionen med egna tankar och reflektioner om 
utvecklingsarbetet.  

Utomhuspedagogik som lärandemiljö 
Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008), Lenninger (2002) samt 
Dahlgren och Szczepanski (2004) beskriver att lärande sker i olika miljöer. Lärandet 
sker både i klassrummet och i utomhusmiljön. Det blev en utgångspunkt i vårt arbete 
då vi anser att elever också lär sig i utomhusmiljön. Det här har vi kunnat urskilja 
efter varje avslutad aktivitet, då vi frågade eleverna vad de hade lärt sig. Elevernas 
svar lät oss förstå att aktiviteternas syfte har uppfyllts. Det är dock oklart om eleverna 
erhållit ny kunskap eller om de hade förkunskaper sedan tidigare och därför uppnått 
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vårt syfte. De deltagande eleverna hade en viss erfarenhet av lektioner i utemiljö, men 
vi tror dock att det inte har haft någon påverkan på resultatet i vårt utvecklingsarbete. 
Syftet med vårt arbete var att se hur utomhuspedagogiken som lärandemiljö kan 
stimulera lärandet i geometri. Vi tror inte att det i vårt arbete spelat någon roll att 
eleverna hade en tidigare vana att vistas utomhus eftersom vi valde att fokusera på 
inlärningen och inte utemiljön i sig. Vi tror inte att det spelar någon roll om de har 
vana att vistas utomhus eftersom det är inlärningen är i fokus. 

Brügge och Szczepanski (2007) samt Lieberg (2002) beskriver det som vi också har 
erfarit i vårt utvecklingsarbete, att kunskap kan befästas på ett annat sätt när den 
tillämpas utomhus i växelverkan med inomhusmiljön. Detta blev synligt för oss under 
en aktivitet där eleverna skulle konstruera en triangel av pinnar. De visste sedan 
tidigare att en triangel har tre hörn, men hur långa är sidorna? En del elever bröt av 
tre pinnar och la dem i en liksidig triangel. Andra elever hämtade tre pinnar 
slumpmässigt från skogen, längderna varierade. Eleverna skapade en triangel med 
olika långa sidor. Vi samtalade om triangelns egenskaper och jämförde med deras 
konstruktioner. Tillsammans diskuterade eleverna och slutsatsen blev att sidorna inte 
behöver vara lika långa. Det blev ytterligare bekräftat under den sista aktiviteten då 
ett av uppdragen var att eleverna skulle konstruera en triangel, de hade lärt sig att en 
triangel kan se olika ut.  

Ytterligare ett sätt att befästa kunskap, enligt Sandell (2007), är att använda kroppen 
och dess rörelse. När vi agerar med hela kroppen har vi lättare att befästa kunskap 
och lärandet blir även konkret när flera sinnen samspelar med varandra. Vi försökte 
ta tillvara på rörelsens betydelse för lärandet i alla aktiviteter. Efter att ha läst 
Sandells teorier instämmer vi i dennes åsikter. Vi tycker att det är viktigt att eleverna 
får möjlighet att använda kroppen i lärandet, vilket bland annat var utgångspunkten i 
aktiviteten med metersnöre då eleverna både fick stega in en meter och hitta en meter 
på kroppen. Att låta sinnena samspela med varandra och använda rörelse tog vi 
hänsyn till i flera aktiviteter, exempelvis där eleverna skulle konstruera geometriska 
figurer.  

För att arbetet ska vara meningsfullt inom utomhuspedagogiken bör elever enligt 
Brügge och Szczepanski (2007) arbeta i grupp. Med bakgrund i detta utformade vi 
aktiviteterna så de främjade variationer av grupparbeten.  Även vid de moment där 
vår tanke var att eleverna skulle arbeta enskilt blev det naturligt att eleverna 
diskuterade och hjälpte varandra, speciellt vid aktiviteten med skala. Eleverna hjälpte 
varandra att förstå uppgiften och att finna ting i naturen som de skulle rita av och 
förminska och förstora. Det uppmärksammade vi och berömde eleverna för att de var 
hjälpsamma. Alhberg (2000) menar att vid grupparbeten övas samspel. Eleverna 
reflekterar och diskuterar med varandra för att på så sätt utveckla sina egna 
kunskaper. De hjälper varandra komma vidare i sitt lärande. Vid aktiviteten 
geometriska figurer och del av antal hade eleverna en uppgift där de skulle lägga en 
tredjedel av arton kottar i en triangel och resterande i en kvadrat. Flertalet elever 
hade svårigheter att veta hur mycket en tredjedel var. I nästan varje grupp fanns det 
en eller två elever som hade en teori om hur de skulle kunna gå till väga. Några ritade 
upp tre rutor och la en kotte i varje tills alla kottar var uppdelade. Andra räknade en, 
två, tre och la den tredje kotten i triangeln. Här noterade vi att eleverna förklarade för 
varandra på flera olika sätt, dels med konkret material, med division (18/3=6) och 
dels med multiplikation (3·_=18, någonting i treans tabell ska bli arton). Eleverna 
hjälpte varandra till förståelsen att en grupp är en tredjedel. Vi ställde dessutom 
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frågor för att se om eleverna förstått principen. Exempelvis hur många kottar ska 
finnas i triangeln om det ska vara en fjärdedel av sexton i den? Eleverna plockade 
med sina kottar precis som tidigare och kom fram till att en grupp består av fyra 
kottar, en grupp motsvarar en fjärdedel. Här insåg vi att eleverna hade hjälpt 
varandra till ökad kunskap.  

Det är viktigt att se utomhuspedagogikens lärandemiljö som ett komplement till 
undervisningen i klassrummet (Dahlgren & Szczepanski, 2004; Brügge & 
Szczepanski, 2007; Lieberg, 2002). Brügge, Glantz och Svenning (2007) beskriver att 
diverse förberedelser och efterarbete kan ske i klassrummet och aktiviteterna sker i 
utomhusmiljö. Vi anser att det är en bra kombination då informell och formell 
inlärning skapar ett hållbart lärande när de samspelar tillsammans. Szczepanski 
(2007) menar att lärandet blir livskraftigt när teori och praktik interagerar. När 
eleverna får teori först och sedan prova teorin i praktiken, tror vi att lärande blir 
hållbart för resten av livet. Vid aktiviteten skala hade vi en genomgång om vad skala 
innebar tillsammans (teori), sedan fick eleverna praktiskt prova att mäta ut och sedan 
göra en förminskning/förstorning. Vi känner dock att i det här utvecklingsarbetet har 
sambandet mellan teori och praktik inte tagits hänsyn till i sin helhet. Något som kan 
bero på en tidsaspekt då vi inte hade möjlighet att förbereda och efterarbeta 
utvecklingsarbetet med eleverna i den grad vi hade önskat. Vi ser dock fördelarna 
med att använda inomhus- och utomhusmiljön i växelverkan och tror att det är 
lättare att arbeta med detta när en lärare har det övergripande ansvaret för klassens 
undervisning. Det finns möjligheter att planera lektionerna utefter klassens arbete 
och schema, inte bara begränsa det till enstaka tillfällen som i det här 
utvecklingsarbetet.  Rickinson m.fl. (2004) beskriver att flera aspekter kan ses som 
ett hinder i arbetet med utomhuspedagogik, då scheman, tid och andra resurser 
begränsar utrymmet för utomhusaktiviteter. Vi upplevde tidsaspekten som ett hinder 
i aktiviteten med metersnöre. På grund av tidsbrist var det bara ett fåtal elever som 
fick stega och mäta det långa repet. Vi reflekterade över detta och kom fram till att i 
en sådan aktivitet krävs det två långa rep för att alla elever känner att de är delaktiga i 
mätandet. 

Brügge, Glantz och Svenning (2007) beskriver att ytterligare en svårighet med 
lektioner utomhus är att det tar för lång tid att förflytta sig till platsen för lektionen. 
Vi upplevde dessa aspekter som utmaningar i vårt arbete, något som kan bero på att 
utvecklingsarbetet skulle dela schemautrymmet med klassernas övriga undervisning. 
Vi tror inte att det behöver ses som ett hinder för en klasslärare som ansvarar för 
elevernas undervisning, undantagsvis för ämnen såsom slöjd och idrott, och på så 
sätt kan skapa utrymme att ta tillvara på utomhuspedagogiken som lärandemiljö. 
Finns det ingen möjlighet till skogen kan aktiviteterna anpassas så de kan 
genomföras på skolgården istället.  

Matematik 
Som skolelever upplevde vi matematik som ett tråkigt ämne. Vi är inte ensamma om 
detta, något som framgår i Skolverkets rapport (2003), vilken beskriver att elever 
upplever matematiken som både svårt och tråkigt. Utifrån våra egna upplevelser och 
Skolverkets rapport ville vi att aktiviteterna i vårt utvecklingsarbete skulle utgå från 
ett laborativt arbetssätt där eleverna själva är mer aktiva i lärandet. Berggren och 
Lindroth (2004) beskriver att fördelarna med laborativt arbete är att eleverna blir 
mer aktiva när de kommunicerar och diskuterar med varandra. Ahlberg (2000) 
menar att laborativt arbete leder till djupare inlärning och ny kunskap. Under 
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aktiviteterna såg vi att alla elever var aktiva och tillsammans hjälpte de varandra att 
lösa uppgifterna. Var det någon som inte förstod fick eleven hjälp av kamraterna, 
något vi observerade när eleverna skulle beräkna en tredjedel i aktiviteten 
geometriska figurer och del av antal.   

Enligt Malmer (2002) bör matematikundervisningen grunda sig i elevernas tidigare 
erfarenheter och verklighet. Vi hade en viss förförståelse för elevernas kunskaper då 
det redan fanns en etablerad relation med eleverna. Det innebar att vi planerade 
aktiviteterna utefter deras kunskapsnivå. Vi upplevde dock svårigheter med 
planeringen eftersom eleverna har olika förutsättningar och tidigare kunskaper. Vi 
läste Berggren och Lindroths (2004) teorier om att ett laborativt arbetssätt skapar 
möjligheter för eleverna att lära och få utmaningar på sin nivå. I planeringsstadiet 
utgick vi från att en laborativ aktivitet passar alla, eftersom alla elever får möjlighet 
att lösa uppgifterna på olika sätt. Vi tänkte att en aktivitet ger utmaningar till alla. I 
efterhand har vi fått förståelse att så är inte fallet. För att alla elever ska få 
utmaningar bör varje aktivitet vara anpassad efter varje elevs kunskaper och behov. 
Alla elever kan arbeta med samma arbetsområde men uppgifternas svårighetsgrad 
bör vara anpassade. I aktiviteten metersnöret gjorde alla elever samma uppgift. Vi 
känner att aktiviteten kunnat anpassas mer efter elevernas kunskaper. Vi borde ha 
börjat med en gemensam nivå, där alla kände sig delaktiga. Sedan skulle vi ha haft 
uppgifter som på olika sätt var stimulerande, utmanande och anpassade efter 
elevernas individuella utveckling. Efter att eleverna hade hittat en meter på sig själva 
och en meter i naturen skulle aktiviteten kunnat utvecklas vidare. De elever som var 
färdiga med uppgifterna innan de andra och hade en förståelse för begreppet meter, 
hade gynnats av att få mer utmanande uppgifter. Nästa uppgift hade kunnat vara att 
de skulle hitta någonting i naturen som var en meter utan att använda metersnöret 
för att då praktiskt öva på uppskattning. 

Det laborativa arbetssättet lämpar sig väl att använda vid lektioner utomhus, Olsson 
och Forsbäck (2006) skriver att geometri är ett bra ämnesområde inom matematiken 
där detta kan tillämpas. Exempelvis kan eleverna mäta verkliga ting i utemiljön 
istället för att bara mäta i matematikboken. Med stöd i den teorin valde vi att låta 
eleverna mäta sådant som finns i naturen. Genom att arbeta laborativt kan vi förena 
det abstrakta och det konkreta, menar Olsson och Forsbäck. I aktiviteten metersnöret 
hade några elever svårt att uppskatta en meter. Två elever, Lisa och Pelle, befann sig i 
klassrummet ett par dagar efter lektionen. Lisa skulle uppskatta hur hög en dörrpost 
var i enheten meter och var lite tveksam till hur hon skulle göra, vi hänvisade till 
metersnöret. Pelle observerade att på tavlans meterlist fanns det markeringar för 
varje meter. Han tyckte att metersnöret var kortare än en meter på listen. Först när vi 
tog fram ett metersnöre och la det mot listen kunde han se att de var lika långa. 
Eleven hade svårt att jämföra det abstrakta med det konkreta. Vi tror att aktiviteter 
med mätning och uppskattning behöver behandlas ytterligare, det är inte tillräckligt 
med en lektion. Den här aktiviteten hade kunnat utvecklas och följts upp vidare för 
att eleverna skall kunna se att en meter är alltid en meter även om det är en pinne, 
snöre eller en linjal.   

Ahlberg (2000) anser att elever ska få lärdom om geometrins användningsområde 
och funktion i vardagen för att få en bild av matematikens innebörd. Detta beskrivs 
även i kursplanen i matematik (Skolverket, 2011); eleverna ska få kunskaper om 
matematikens betydelse och användbarhet i vardagen. Vi känner att detta är viktigt 
och vi försökte förmedla och diskutera med eleverna att matematiken finns överallt. 
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Emellertid upplever vi att arbetet hade utvecklats ytterligare om vi tagit detta mer i 
beaktande. Vi hade kunnat samtala mer med eleverna om var de exempelvis kan hitta 
olika geometriska former, såsom vägmärken, dörrar och fönster. På så sätt hade 
eleverna fått en ökad förståelse att matematik finns i vardagen. Dock förde vi samtal 
med eleverna om skalans funktion och användningsområde, men vi känner att det 
inte var tillräckligt för att belysa matematiken i vardagen.  

Metoddiskussion 
Vi anser att metoderna observation och loggbok var fördelaktiga i vårt 
utvecklingsarbete. Genom att filma fick vi en bra syn på elevernas kroppsspråk och 
uttryck. Vi såg att lärandet var lustfyllt, något som inte hade framkommit genom 
exempelvis intervjuer. Stúkat (2005) beskriver att elever kan bli påverkade negativt 
av observatörers närvaro, men detta var något vi inte upplevde. Vi tror att detta kan 
bero på att vi cirkulerade och var aktiva runt eleverna. Om vi däremot hade varit 
placerade på ett och samma ställe hade eventuellt elevernas reaktioner varit 
annorlunda. En känsla av bevakning hade kunnat uppstå och eleverna hade då känt 
sig obekväma. Eleverna var fokuserade i aktiviteterna, något som kan ha bidragit till 
ett bra observationsmaterial. 

Genom användandet av loggbok kunde vi reflektera över våra aktiviteter och 
elevernas deltagande. Vi upplever att loggbok är ett bra sätt att strukturera sina 
tankar och funderingar. Vi anser att metoden är ett bra komplement till observation 
för att det ger oss en djupare syn på aktiviteterna. Genom observationerna kunde vi 
se elevernas engagemang och iver, något som kan kopplas samman med våra tankar 
som vi fört fram i loggboken. 

Egna tankar och reflektioner 
Inför det här arbetet har vi sökt litteratur som behandlar utomhuspedagogik eller 
geometri som har relevans för vårt syfte. Litteratur om geometri och 
matematikinlärning har varit lätt att finna. Vi har emellertid upplevt svårigheter att 
finna nyskriven litteratur om utomhuspedagogik, den senaste litteraturen är fyra år 
gammal. Det har även varit svårt att läsa om olika perspektiv på utomhuspedagogik. 
Flertalet författare har skrivit om ämnet, i grunden refererar de dock till en och 
samma forskare. Dessutom verkar det finnas lite forskning i ämnet, något vi hoppas 
förändras.  

När vi ser tillbaka på det här utvecklingsarbetet gör vi det med glädje. Det har varit en 
lärorik erfarenhet för oss. Vi har utvecklat en förståelse för utomhuspedagogiken som 
lärandemiljö och vi tror att elever har lättare att lära sig när de får använda hela 
kroppen i olika inlärningsmiljöer. Ett lustfyllt lärande stimulerar barn till ett hållbart 
lärande, något som de deltagande eleverna har visat oss. Vi har upplevt genom 
elevernas iver, engagemang, deras sätt att samtala och agera att de ansåg 
aktiviteterna som lustfyllda. Eleverna har visat intresse för geometri och en iver för 
ett fortsatt lärande. En elev, härmed kallad Sune, sitter på golvet efter frukosten på 
fritidshemmet. Några andra barn leker bredvid. Sune har en linjal och han vill gärna 
visa de andra barnen hur mätning av längder fungerar. Han pratar om olika enheter 
och mäter leksaker. Barnen tittar på och efter en stund hämtar Sune ett papper. Han 
mäter upp en leksaksgubbe och ritar av dess längd, samtidigt som han pratar om 
skala, och att leksaken är lika lång i verkligheten som på pappret. Sune visar här att 
han har fått en förståelse för skala och han visar på ett genuint intresse. Det bör 
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tilläggas att matematikundervisningen i hans klass inte har bearbetat skala, varken 
innan eller efter vår aktivitet. 

Vi anser att utomhuspedagogiken som lärandemiljö kan stimulera barns lärande. 
Dock har vi reflekterat kring huruvida lektioner som genomförs utomhus egentligen 
lika gärna kan bedrivas inomhus. Vi har upplevt att en del utomhuslektioner inte tar 
vara på lärandemiljön utan endast genomförs i naturen. Vad krävs det av lektionen 
och innehållet för att den ska ta tillvara på lärandemiljön? Räcker det om pinnar är 
involverade eller behövs det något mer? I efterhand känner vi att en del av våra 
aktiviteter även skulle kunna utföras inomhus, exempelvis aktiviteten skala. Vi hade 
kunnat rita föremål som finns i klassrummet och ändå uppnått aktivitetens syfte. För 
att verkligen ta vara på utomhusmiljön skulle vi komplettera uppgiften med att 
konstruera något, till exempel en koja. För att arbeta med skalan skulle vi ha en 
ritning på ett stort papper där skalan ska vara 1:4. Därefter skulle eleverna få bygga 
kojan på lämplig plats. Ett annat exempel på hur vi skulle kunna ta tillvara på 
utomhuspedagogiken som lärandemiljö är att eleverna får en karta över ett område. 
Med hjälp av kartan ska de navigera till en specifik plats. När de har kommit fram ska 
de lösa en uppgift exempelvis räkna ut arean på gläntan eller uppskatta trädens 
längd.  På så sätt blir utomhuspedagogiken en lärandemiljö. 

En utmaning med utomhuspedagogik är vädret. Vädret är en aspekt som vi inte kan 
styra över. Detta upplevde vi under aktiviteten Mattebingo, då vinden var stark och 
kylig. Eleverna frös och hade svårt att koncentrera sig på genomgången, något som 
kan bero på att våra röster inte hördes på grund av vinden. Vi hade inte planerat för 
en alternativ aktivitet. Aktiviteten Mattebingo krävde en stor yta för att alla elever 
skulle få plats, vilket gjorde att vi inte kunde söka skydd för vinden i skogen. Vi tycker 
att det är viktigt att ha en annan aktivitet planerad att verkställa om 
väderförhållandet är för svåra, något vi har tagit lärdom av för framtida 
utomhuslektioner.   

Syftet med vårt utvecklingsarbete var att fördjupa oss i hur utomhuspedagogiken som 
lärandemiljö kan stimulera elevers lärande inom geometri. Vi anser att vi har fått en 
ökad förståelse för vad utomhuspedagogik innebär och hur vi kan arbeta med detta i 
framtiden. När vi hörde ordet utomhuspedagogik i inledningsskedet, tänkte vi 
automatiskt på skogen, ha lektioner i skogen. Efter att ha arbetat med det här 
utvecklingsarbetet har vi insett att utomhuspedagogik är mycket mer. Vi skulle nu 
säga att utomhuspedagogik är att ta tillvara på den lärandemiljön som finns utanför 
klassrummets väggar. Exempelvis på skolgården kan vi se olika geometriska figurer, 
uppskatta längder och göra förstoring och förminskning. En annan tanke är att ta 
lektionerna till samhället, såsom studiebesök till exempelvis reningsverket eller 
brandkåren. Med det här utvecklingsarbetet som bas skulle vi i framtiden fortsätta 
vara ute minst två tillfällen i veckan. Vi skulle vilja integrera fler ämnen såsom 
engelska, SO och svenska för att ta tillvara på utomhuspedagogikens lärandemiljö. 
Precis som Olsson och Forsbäck (2008) beskriver används exempelvis matematik 
inte enbart under matematiklektionerna utan även i andra ämnen såsom i geografi 
vid bland annat kartläsning. Genom att se utomhuspedagogiken som en lärandemiljö 
tror vi att eleverna får en ökad förståelse och helhetsperspektiv på hur ämnena 
hänger ihop och kompletterar varandra. När eleverna får uppleva med sina sinnen 
stimuleras deras lärande.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Hej alla föräldrar! 

Vi heter Joline Karlsson och Sandra Pärlsjö och går sista terminen på 

lärarprogrammet på Mälardalens högskola.  

Just nu arbetar vi med vårt examensarbete, som handlar om utomhuspedagogik med 

fokus på geometri. Vi kommer att göra ett utvecklingsarbete där vi planerar och 

genomför aktiviteter med eleverna i årskurs 2 och 3. Aktiviteterna kommer att ske 

utomhus i skogen under veckorna 10-13.  

Med hjälp av videokamera och anteckningar kommer vi att dokumentera 

aktiviteterna, för att vi ska kunna reflektera och analysera utomhuspedagogikens 

egenskaper inom geometrin . Dock är det endast vi som kommer behandla materialet. 

Under aktiviteternas gång kommer vi även ta kort på eleverna som kommer användas 

i vår presentation av arbetet på högskolan. Varken elevernas namn, skola eller klass 

kommer att nämnas i arbetet. 

Deltagandet är frivilligt. Vår förhoppning är att eleverna kommer att få ett lustfyllt 

lärande och att så många som möjligt vill vara med. Vi bifogar en svarstalong som 

lämnas till klassläraren senast 24/2 -12. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss via telefon eller mail: 

Joline Karlsson xxx-xxxxxxx  xxx@student.mdh.se 

Sandra Pärlsjö xxx xxxxxxx  xxx@student.mdh.se 

Martina Norling  xxx-xxxxxxx  xxx@mdh.se 

(handledare för examensarbetet) 

 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Pärlsjö & Joline Karlsson 

 

JA, mitt barn får delta    

 

NEJ, mitt barn får inte delta 

 

Elevens namn   Målsmans underskrift 

 

______________  ______________ 
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Bilaga 2 Mattebingo 

 

 

Hämta en pinne som är 1 

decimeter lång 

Hitta stenar som 

tillsammans mäter 5 

decimeter 

Hämta fyra pinnar och 

lägg dem i en kvadrat 

Bygg ett torn av 8 stenar, 

hur högt blev det? 

Uppskatta! 

Hitta ett träd med 

omkretsen 1 meter 

Leta efter en pinne som 

är 1 centimeter tjock 

Hitta en pinne som är 50 

centimeter lång 

Hitta en pinne som är 1 

meter lång 

Hämta en sten och fem 

pinnar. Bygg något av 

dem 

Hitta en pinne som är 

hälften så lång som 1 

meter 

Leta efter tre pinnar och 

bygg en triangel 

Gör ett bygge av pinnar 

som mäter 10 

centimeter, hur många 

pinnar användes? 

Bygg en rektangel av 

valfria pinnar 

Leta efter 20 kottar och 

bygg en cirkel av dem 

Hitta en pinne som är 25 

centimeter lång 

Hitta en pinne som är 

dubbelt så lång som 50 

cm 


