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Sammanfattning abstract

 Syftet med detta examensarbete var att undersöka barns uppfattningar och upplevelser vid
utomhusaktiviteter i matematik. Jag ville även ta reda på vilken betydelse rörelsen och leken har
för barns lärande vid utomhusaktiviteter. För att söka svar på uppsatsens frågeställningar
genomfördes en undersökning med barn från skolår 2. De övningar som användes handlade om
begreppen dubbelt och hälften respektive geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och
triangel). Eleverna observerades under utomhusaktiviteterna och intervjuades sedan i
smågrupper. Inledningsvis, som en grund för att kunna tolka undersökningens resultat, för val av
utomhusaktiviteter samt val av gruppsammansättning, genomfördes en litteraturstudie med fokus
på lekens och rörelsens betydelse för lärandet. I litteraturstudien ingick även referenser som
behandlar språkets och tecknandets betydelse för kommunikationen i matematik. Resultatet av
litteraturstudien påvisar lekens och rörelsens betydelse för barns lärande. En fysisk aktivitet är en
källa till glädje och den kan främja koncentrationsförmågan hos barn. Genom att integrera
handen, hjärtat och huvudet i lärandeprocessen ökar barnet sin vakenhetsgrad. Resultatet av
undersökningen och de genomförda utomhusaktiviteterna i matematik visar att elevernas
uppfattningar av övningarna varierade. Några barn relaterade till att det var en viss aktivitet de
genomförde, andra påpekade att det var speciella matematiska begrepp de lärde sig. Endast ett av
de drygt tjugo barnen uppfattade aktiviteterna enbart som en lek. De flesta barnen upplevde
övningarna som roliga och lärorika men tyckte samtidigt att det var kallt utomhus. Valet av
aktiviteter samt sammansättningen av grupperna kan här betraktas som avgörande för hur
eleverna uppfattar matematiken i uppgifterna.
Nyckelord: Utomhusmatematik, lek och rörelse, matematik i år 2, utomhusaktiviteter i matematik.
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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete var att undersöka barns uppfattningar och upplevelser vid
utomhusaktiviteter i matematik. Jag ville även ta reda på vilken betydelse rörelsen och leken
har för barns lärande vid utomhusaktiviteter. För att söka svar på uppsatsens frågeställningar
genomfördes en undersökning med barn från skolår 2. De övningar som användes handlade
om begreppen dubbelt och hälften respektive geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel
och triangel). Eleverna observerades under utomhusaktiviteterna och intervjuades i små-
grupper efter varje genomförd aktivitet.

Inledningsvis, som en grund för att kunna tolka undersökningens resultat, val av utomhus-
aktiviteter samt val av gruppsammansättning, genomfördes en litteraturstudie med fokus på
lekens och rörelsens betydelse för lärandet. I litteraturstudien ingick även referenser som
behandlar språkets och tecknandets betydelse för kommunikationen i matematik.

Resultatet av litteraturstudien påvisar lekens och rörelsens betydelse för barns lärande. En
fysisk aktivitet är en källa till glädje och den kan främja koncentrationsförmågan hos barn.
Genom att integrera handen, hjärtat och huvudet i lärandeprocessen ökar barnet sin
vakenhetsgrad.

Resultatet av undersökningen och de genomförda utomhusaktiviteterna i matematik visar att
elevernas uppfattningar av övningarna varierade. Några barn relaterade till att det var en viss
aktivitet de genomförde, andra påpekade att det var speciella matematiska begrepp de lärde
sig. Endast ett av de drygt tjugo barnen uppfattade aktiviteterna enbart som en lek. De flesta
barnen upplevde övningarna som roliga och lärorika men tyckte samtidigt att det var kallt
utomhus. Valet av aktiviteter samt sammansättningen av grupperna kan här betraktas som
avgörande för hur eleverna uppfattar matematiken i uppgifterna.
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1. Inledning
Jag har alltid varit intresserad av idrott och matematik och under mina år på Lärarprogrammet
i Linköping har jag försökt att kombinera dessa ämnen. Jag har läst matematik med inriktning
mot undervisning i de tidigare skolåren men även en tvärvetenskaplig ämneskurs i matematik.
På den senare kursen hade studenterna bl.a. som uppgift att gå och lyssna på olika
föreläsningar under Matematikbiennalen i Norrköping 2002. En av föreläsningarna handlade
om hur eleverna kunde vara utomhus och lära matematik. Uppgiften som föreläsarna
berättade om innebar att hälften av eleverna skulle samla ett antal olika kottar och ställa sig på
en linje med mellanrum. Resten av klassen ställde sig en bit bort. När den förste eleven sprang
fram, mot eleverna med kottarna, skulle personen träna på multiplikationstabellen,
exempelvis 4:ans tabell. Eleven skulle räkna antalet kottar, multiplicera detta antal med fyra,
ropa svaret högt och sedan springa vidare till nästa elev med kottar osv. Det var som en
slalomåkning med matematik. Detta undervisningssätt verkade roligt, vilket jag hade i
tankarna inför min C-uppsats.

Under mina kommande yrkesår i grundskolan vill jag använda mig av lek/rörelse i
matematikundervisningen. Jag tror och hoppas att eleverna tycker det är roligt och
stimulerande med andra aktiviteter än att alltid sitta och räkna i sin matematikbok. Att göra
annorlunda saker innebär inte att man hela tiden skall vara ute på matematikundervisningen,
men det kan vara ett bra komplement till den vanliga undervisningen i matematik.

Detta examensarbete kommer att handla om elevernas upplevelser av och uppfattningar om
att vara utomhus och ha matematik. Eftersom jag själv har för avsikt att använda mig av
utomhusaktiviteter i matematikundervisningen är jag väldigt intresserad av resultatet av den
undersökning arbetet handlar om.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever uppfattar och upplever matematik-
undervisning utomhus. För att nå detta syfte planeras och genomförs en undersökning som
innebär undervisning i matematik med hjälp av utomhusaktiviteter. Hur upplever barnen att
vara utomhus och ha matematik? Uppfattar eleverna att det är matematik eller blir det bara en
fri lekstund för att de är utomhus?

I Lpo94 står det under ”Skolans uppdrag” att:

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. (Lpo94, s. 7)

samt att…

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
(Lpo94, s. 8)

Jag tolkar detta som att undervisningen ska vara varierad för att stödja elevernas lärande.
Själva lärandet kan ske genom att barnen får vara ute och röra på sig, lek kombineras med
undervisning och lärande i olika skolämnen. I mitt fall ska kombinationen ske med
matematik. De två övergripande frågeställningarna som jag vill få besvarade genom under-
sökningen är:

• Hur uppfattar eleverna utomhusaktiviteter i matematik?
• Vilka är elevernas upplevelser av att ha matematikundervisning utomhus respektive

inomhus?

Utöver frågeställningarna, som är relaterade till undersökningen, har jag inledningsvis
genomfört en litteraturstudie. Denna behandlar barns sätt att kommunicera i matematik,
språkets och tecknandets betydelse, och på vilket sätt leken och rörelsen påverkar barns
lärande. Syftet med litteraturstudien är att ge undersökningen en teoretisk grund och samtidigt
en möjlighet att tolka resultatet.
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3. Metod
Detta avsnitt handlar om hur jag har gått tillväga när undersökningen genomförts, där
litteratur, observationer och kvalitativa intervjuer använts. För att kunna få svar på
frågställningarna har några olika matematikaktiviteter tillsammans med elever i år 2 planerats
och genomförts. Efter varje utomhuslektion har barnen intervjuats gruppvis och enskilt.
Litteratur som berör ämnet utomhusmatematik har fungerat som en teoretisk grund. Genom
att koppla ihop litteratur med genomförandet av utomhusaktiviteter har jag besvarat
uppsatsens frågeställningar.

3.1 Litteraturstudie
För att komma igång med litteraturstudien läste jag tidigare examensarbeten som innehöll
studier inom närliggande områden för min undersökning, utomhusmatematik och
utomhuspedagogik. Genom tidigare examensarbetens referenslistor, till exempel Möller
(2004), Utomhusmatematik och Ingberg (2004) Matematik med händerna, huvudet och
kroppen, kunde jag söka efter relevant litteratur till mitt arbete. Jag har sökt efter litteratur på
Linköpings Universitetsbibliotek och använt sökord som: matematik, utomhuspedagogik och
utomhusdidaktik. Några exempel på litteratur jag använt mig av är Ahlberg (1995), Høines
Johnsen (2002) och Lundegård, Wickman & Wohlin (red. 2004).

Jag har även sökt och läst litteratur om metod, bland annat om att intervjua barn. Bryman
(2002) och Doverborg & Pramling (2000) har varit viktiga källor. Förslag på litteratur har jag
fått från både handledare och genom tidigare examensarbetens litteraturlistor.

3.2 Observation som metod
En etnografisk/deltagande observation genomförs enligt Bryman (2002) av en person som
engagerar sig i en grupp under en längre tid och iakttar gruppens beteende samt lyssnar på vad
som sägs mellan individerna. Metoden innebär att man samlar in ytterligare information med
hjälp av intervjuer och skriftliga källor. I min undersökning har jag iakttagit grupperna under
en kortare tid men har efter varje lektion intervjuat eleverna för att få mera information
angående deras upplevelser och uppfattningar. Grupperna och eleverna var bekanta sedan
tidigare vilket innebär att jag innan undersökningen genomfördes hade haft goda möjligheter
att iaktta och lyssna på grupper och individer.

Bryman (2002) beskriver även de olika roller man kan inta för att få tillträde till en miljö.
Personen kan inta en dold eller öppen roll. De två olika rollerna kan mot en skolklass
innebära att personen har en öppen roll mot läraren men har en dold roll gentemot eleverna.
Det kan innebära att läraren känner till syftet med observationerna, men att eleverna inte gör
det. I den aktuella undersökningen kände klassläraren till syftet med den undervisning jag
planerade och genomförde, medan jag gentemot eleverna intog rollen som lärare.

Tillträdet till de olika miljöerna påverkas av vilken roll observatören intar. Enligt Gold i
Bryman (2002) kan en deltagande observatör inta fyra olika roller:
-  fullständig deltagare
-  deltagare som observatör
-  observatör som deltagare
-  fullständig observatör



8

8

En fullständig deltagare är en fullvärdig medlem av den sociala miljön utan att identiteten är
avslöjad. Skillnaden mot en deltagare som observatör är att den sociala miljön är medveten
om forskarens roll. För min del innebar det att jag intog en blandning av dessa två med tanke
på mina olika roller mot eleverna och läraren.

Gahn har, enligt Bryman (2002), gjort en indelning av rollen som deltagande observatör. Han
delar in dessa tre roller i olika aktuella situationer. Vid rollen som fullständig deltagare är
etnografen engagerad i en viss situation och måste då vid ett senare tillfälle skriva ner sina
anteckningar. Som forskare och deltagare är etnografen inte delaktig till hundraprocent i
situationen, utan kan fungera som en forskare under tiden.

En fullständig forskare deltar inte i några situationer utan håller sig till att observera vad som
händer. Fördelen med Gahns indelning gentemot Golds, båda har många likheter, är att
etnografen kan gå ingå i flera roller samtidigt. Med detta anser Gahn att flexibilitet behövs för
att kunna hantera olika situationer och olika människor.

Vid mina observationstillfällen var jag tvungen att vara flexibel, för att både kunna handleda
eleverna och samtidigt observera dem. För att få reda på så mycket som möjligt av allt som
hände under de olika aktiviteterna var jag tvungen att ha ”ögon i nacken”. Överallt hände det
saker som var av stort intresse, barn som berättade vad de samlat in, hur de samlat in, vad de
lekte, hur de lekte osv.

3.3 Intervju som metod
Vid kvalitativa intervjuer kan ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer användas. Vid
båda dessa intervjutyper vill intervjuaren ha fylliga och detaljerade svar (Bryman 2002). Vid
en ostrukturerad intervju använder sig intervjuaren av ett antal olika teman som han eller hon
vill att intervjupersonen ska beröra. Ibland kan det hända att det bara ställs en enda fråga som
intervjuaren följer upp med följdfrågor när vissa intressanta punkter berörs. Denna typ av
intervju liknar mer ett vanligt samtal. Vid en semi-strukturerad intervju finns en lista över
specifika teman som ska beröras, ofta kallad intervjuguide, men intervjupersonen har
fortfarande stor frihet att utforma svaren (Bryman 2002). Vid intervjuerna användes en
intervjuguide. Intervjun inleddes med en öppen fråga som hade följdfrågor beroende på vad
den intervjuade gav för svar (se bilaga 1).  

Fördelen med att spela in och transkribera en intervju är att det underlättar för en noggrannare
analys av vad som sagts och hur det sagts. Nackdelen är att det är en tidsödande process
(Bryman 2002). Doverborg & Pramling (2000) understryker att vid intervjuer med band-
spelare bör man som intervjuare vara medveten om att bandspelaren kan dra till sig
uppmärksamhet. Den intervjuade, särskilt när det är ett barn, bryr sig mer om bandspelaren än
om själva intervjun. Denna svårighet upplevde jag konkret då elever intervjuades för den
aktuella undersökningen. Flera av barnen var intresserade av bandspelaren och ville höra sin
röst efter intervjun. Vid några tillfällen var intresset för bandspelaren betydligt större än
intresset för att besvara mina intervjufrågor.

Bryman (2002) skriver att det kan finnas barn som inte vill bli intervjuade med bandspelare.
För att inte viktig och intressant information ska försvinna ska man intervjua dessa barn utan
att använda bandspelare. Vid ett intervjutillfälle ville en elev inte bli intervjuad om samtalet
spelades in. Efter att ha sett andra klasskamrater bli intervjuade ändrade eleven sig och vid ett
senare tillfälle genomfördes intervjun med bandspelare.
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Doverborg & Pramling (2000) framhåller att det vid intervjuer med barn är praktiskt att välja
en lugn och stillsam plats. Intervjuaren och intervjupersonen bör sitta mitt emot varandra för
att få en bra ögonkontakt. Ju yngre barnen är desto mer underlättas intervjun om det finns
konkret material. Att låta barnen använda papper och penna, rita och berätta samtidigt, kan
vara en bra metod. Författarna diskuterar också fördelar med gruppintervjuer. Barnen kan
tillsammans med andra barn bli medvetna om kamraternas sätt att tänka och reflektera kring
en specifik situation. Vid de aktuella intervjutillfällen hade jag tillgång till ett rum där det
både fanns leksaker och ett piano. Detta var ett störande moment i inledningen av varje
intervju men inte under själva intervjuerna. Vid varje intervju fanns det tillgång till både
papper och färgpennor, vilket i sig kunde vara ett orosmoment. Barnen kunde ibland bli mer
intresserade av de olika färgpennorna än av att besvara mina frågor.

Under en föreläsning med Ann-Marie Markström (14/9-04) tog även hon upp vikten av att
intervjua i grupp. Hon menade att barnen känner sig säkrare tillsammans med en kompis,
jämfört med att bli intervjuad ensam. Detta kan ha betydelse för resultatet, då barnen kan bli
mer öppna och våga berätta mer för den person som genomför intervjuerna. Vissa av de barn
jag intervjuade gav intryck av att känna sig säkra från början och de vågade prata. Efter en
trevande inledning såg deras kompisar att det inte var något farligt och samtliga elever deltog
aktivt i samtalet.

Tough (1979) anser att de frågor som intervjuaren ställer behöver vara formulerade så att
barnet får tänka eller reflektera över något som de har upplevt. Frågor som ”Berätta för
mig …”, ”Tala om hur …” eller ”Vad tycker du om …” gör att barnet blir tvunget att tänka
efter över sitt svar.

Hougaard (2004) tar upp skillnaden mellan att ställa ”Varför”- frågor och ”Berättande”-
frågor. Den stora skillnaden är att vid ”Varför”-frågor vill intervjuaren ha ett analyserande
och ledande svar, medan det vid ”Berättande”-frågor handlar om att svaren ska vara mer
öppna och beskrivande.

3.4 Analysmetod
Efter att intervjuerna hade genomförts började arbetet med att transkribera dem, vilket visade
sig ta mycket tid i anspråk. För att inte förlora några nyanser i elevernas svar gjordes
transkriberingen ordagrant efter vad eleverna sagt under intervjuerna. När samtliga intervjuer
var transkriberade började jag att söka likheter och skillnader i de intervjuade elevernas svar
för att finna eventuella mönster. Genom att analysera observationerna tillsammans med
intervjuerna växte så småningom de teman fram som är undersökningens resultat.
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4. Litteraturstudie
I detta avsnitt kommer jag att ta upp litteratur om barns möte med matematik, hur eleverna
kan lära och hur läraren kan gå till väga för att befästa kunskapen på bästa möjliga sätt, enligt
olika referenser. Jag kommer även att ta upp lekens och rörelsens betydelse för lärandet samt
utomhuspedagogikens fördelar och nackdelar.

4.1 Språkets och tecknandets betydelse
De små barnens lärande är till stor del framsprunget ur leken och det fria skapandet, skriver
Ahlberg (2000). Barnen tillägnar sig matematisk kunskap när de t.ex. hoppar rep, spelar spel
eller leker med leksaker och skapar egna lekmiljöer. Barnen kommer i kontakt med
matematisk anknytning genom bilder, rim och ramsor och de använder egna, informella
metoder för att lösa detta. Om sedan mötet med den formella matematiken blir ett alltför
skarpt brott mot barnens tidigare erfarenheter kan vissa barn uppleva att deras tänkande och
kunnande inte duger, vilket kan få negativa följder för deras fortsatta lärande.

Ahlberg (1995) tar upp att undervisningen i matematiken ofta är inriktad på att eleverna ska
ge rätt svar på en uppgift på kortast möjliga tid. Detta innebär att elever som ofta svarar fel
eller behöver längre tid för att lösa uppgiften kan förlora tilltron till sin egen förmåga.
Ahlberg skriver också att en alltför ensidig undervisning kan medföra att barnen får
uppfattningen att matematik enbart handlar om att lösa uppgifterna i boken. Risken är då stor
att eleverna inte inser att matematik är ett redskap som kan användas när de löser problem,
både i skolan och i vardagslivet. För att matematiken ska bli intressant är elevernas känslo-
mässiga inställning till ämnet viktig. Om undervisningen inte knyter an till elevernas behov,
intressen och känslor påverkar det elevernas lärande till ämnet på ett negativt sätt.

Barns förmåga till räkning och förförståelse för matematiska begrepp grundläggs inte genom
den formella undervisningen i skolan eller förskoleklassen utan börjar i tidigare ålder. De
matematiska begreppen byggs upp fortlöpande med omvärlden som samspelspartner.
Begreppen innefattar en förståelse av form, storlek, mängd och massa som barnen tillägnar
sig via lekar och samtal (Ahlberg, 1995).

Ahlberg (1995) skriver, med hänvisning till Lev Vygotskij, att språket har en avgörande roll
för allt lärande. I relation med andra människor utvecklas tänkandet och har sitt ursprung
därifrån. Mellan människor ligger det sociala samspelet till grund för begreppsutveckling och
skapande av tankestrukturer. För att ge eleverna möjligheten att utveckla detta bör man, enligt
Ahlberg, låta eleverna sitta i smågrupper och diskutera med varandra. Barnen blir då tvungna
att försvara sina egna uppfattningar och formuleringar, samt att utvärdera sina kamraters
förslag och gemensamt komma fram till ett förslag. Att sätta sig in i hur en annan person
tänker stimulerar också den egna problemlösningsförmågan. Barnet kan upptäcka fler
strategier att använda sig av.

Doverborg & Pramling (1999) anser att en förutsättning för att barn ska kunna utveckla en
förståelse för olika aspekter är att det finns en ömsesidig kommunikation mellan den vuxne
och barnet. Det gäller först och främst att båda riktar sin uppmärksamhet mot samma fenomen
och automatiskt gör man detta om man delar samma värld och är engagerad i något. Den
vuxne måste benämna eller beskriva med ord det personen riktar sin uppmärksamhet mot. Ju
äldre barnen blir desto viktigare blir det att barnet får benämna och beskriva saker.
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Enligt Ahlberg (2001) är det viktigt att kunna kommunicera kring sina upptäckter och
språkligt beskriva sina erfarenheter. Detta är en förutsättning för att kunna hantera dessa
symboliskt. Att förstå kommunikationen och språket i matematikundervisningen handlar om
en språklig kompetens och att förstå matematikens symboler. Språket har alltså en betydande
roll gällande lärandet i matematikundervisningen.

För att kunna behärska det främmande matematiska språket behöver eleverna få möjlighet att
använda det matematiska symbolspråket i meningsfulla sammanhang. Språkliga uttryck och
begrepp behöver användas i själva språkanvändningen för att eleverna ska utvecklas. Språket
är inte ett resultat av begreppsutveckling utan en del av själva begreppet. I en ständigt
pågående dialektik utvecklas tanke och språk, där tal och skriftspråk och talspråk är olika
uttrycksmedel som har betydelse för barns utveckling och lärande (Ahlberg, 1995).

Høines Johnsen (2002) belyser hur språkuttrycken utvecklas samtidigt med begrepps-
innehållet, de är delar av helheten. Genom språkbruk och erfarenheter utvecklas elevens
begreppsuppfattning, både den innehållsmässiga och språkliga aspekten. Høines refererar till
Vygotskij som skriver om språk av första och andra ordningen. I språk av första ordningen är
eleverna bra på att läsa och skriftspråket fungerar som ett språk. De behöver inte säga eller
höra ordet. Eleverna behöver inte muntligt stöd utan tolkar ordbilden direkt. Just tecknandet
är en del av skriftspråket. I språk av andra ordningen används det matematiska skriftspråket,
men utan att det ger eleverna en automatisk bild av t.ex. ett antal. Begreppsinnehållet står inte
i kontakt med detta språk utan det behövs ett översättningsled i form av första ordningens
språk.

Att rita eller teckna kan ge barnen en annan upplevelse eller förståelse av matematiska
problem. Barn som ritar får en visuell upplevelse som bidrar till ökad förståelse av det
matematiska innehållet, enligt Ahlberg (1995). Barnen ritar på två olika sätt när de vill
utrycka sig. Antingen ritar barnen bilder med ett eller flera enstaka föremål, eller så ritar
barnen bilder som skildrar en händelse eller en situation. Vid ritandet av föremålsbilder är
människor, ansikten, hus och träd vanliga motiv. Det finns inget samband mellan de olika
föremålen som avbildas och de beskriver inte någon rörelse eller förändring, bilderna är
statiska. På andra bilder är situationen dynamisk, föremålen är relaterade till varandra och det
sker en förändring. Elevernas skriftliga berättelser är knutna till innehållet av den avbildade
situationen.

Høines Johnsen (2002) understryker att läraren bör göra barnen medvetna om att de förmedlar
något genom att teckna, att barnen ”pratar med pennan”. Hon menar också att olika
situationer ställer olika krav på våra uttrycksformer, och att vi när vi uttrycker oss berättar vad
vi tänker. Att finna lösningar på våra problem kan göras genom tecknandet som hjälp. Høines
Johnsen (2002) skriver att…

- Teckning är en hjälp för eget tänkande.
- Teckning är kommunikation.
- Teckning är ett språk.
- Teckning kan fungera som tankeredskap.
(Høines Johnsen, 2002, sid. 38)

Fogelström & Franzén (2003) beskriver hur lärare låter eleverna uttrycka sig på olika sätt,
bland annat genom teckning, modellbygge, känsel och fingerräkning. Vid arbete med
aktiviteter om storleksordning har eleverna fått agera material genom att de längsta ställer sig
först, de kortaste ställer sig sist och så vidare. Eleverna får också tillverka sina egna



12

12

mätredskap när längd och mätning behandlas i undervisningen. För att få användning av de
egna redskapen får barnen i uppgift att mäta olika saker, till exempel bord, klassrummet eller
längden på ett kast. En central del av lärarnas undervisning innebär att eleverna får rita det de
vill berätta, just för att undvika svårigheter med skriftspråket.

4.2 Lekens och rörelsens betydelse för lärandet
Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) framhåller att fysisk aktivitet är en källa till glädje samt
att den fysiska aktiviteten främjar koncentrationsförmågan som i sin tur gynnar
inlärningsförmågan. De skriver att klassrummet är en begränsande faktor beträffande lek och
fysisk aktivitet, vilket medför att utomhusmiljön är ett viktigt komplement för att utvidga
barnens upplevelser och förståelse av begrepp och sammanhang. Författarna berättar att leken
kan ge upphov till en blandad känsla av inlärning. Leken lockar in barnen i spännande och
äventyrliga möjligheter men även en stor ovisshet och oväntade upplevelser.

Även Dahlgren & Szczepanski (1997) lyfter fram lekens betydelse för barnen. Genom leken
söker barnen meningssammanhang genom konkreta aktiviteter. Tyvärr finns det en kontrast
mellan klassrummet och skolgårdens miljöer som inte läraren insett. Skolgården och
utemiljöns pedagogiska hjälpmedel är oftast osynliga för en lärare, gentemot klassrummets.
Eleverna ska få upptäcka matematiken utomhus.

Ericsson (2004) antyder att upplevelser utanför klassrummets fyra väggar leder till obekanta,
oförutsedda situationer som kan leda till att pedagogen känner en osäkerhet samtidigt som det
hos barnen finns en nyfikenhet och förundran. Författaren menar att upplevelsen är grunden
för allt lärande genom de olika sinnesintrycken som blir involverade.

I Pedagogik för 2000-talet tar Egidius (2000) upp flera kända pedagogers syn på olika
inlärningsmetoder. Han nämner bland annat Fröbel som anser att leken är ett naturgivet behov
och framhåller denna som en central pedagogisk metod i sin syn på lärande. Fröbel menar,
enligt Egidius, att det är i leken som barnen ger uttryck för sin inre natur.

Fröbel idealiserade leken som det renaste uttrycket för naturlig och spontan aktivitet hos
människan på samma sätt som Rousseau hade idealiserat känsla och fantasi.
(Egidius, 2000, s. 30)

Maria Montessori tog del av både Fröbels och Rousseaus tankar. Hon menar att barnens yttre
och inre hänger ihop och måste samordnas genom arrangerade aktiviteter.

Människan känner (med hjärtat), vill (med sina händer) och förstår (med sitt huvud).
(Egidius, 2000, s. 32)

Barnen som undervisades av Montessori skulle inte få färdiga föremål utan de skulle själva
skapa något, med andra ord skulle de få ”arbeta” fram något. Utgångspunkten påminner om
Deweys ”learning by doing”, som innebär att utan praktiken blir teorin obegriplig och utan
teorin förstår man inte det praktiska (Egidius, 2000).

Dahlgren & Szczepanski (2004) tillägger att lärandet i utemiljön skapar kunskap som förenar
praktisk och teoretisk erfarenhet. Genom att integrera handen, hjärtat och huvudet i
lärandeprocessen ökar barnen sin vakenhetsgrad. Kreativitet är en central kvalitet i kunskaps-
och färdighetsutveckling. Att uppfatta omvärlden genom sina sinnen är en grundläggande
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process. Att låta eleverna få beröra, känna och vara verksamma i den fysiska miljön, ökar
autenciteten.

Dahlgren & Szczepanski (1997) understryker att man inte ska skilja på handling och
tänkande. Huvudet och kroppen lever i en handlingsgemenskap.

Detta ansluter till vad utomhuspedagogiken menar att ”the doing side” måste vara kopplad
till ”the thinking side” för att tänkandet kring görandet skall leda till verklig kunskap.
(Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 33)

4.3 Erfarenheter av utomhusaktiviteter i matematik
Möller (2004) har i sitt arbete använt sig av material utomhus för att belysa olika matematiska
begrepp, bland annat större än, mindre än och lika med. För att göra övningarna mer lekfulla
användes en låtsasdrake vid övningarna. Drakens funktion i de olika övningarna var att
drakens tänder skulle gapa åt det håll som var det rätta svaret, större än, mindre än eller vara
stängd vid lika med. Eleverna fick i uppdrag att hämta pinnar, grässtrån och kottar för att
sedan jämföra med varandra vilket som var rätt, och för att visa detta använde de draken.
Möller (2004) skriver att resultatet av hans övningar var att eleverna uppskattade de fysiska
och konkreta inslagen allra mest. Eleverna använde sig av leken samtidigt som de lärde sig
något. Möller beskriver användande av leken i lärandet som ett genidrag, eftersom eleverna
därigenom får använda sig av alla sinnen. Wänström (2003) understryker också han att alla
sinnen används vid utomhusundervisning och att flera infallsvinklar lyfts fram vid lärandet.
Om själva lärandet sker på rätt plats och i rätt sammanhang kan detta innebära en förstärkning
av inlärningsprocessen.

Ingberg (2004) poängterar att eleverna får bättre förståelse för matematiken genom utomhus-
pedagogiken och genom att eleverna då får arbeta på ett konkret sätt. Utomhus kan eleverna
t.ex. mäta och få en uppfattning om hur långt tio meter är i verkligheten. Barnen har ett
naturligt behov av att få röra på sig och med det ökar lusten och barnen mår bättre. Barnens
motorik tränas också vid utomhusvistelsen. En annan positiv aspekt som Ingberg (2004) tar
upp, är att prestationskraven sänks naturligt jämfört med när undervisningen sker i
klassrummet. Barn som har svårt att förstå matematiken kan i en annan miljö förstå den
bättre. Eleverna kan bland annat tillsammans lösa matematiska problem och upptäcka att det
kan finnas flera lösningar. Samarbetsförmågan mellan eleverna ökar och med detta stärks
gruppen på ett positiv sätt. Möller (2004) observerade att det fanns barn som vill lösa sina
uppdrag själva, och inte tillsammans med de andra barnen. Detta ledde till att ett barn sökte
sig längre och längre bort i skogen för att utforska skogen och hitta nya spännande saker.

Att vara utomhus innebär inte bara fördelar i undervisningen, Wänström (2003), Ingberg
(2004) och Möller (2004) beskriver flera olika faktorer som påverkar undervisningen
utomhus. Gemensamt vid de olika undersökningarna var att vädret kan ställa till med
problem. Överraskande snöfall innebar att flera elever saknade de varma kläder som skulle ha
behövts. Regnkläder är något som inte finns i alla familjer vilket kan behövas när det är
snöslask på marken och regn i luften. För att kunna ha undervisning utomhus krävs också en
viss vana, vilket några av de lärare som intervjuades påpekade att de saknade. Tillgång till
material och storleken på elevgrupperna är viktiga faktorer. Det kan dessutom krävas flera
vuxna ifall något skulle hända. Men det gäller som lärare att våga prova och se möjligheterna,
inte bara hindren (Ingberg, 2004).
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4.4 Sammanfattning av litteraturstudien
Barns möte med matematik ska ske på ett sådant sätt att det inte tar bort det kreativa och
roliga utan att barnens lärande sker utifrån leken och det fria skapandet. Om skolans
matematik blir en alltför skarpt överträdelse gentemot deras tidigare erfarenheter kan barnen
få för sig att deras tänkande inte räcker till i skolans värld (Ahlberg, 2000). Många barn tror
att de ska svara rätt på uppgifterna på kortast möjliga tid och svarar de fel kan de förlora tron
på det egna tänkandet (Ahlberg, 1995).

Vygotskij skriver enligt Ahlberg (1995) att språket har en avgörande roll för barnens lärande.
Det sociala samspelet mellan människor ligger till grund för begreppsutvecklingen och
skapande av tankestrukturer. För att förstå det matematiska symbolspråket behöver barnen
använda språket i ett meningsfullt sammanhang. Förståelsen för det matematiska innehållet
kan barnen få genom att rita, vilket ger en visuell förståelse. När barn ritar uttrycker de sig på
två olika sätt, antingen genom att rita enstaka föremål eller händelser (Ahlberg, 1995).

En källa till att öka koncentrationsförmågan, och även inlärningsförmågan, är en fysisk
aktivitet. Klassrummets begränsade yta medför att utomhusmiljön är ett viktigt komplement
för att utvidga barnens upplevelser och förståelse av begrepp (Grindberg & Langlo Jagtøien,
2000). Genom leken söker barnen meningssammanhang (Dahlgren & Szczepanski, 1997).

Fröbel hade leken som en central pedagogisk metod för lärandet. Han menade att leken är ett
naturgivet behov och i leken ger barnen uttryck för sin inre natur. Rousseaus tankar handlade
däremot om att barnen skulle använda sin känsla och fantasi vid lärandet. Montessori tog del
av både Fröbels och Rousseaus tankar och menade att barnens yttre och inre hänger ihop.
Genom arrangerade lekar kunde både det inre och yttre hos barnen samordnas (Egidius,
2000). Kreativitet är en central kvalitet i kunskaps- och färdighetsutveckling. Genom att
uppfatta omvärlden med sina sinnen, genom att få beröra, känna och vara verksamma i den
fysiska miljön, ökar autenciteten (Dahlgren & Szczepanski, 2004).

Vid utomhusaktiviteterna används leken och sinnena i lärandet, vilket kan betraktas som ett
genidrag (Möller, 2004). Elevernas förståelse ökar genom att de får arbeta med konkret
material samtidigt som prestationskraven sänks naturligt vid utomhusvistelsen. Barn som har
svårt i klassrummet kan få det lättare i en annan miljö (Ingberg, 2004).

Nackdelar med att genomföra undervisning utomhus är ett oförutsett dåligt väder. Saknar
eleverna ordentligt varma kläder eller regnkläder kan utomhusvistelsen bli en tråkig och
negativ upplevelse (Ingberg, 2004; Möller 2004; Wänström 2003).



15

15

5. Den empiriska studien
I detta kapitel presenteras den undersökning som genomförts i syfte att besvara uppsatsens
frågeställningar. Den första delen handlar om undersökningens uppläggning, förberedelser
och genomförande av utomhusaktiviteterna i matematik. I den andra delen presenteras
resultatet av intervjuerna.

5.1 Uppläggning och planering av aktiviteterna

5.1.1 Val av informanter och etiska aspekter
Val av skola och klass är inte slumpmässigt utan beror på att jag känner klassläraren och
klassen sedan tidigare. Vid förfrågan till klassläraren gav hon mig all den tid jag behövde för
att genomföra en undersökning till mitt examensarbete. Skolans läge är perfekt för utomhus-
pedagogik, det finns tillgång till stora ytor att röra sig på. Skogen ligger alldeles i närheten av
skolan och det finns ett radhusområde med en lekpark inom gångavstånd. Det var 20 av
klassens 21 elever som medverkade i denna studie och eleverna gick i år 2. Att en elev inte
deltog i undersökningen beror på att eleven var frånvarande vid de tillfällen då under-
sökningen genomfördes.

Indelningen i olika grupper har varit följande:
Grupp 1: fem pojkar och två flickor.
Grupp 2: sex pojkar.
Grupp 3: sex flickor och en pojke.

Utgångspunkt vid sammansättning av grupperna har varit att få fram grupper som kan tänkas
reagera olika inför utomhusaktiviteter i matematik. I en grupp finns pojkar med ”lite mer
spring i benen” (grupp 1) och avsikten var att kunna observera hur just dessa elever agerar när
de har lektion utomhus. Även grupp 2 bestod av pojkar men de är, enligt min kunskap från
tidigare observationer av klassen, lugnare än medlemmarna i grupp 1. Den sista gruppen,
grupp 3, bestod av sex tjejer och en pojke. Att det fanns en pojke i denna grupp beror på att
han varit bortrest och inte kunnat i delta i någon av de andra grupperna. Vid utomhus-
aktiviteten delades eleverna in i mindre grupper, antingen två och två eller enskilt, vid ett
tillfälle fanns en grupp med tre elever.

Vid forskning där människor ingår är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter.
Vetenskapsrådet (2002) har därför utformat forskningsetiska principer som utgör normer för
hur deltagare i studier ska behandlas. De forskningsetiska principerna omfattar fyra
huvudkrav (Bryman, 2002, s 440):

• Informationskravet – deltagarna ska ges information om syftet med undersökningen,
hur den kommer att gå till samt de rättigheter de har. Deltagandet ska vara frivilligt
och personerna har rätt att avbryta sin medverkan.

• Samtyckeskravet – deltagarna ska samtycka till att medverka i undersökningen.
• Konfidentialitetskravet – uppgifter ska behandlas med försiktighet. Uppgifter ska

anonymiseras så att det inte finns information som kan leda till att personer eller
skolor kan identifieras. Personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del
av informationen.

• Nyttjandekravet – de uppgifter som samlas in får endast användas för forsknings-
ändamål.
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För att beakta de etiska principerna hade jag i förväg bett klassläraren att skriva i sitt
veckobrev att jag skulle komma till klassen. Av detta veckobrev framgick att jag skulle hålla i
vissa lektioner och intervjua barnen om lektionernas innehåll. Om någon förälder inte ville att
deras barn skulle intervjuas så ombads föräldern ta kontakt med klassläraren och meddela
detta. Det var inte någon förälder som hörde av sig. Innan jag skulle komma till klassen togs
en sista kontakt med klassläraren för att kontrollera att allt var i sin ordning inför mina
planerade besök och aktiviteter. Som svar fick jag veta att jag hade klassen till mitt
förfogande i den omfattning jag ansåg behövdes för undersökningen.

För att skydda mina informanters identitet har jag valt att fingera elevernas namn. Skolan
beskrivs enbart kortfattat och klassläraren kallas helt enkelt för klasslärare.

 I början av varje intervju har jag berättat för eleverna att de kommer att medverka i en studie,
om de vill, och att deras namn kommer att ändras till något annat namn. Allt som spelas in
kommer att förstöras efter att jag har skrivit ned vad som sagts.

5.1.2 Föreberedelser inför utomhusaktiviteterna
Övningarna som matematikaktiviteterna behandlar är begreppen dubbelt och hälften
respektive geometriska former. Syftet med de olika övningarna var dels att eleverna skulle
träna på begreppen dubbelt och hälften genom att använda sig av konkret material, dels att
eleverna skulle få kunskap om geometriska former och möjlighet att identifiera dessa former
utomhus. Vid intervjuerna skulle eleverna sedan få svara på frågor om hur de upplevt de olika
övningarna och hur de uppfattat innehållet i matematikaktiviteterna.

Att begreppen dubbelt och hälften valdes beror på att eleverna i klassen tidigare har jobbat
med dessa begrepp. Detta blev därmed ett tillfälle att undersöka hur och om eleverna hade lärt
sig begreppen. Vad gäller den andra övningen, de geometriska formerna, visste jag att
eleverna hade ritat formerna tidigare i klassen men inte pratat om vad de heter eller var de
finns. Detta kunde därmed vara ett bra tillfälle för eleverna att bli närmare bekanta med de
geometriska formerna.

Till de båda första grupperna hade jag planerat att använda begreppen dubbelt och hälften,
och till den tredje gruppen handlade det om de geometriska formerna, cirkel, rektangel,
kvadrat och triangel.

Under de två terminer som jag läst matematik inom lärarprogrammet hade jag fått ta del av
många övningar som var lämpliga att använda i samband med utomhusaktiviteter i
matematik. Jag fastnade speciellt för en övning som handlade om dubbelt och hälften. För att
få reda på mer om övningen letade jag upp boken som övningen var hämtad ur, Gustafsson,
Johansson och Jernberg (2004) Räkna med utemiljön. Till övningen om de geometriska
formerna användes en bok som heter Astronauter och utomjordingar i formernas värld av
Hewitt (2001).

Dagen då utomhusaktiviteterna skulle genomföras berättade jag mer i detalj för klassläraren
om mitt syfte och om de olika övningarna som jag hade planerat. Ett stort frågetecken var hur
de olika grupperna skulle sättas samman. Min avsikt var att storleken på grupperna skulle
vara omkring sex elever och att eleverna sedan skulle arbeta tillsammans två och två.
Smågruppernas storlek fick vara flexibel med tanke på att något barn skulle kunna vara sjukt
eller att händelser på rasterna kunde påverka.
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5.1.3 Intervjuer och observationer
Undersökningen genomfördes vid tre olika tillfällen och efter varje tillfälle blev eleverna
intervjuade i ett avskilt rum på skolan. Eleverna intervjuades i samma smågrupper som de
varit i vid utomhusaktiviteterna. Varje intervju tog 20–30 minuter.

Under intervjuerna hade eleverna tillgång till ritpapper och färgpennor för att kunna rita och
berätta vad de uppfattat och upplevt i samband med utomhusaktiviteten. Samtidigt som de
intervjuade eleverna ritade ställde jag frågor angående deras utomhusvistelse. Utifrån
intervjufrågorna (se bilaga 1) och elevernas svar gavs följdfrågor. Vid intervjuerna försökte
jag se till att varje elev fick göra sin röst hörd. Vissa barn tar mer plats än andra men under
intervjuerna fick varje elev möjlighet att komma till tals och besvara frågorna.

Observationer av eleverna skedde hela tiden under lektionerna. Merparten av observationerna
ägde rum under själva utomhusaktiviteterna. De frågor jag genom observationerna försökte
besvara och därför riktade uppmärksamheten mot var följande: Vad gjorde eleverna mellan de
olika uppgifterna? Hur löste eleverna uppgifterna? Verkade barnen ha roligt? Vad påverkade
elevernas humör? Under själva aktiviteten fanns inte möjligt att anteckna, därför gjordes
anteckningar direkt efter varje utomhuslektion.

5.2 Resultat
I denna del kommer resultatet från observationerna och intervjuerna att redovisas.
Observationerna grundar sig på de genomförda utomhuslektionerna. Resultatet av
intervjuerna redovisas genom olika teman. Följande teman beskriver utomhuslektion 1 och
utomhuslektion 2: Elevernas berättelser om utomhusaktiviteterna; Elevernas förklaring av
dubbelt och hälften; Elevernas upplevelser av matematik utomhus; Elevernas upplevelser av
att vara ute; Att leka matematik; samt Elevernas upplevelser av att vara inomhus och ha
matematik. Utomhuslektion 3, med övningen om geometriska former, gav vid analysen av
intervjuerna upphov till följande teman: Elevernas berättelser om utomhusaktiviteterna; Var
fanns de geometriska formerna?; Elevernas upplevelser av matematik utomhus; samt Vad var
roligast?.

I texten där intervjuerna redovisas kommer intervjuaren att förkortas med Int. och barnens
namn är fingerade.

5.2.1 Genomförandet av utomhusaktiviteter
I denna del presenteras övningarna som eleverna utförde och resultatet av observationerna
som gjordes under lektionerna. De två första utomhuslektionerna med uppgifterna ”dubbelt
och hälften” genomfördes i skogen, den tredje utomhuslektionen med uppgifterna
”geometriska former” genomfördes i ett radhusområde. Varje utomhuslektion varade i 40–60
minuter.

Utomhuslektion 1:
Dagen började med att eleverna fick veta att de skulle få följa med mig ut och att vi skulle
göra olika saker. Eleverna fick däremot inte veta exakt vad vi skulle göra. Jag förklarade att
alla barnen skulle få följa med, men inte alla på en och samma gång och inte på samma dag.

Min förhoppning var att det under de olika övningarna skulle uppkomma en del diskussioner
om hur eleverna skulle gå tillväga för att lösa de problem de ställdes inför.
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Under rasten sprack den planerade gruppindelningen. Två pojkar i en planerad smågrupp hade
bråkat och vägrade att arbeta tillsammans. En annan pojke fick följa med istället för en av de
pojkar som blivit osams. Detta medförde att den av pojkarna som skulle stanna kvar blev arg
och följde med ändå. Denna händelse medförde att fritidspedagogen var tvungen att följa med
och hålla koll på eleven i fall något skulle hända.

Efter att vi promenerat en bra bit från skolan hittade vi platsen där jag blivit upplyst om att det
skulle finnas gott om kottar och stenar. Medan vi gick fick barnen veta att vi skulle ut på
skattjakt. När frågan ställdes till eleverna om vad en skatt är, blev svaren att det var guld,
diamanter och pengar. När eleverna fick veta att de skulle leta efter djurens skatter blev de lite
konfunderade, vad hade djuren för skatter, undrade eleverna. Någon elev svarade ”mat”, en
annan elev sade ”ett hus”. Jag berättade att idag var djurens skatter, pinnar, kottar och stenar.
Barnen fick ett förvånat uttryck i ansikten när de hörde detta.

Inför aktiviteten med grupp 1 var intentionerna att vi skulle hinna med att prata om både
dubbelt och hälften. Till hjälp fanns skogens alla hjälpmedel, men jag använde bara kottar,
stenar och pinnar, eftersom det var djurens skatter vi var ute efter. Jag ville att eleverna inte
bara skulle hitta de olika skatterna utan även kunna förklara hur de kom fram till de olika
svaren på uppgifterna.

Eleverna i grupp 1 fick följande uppgifter (se bilaga 3):

1. En hämtar 2 pinnar, den andre dubbelt så många.(muntlig instruktion)
2. En hämtar 6 stenar, den andre hälften så många. (muntlig instruktion)
3. Det är 1 sten. Dubbelt så många kottar som stenar. Lika många pinnar som kottar och

stenar tillsammans. (skriftlig instruktion)
4. Hälften av skatterna är kottar. Det är 8 skatter. Det är 1 sten. (skriftlig instruktion)
5. Det är 2 stenar. Dubbelt så många pinnar som stenar. Det är 7 skatter. (skriftlig

instruktion)

När eleverna fått sina uppgifter blev det full fart på en gång. Några elever stod och pratade om
hur många de föremål de skulle hämta, andra började genast leta efter stenar, osv. Det kändes
nästan som om det var en tävling mellan barnen. De tittade mer efter vad de andra eleverna
gjorde och hur långt de hade kommit. Efter varje övning fick eleverna berätta vad de hade
plockat och hur de kommit fram till vilket antal föremål de skulle hämta. De elever som
redovisade skulle berätta högt för de andra hur de kommit fram till svaret. Att stå stilla ute i
skogen var svårt, och att samtidigt lyssna på sina kompisar var ännu svårare.

De barn som hade löst uppgifterna snabbast började leka medan de väntade in resten av
gruppen, vilket några elever som behövde mer tid för uppgifterna ansåg var orättvist. En elev
som höll på att lära sig läsa blev mer arg än glad när jag frågade om eleven behövde hjälp
med att läsa uppgifterna. Han tog sin papperslapp och gick iväg. Efter en liten stund kom han
tillbaka och visade upp vad han hade hämtat. Förutom att han hade läst själv så hade han
förstått vad som stod på lappen.

Utomhuslektion 2:
Nattens stora snöfall påverkade lektion 2. Antalet övningar minskades på grund av erfaren-
heterna från den första lektionen då eleverna hade haft svårt att koncentrera sig. Istället för
fem övningar användes två omstrukturerade övningar, en muntlig och en skriftlig uppgift.
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Den skriftliga uppgiften fick ett ändrat innehåll eftersom snön fallit under natten och gjorde
det helt omöjligt att hitta några kottar på marken. Kottar i uppgiften byttes ut mot snöbollar
och stenar mot löv. Vi gick inte till samma skogsparti som dagen innan utan höll oss denna
gång i utkanten av skogen, på grund av kylan och ifall det skulle hända något.

Väl uppe på bergskullen berättade jag att vi skulle leta efter djurens skatter, som vid detta
tillfälle var löv, pinnar och snöbollar. Men att försöka få sex pojkars uppmärksamhet när det
fanns hur mycket snö som helst var inte lätt. Enligt min egen erfarenhet är den första snön
allra roligast och det syntes också på barnen, som hellre ville leka än lyssna på mina
instruktioner.

Eleverna i grupp 2 fick följande uppgifter (se bilaga 3):

1. En hämtar 2 pinnar, den andra hämtar dubbelt så många. (muntlig instruktion)
2. Det är 1 löv. Dubbelt så många snöbollar som löv. Lika många pinnar som snöbollar

och löv tillsammans. (skriftlig instruktion)

Uppgifterna löste barnen på olika sätt. Till den skriftliga uppgiften tog ett par elever en pinne
och delade den på tre delar istället för att leta reda på tre pinnar. Snöbollskastning är förbjudet
på skolan, en regel som kan vara svår att hålla på när man är ute i skogen och det finns träd att
kasta på. Vid några tillfällen fick man se mellan fingrarna vad gäller att följa snöbolls-
förbudet. Barnen såg ut att trivas bra och de frågade hela tiden om de fick leka, vilket de fick
efter att de löst uppgifterna.

Utomhuslektion 3:
Till grupp 3 användes en bok som handlar om de geometriska formerna cirkel, kvadrat,
rektangel och triangel. Vid introduktionen av de olika formerna satt vi i ett rum och pratade
om formerna och jag använde mig av boken för att eleverna skulle få se hur formerna ser ut.
Boken handlar om en pojke, en flicka och en hund som reser ut i rymden för att leta efter
planeten Formia (Hewitt, 2001). På planeten Formia är formerna det viktigaste som finns.
Eftersom bokens karaktärer skulle ut i rymden och leta efter formerna, så gjorde vi likadant.
Ytterkläderna blev våra rymddräkter och sedan försvann vi ut i ”rymden”.

Uppgiften för eleverna var att två och två eller enskilt gå ut i närområdet och försöka hitta så
många av de olika formerna som möjligt. Till sin hjälp fick de två papper, ett papper där jag
hade ritat upp formerna och även skrivit vad de heter, det andra papperet var ett ritpapper. De
två papperen satte jag fast på varsin sida av ett underlägg för att det skulle vara lättare att rita
(bilaga 2).

Barnen var osäkra på vad som var en kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. De var också
tveksamma till om formerna kunde finnas utomhus. När väl det första barnet frågade om en
brevlåda var en rektangel, släppte osäkerheten för gruppen. Alla hittade former överallt, först
letade de, sen tittade de på sina papper om formen stämde överens och sen ritade de.

Vädrets makter var inte med oss, det blåste och blev kallt vilket ledde till att vi rörde oss mot
klassrummet tidigare än planerat. En av tjejerna ville inte gå in för hon såg formerna överallt,
en aha-upplevelse för hennes del.



20

20

5.2.2 Dubbelt och hälften
Elevernas berättelser om utomhusaktiviteterna
Intervjun började med att jag bad eleverna att berätta fritt om vad de har uppfattat att vi gjorde
utomhus. Eleverna hade olika uppfattningar om vad det var vi hade gjort. Barnen uppfattade
bland annat att de skulle ”hämta saker” och att de skulle ”hitta djurens skatter i skogen”.

Någon berättade att de fick ledtrådar för att hitta saker att lägga i stora högar. Andra elever
sade att det var en dubbelt- och hälftenskattjakt.

Int: Kan ni berätta för mig vad vi gjorde i skogen?
Linnea: (Skratt) Jag fick ett grässtrå i munnen.
Jonna: Vi var på skattjakt.
Int: Vad var det för skattjakt?
Jonna: dubbelt- och hälftenskattjakt.
Int: Vad fick ni göra?
Linnea: Hämta stenar och kottar och pinnar.

En elev beskrev som det starkaste minnet av utomhusaktiviteten att han fick ledtrådar
som skulle följas och att han sedan skulle leta upp sakerna:

Int: Kommer du ihåg vad vi gjorde?
Jimmy: Ja, lite kottar och pinnar och stenar.
Int: Vad gjorde vi med dom?
Jimmy: Delade upp i stora högar.
Int: Varför gjorde vi det?
Jimmy: För det var vår ledtråd.
Int: Vad var det för ledtråd?
Jimmy: Man skulle plocka en av varje, typ så här 1 kotte och sen dubbelt
med stenar och dä.

För att göra barnen intresserade av vad de skulle få göra utomhus, hade jag inledningsvis
berätta att de skulle ut på skattjakt och leta efter djurens skatter:

Int: Kan du berätta vad vi har gjort nu?
Andreas: Ja, vi har, vi ska hitta djurens skatter, och det är 2 snöbollar, 1 löv
och 3 pinnar. Vi ska hitta dubbelt så mycket som lövet och snöbollarna
tillsammans. Då blir det alltså 3.
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      Andreas illustration av djurens skatter.

Två av elever påpekade vid intervjun att vi använde filtar att lägga sakerna på, för att de
lättare skulle kunna visa vad de har hämtat:

Int: Kan ni berätta vad vi gjort idag?
Josef: Vi gjorde en skattjakt.
Int: Vad var det för skattjakt?
Josef: Man skulle hitta särskilt många löv, snöbollar och pinnar och sen
hade man en filt att lägga det på.
Int: Varför hade man filten?
Josef: Så att det inte skulle försvinna.
Robert: För snön är ju mjuk.

Av de sammanlagt 13 eleverna som ingick i grupp 1 och grupp 2, var det endast en elev som
beskrev aktiviteten som en lek.

Int: Herman, kan du berätta vad vi gjorde i skogen?
Herman: Vi lekte

Elevernas förklaring av dubbelt och hälften.
En uppföljning av vad eleverna svarade att de hade uppfattat att vi gjorde utomhus, var att jag
bad dem förklara vad dubbelt och hälften är. Att förklara muntligt kan vara väldigt svårt,
många elever kunde inte komma på själva ordet. Andra elever använde sig av papper och
penna och ritade. Med hjälp av teckningen förklarade de sedan innebörden i begreppen
dubbelt och hälften. Två av eleverna berättade så här:

Int: Kommer du ihåg vad du skulle göra med djurens skatter?
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Stefan: Jo, vi skulle samla in dom i högar.
Int: Vad för högar? Hur visste du att du skulle samla in dom i högar?
Stefan: Du sa att vi skulle hämta…
Markus: Vi hade, vi hade, vad heter det, mindre och högre.
Int: Mindre och högre? Det heter något annat, kommer du ihåg vad det
heter?
Int: Kommer Stefan ihåg vad det heter?
Stefan: Nej.
Int: Inte mindre och högre. Om jag lägger 1 penna här, och så vet jag att
jag ska lägga 2 pennor här. Vad kallar man det för?
Stefan: Ja, just ja, dubbelt och…
Markus: Hälften
Stefan: Dubbelt och hälften.
Markus: Det är lätt.

En annan elev berättade vad vi gjorde men kunde inte heller han komma på de korrekta
formuleringarna eller begreppsuttrycken, eleven förklarade:

Det var som att räkna plus och minus. (Herman)

Flertalet elever kunde förklara vad dubbelt innebär. Några kopplade till det vi hade gjort utomhus,
med hjälp av pinnar, snöbollar och stenar.

Linnea: Typ om Jonna skulle hämta två stenar så skulle jag hämta dubbelt
så många, fyra stenar.

Några elever konstruerade egna räknesagor som de också åskådliggjorde genom att rita en bild.
I exemplet nedan handlar räknesagan om pennor och människor:

Int: Kan du berätta för mig vad du gör?
Robert: Mmm, ja ska göra 12 pennor och så ska jag göra dubbelt så många
människor.
Int: Så du har 12 pennor i en hög. Så hur många människor ska det vara i
den andra högen?
Robert: (räknar på fingrarna) 24
Int: Hur tänkte du?
Robert: Jag började med 12 och sen räknade jag uppåt.
Int: Hur mycket räknande du uppåt till?
Robert: 12!
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        Roberts illustration av innebörden i begreppen dubbelt och hälften.

Några elever berättade i räknesagor om ”dubbelt”. Den första räknesagan av de två som
presenteras här handlar om en pojke som får pengar av sin mamma. Den andra räknesagen
handlar om en annan pojke och hans bror som ska köpa korv:

Int: Lärde du dig något i skogen?
Samuel: Ja, vad heter det, dubbelt och hälften.
Int: Kan du förklara för mig vad dubbelt är?
Samuel: Det är när man har 5 kronor och sen får jag en femma till av min,
vad heter det, mamma, då får man så mycket som den i samma hög, då får
man 10, det är lika mycket.

Historien om korvkiosken:

Andreas: det är en korvkiosk, där, och så sen är jag där!
Int: du står bredvid korvkiosken?
Andreas: ja, här är jag och min brorsa, och sen så köper, det kostar, en
korv kostar 5 kronor styck och jag ska köpa en till mig och en till min
brorsa,. Jag har en tia, så jag köper en till mig och sen ska jag dubbla till
en, då dubblar till 5 och det blir 10, så.
Int: så om du har 5 kronor och så ska du dubbla det, det blir…
Andreas: 10.
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Andreas illustration av begreppen dubbelt och hälften genom räknesagan om en korvkiosk.

Att utgå från sin egen värld är ett sätt att förklara. En annan pojke berättar vad hälften innebär
genom att ge ett konkret exempel, att gå till en kiosk och handla:

Int: Vad är hälften då?
Samuel: hälften, ok, man har 10 kronor sen går man till kiosken och ska
köpa för 5 kronor och tuggummi kostar 3 kronor och jag ska köpa lite mer,
då har jag bara 2 kronor kvar och sen tänker han ett tuggummi till för 3
kronor, det går inte, sen, sen såg han nåt som kostade 1 krona, 2 kronor,
alltså köpte han det, då har han bara 5 kronor kvar.
Int: har han handlat för hälften då?
Samuel: Ja!

Elevernas upplevelser av matematik utomhus.
När jag ställde frågan till eleverna om de hade haft matematik utomhus, och på vilket sätt,
fick jag varierande svar. Någon elev kopplade matematiken till att läsa, medan flera elever
svarade ”för att de plussade och la till”. En annan elev sade ”för att det handlade om dubbelt”.
En elev menade att vi hade matematik utomhus eftersom att vi var på skolans område, ”för att
vi är i skolan”.

Int: Kan man säga att vi hade matematik där ute?
Josef: Jepp, det kan man.
Int: Man kan det. Varför kan man säga det?
Josef: För att man plussar och man lägger till.
Int: Vad var det vi plussade?
Josef: Plussade saker, snöbollar, pinnar och löv.

Flera elever upplevde matematiken när de läste lapparna medan någon påstod att det inte gick
att vara ute och ha matematik. Om man använder begreppet dubbelt i läromedlet är det
matematik men att använda dubbelt utomhus är inte matematik.

 Int: Vad kallar man den här högen för då? Du…
Samuel: Dubbelt.
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Int: Gjorde vi det när vi var ute
Samuel: Ja.
Int: Är dubbelt matematik? När man håller på med det?
Samuel: Nej!
Int: Så om det står i Flex att du ska rita dubbelt så många…
Samuel: Kottar.
Int: Kottar. Är det matematik då?
Samuel: Nja.
Int: Är det matematik när man räknar i matteboken?
Samuel: Ja.
Int: Men när du var ute i skogen och skulle hämta dubbelt så många kottar,
är det matematik då?
Samuel: Ja, NEJ!

Vad man upplever när man är utomhus kan variera från person till person. Vissa elever
kopplar att när man är i skogen så leker man, medan andra tänker på vad det är man gör i
skogen.

Int: Var det roligt att vara ute?
Samuel: Jätterolig
Int: Vad var det som var roligt?
Samuel: Det var att leka.
Herman: Vi lekte inte ens
Samuel: Jo, det gjorde vi. Vad gjorde vi annars?   

Elevernas upplevelser av att vara ute.
Upplevelsen av att vara ute belyses genom elevernas svar. Många elever tyckte att det var
roligt att vara ute men konstaterar samtidigt att det var kallt. Snön hade påverkat
upplevelserna och en av flickorna säger så här om att vara ute och om snön:

Int: Är det roligt att vara ute i skogen?
Linnea: Ja.
Jonna: Men inte när det är så kallt
Int: Ja, vi var ute lite länge.
Linnea: Det är roligt att det kom snö.
Jonna: Det var roligt med snö, fast det ska inte vara så kallt.
Jonna: Det ska vara varmt och snö, då kan man vara ute i skogen.

Flertalet av eleverna påpekade också att det är roligare att vara ute för att man inte behöver
sitta still utan har möjlighet att röra på sig. En av eleverna beskriver det som att man tränar
benen när man är ute.

Int: Vilket är roligast, att sitta inne och sitta still eller vara ute?
Markus, Stefan: Ute!
Int: Och ha matematik?
Markus, Stefan: Ute och ha matematik.
Int: Varför det då?
Markus: Det är roligare.
Int: Vad är det som är roligare?
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Stefan: När man är inne måste man sitta still

Markus: Man får leta efter saker och göra matte mer.
Int: Får man röra på sig mer?
Markus, Stefan: Ja.
Int: Och slippa sitta still?
Markus: Man tränar benen.

Flera elever förde fram uppfattningen att man var tvungen att sitta still inomhus, och en ville
röra på sig lite då och då. Och självklart finns det olika sätt att variera sitt stillasittande på,
även i klassrummet:

Int: Skulle du tycka det var roligare att springa och hämta…
Jonna: Ja, för då för man röra på sig mera.
Int: Är det tråkigt att sitta still?
Linnea: Jag brukar gunga med benen.
Jonna: Man bruka sitta still så länge, så någon gång måste man röra på sig
och gå en promenad eller nåt.
Linnea: Det gör vi ju på rasten.
Jonna: Men den är inte så lång.
Linnea: Men matrasten är lång.
Jonna: Men inte så lång som jag hade tänkt mig.

Att vara ute och leta efter saker upplevs som roligare än att sitta inne i klassrummet. Två elever
tyckte att man lär sig mer genom att vara utomhus och att man kan hitta djur. En pojke tyckte
att det var bra att vara ute för då hade man träden som lärare.

Int: Vilket är roligast, att ha matematik i skogen eller inomhus?
Staffan: I skogen.
Int: Varför är skogen roligast?
Staffan: Där finns det träd som är lärare.

Men det fanns också elever som tyckte mindre bra om att vara ute. Någon tyckte att det var
för jobbigt att springa och hämta saker, någon annan tyckte det var svårt att höra vad läraren
sade eftersom många elever inte var tysta.

Int: Var det svårt att koncentrera sig när vi var ute?
Andreas: Mmm.
Int: Var det svårt att lyssna på mig och höra vad jag sa?
Andreas: Ja.
Int: Varför var det det?
Andreas: Därför att många skrek.
Int: Lyssnade alla?
Andreas: Inte alla.
Int: Vad gjorde dom?
Andreas: Dom lekte istället för att lyssna på dig.  
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Att leka matematik.
Till eleverna som ansåg sig ha matematik utomhus och som samtidigt framhöll att de lekte,
ställdes följdfrågan om man kan leka matematik. Svaren skiljde sig åt mellan eleverna. Vissa
elever uttryckte att det var en lek samtidigt som vi läste på lapparna och hämtade saker. Andra
elever beskrev möjligheten att kombinera lek med matematik, som eleven i exemplet nedan:

Int: Kan man leka matematik?
Jonna, Linnea: ja, det kan man.
Int: Hur då?
Linnea: Att man hämtar stenar och olika många.
Jonna: Och liksom med hinkar, hämtar man sandkorn och sen kan man
bygga en kaka och räkna sandkornen.

En annan elev menade att man kan leka matematik utomhus men inte inomhus. Att leka i
matteboken med penna går inte på grund av att du sitter still och att du inte rör på dig.

Int: Hur menar du när du säger att vi lekte matematik?
Jimmy: Plocka stenar och dä.
Int: Leker man då?
Jimmy: Ja, vi leker en lek och plockar stenar och dä.
Int: Men om du sitter och räknar i din mattebok. Leker du inte då?
Jimmy: Nej.
Int: Kan man inte säga att du ska leka med pennan och skriva hur mycket
5+3 är?
Jimmy: Nej.
Int: Varför inte då?
Jimmy: För då får man inte röra på sig.
Int: Måste man sitta still då?
Jimmy: Ja, det är ingen lek.
Int: Är det en lek om man får röra på sig och springa omkring?
Jimmy: Ja. Gå, jag är färdig.

Elevernas upplevelser av att var inomhus och ha matematik.
De elever som föredrog att vara inomhus ansåg att allting som behövs finns inomhus och man
behöver inte springa och leta efter saker utan det är bara att fråga fröken så får man det man
behöver. Några tyckte att det var roligare att jobba med matteboken, med en penna eller att
det var roligt att sitta still. En elev motiverade sig så här:

Det är varmare och det är lättare att tänka när man sitter ner.

De elever som tyckte att det var bättre att vara utomhus, sade att inomhus måste man sitta still
och man måste jobba hela tiden. Så här sade en pojke:

Int: Får man röra på sig mycket i klassrummet?
Jimmy: Nej!
Int: varför inte?
Jimmy: Därför man jobbar hela tiden.
Int: Måste man sitta still då?
Jimmy: Ja!
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5.2.3 Geometriska former
Elevernas berättelser om utomhusaktiviteterna.
Jag ställde samma fråga här som tidigare och bad eleverna att berätta för mig vad vi gjorde,
alltså vad de uppfattade att vi gjorde utomhus. Alla elever svarade att de antingen hade letat
efter formerna (cirkel, kvadrat, rektangel eller triangel) eller ritat formerna. Men svaren
varierade på så sätt att några tyckte att de lekte astronauter medan de letade. Någon kom ihåg
boken som vi från början hade tittat i, att vi tog på oss våra rymdkläder och sen gick vi ut och
letade efter formerna.

Int: Kan ni berätta för mig vad vi har gjort idag?
Ellen: Vi har tittat i en bok om rymden sen tog vi på oss rymdkläder.
Int: Vad gjorde vi sen?
Ellen: Vi gick ut och skulle hitta cirklar, trianglar, rektanglar och
kvadrater.
Int: Vart skulle vi hitta dom formerna?
Ellen: På några hus, i en lampa.

Var fanns de geometriska formerna?
När vi var utomhus ritade eleverna de olika formerna som de hittade i närområdet. Vid
förklaringar var de hittade formerna svarade en del av eleverna att de satt på husen eller på
väggarna, andra former hittade de på marken och några elever berättade så här:

Int: Vart fanns sakerna? Fanns de på något speciellt ställe?
Jennifer: En del satt på hus.
Cecilia: Ja, några satt på marken.
Vera: En del satt på väggarna och på luften fast det var som cirklar som
gummi.
Cecilia: En del låg på marken.

De vanligaste svaren blev att formerna såg ut som fönster, lampor eller hustak. En brevlåda
fanns vid ingången till ett av husen och liknade formen av en rektangel. På en av dörrarna satt
både en krans (cirkel) och en segelbåt med segel (triangel), och någon elev påpekade att det
såg ut som formerna vi letade efter. En av eleverna reagerade på att även vägmärkena hade de
former som vi letar efter. När vi kom till lekparken kunde jag se att eleverna ritade av en
snögubbe och en gungställning som hade formen av en triangel.

Elevernas upplevelser av matematik utomhus.
En av tjejerna tyckte att hon lärde sig matematik på ”ett ungefär” när hon var utomhus. Med
det svaret uttryckte hon att det var roligare att rita än att ha lektion inomhus. Hon berättade
också att hon har använt formerna på lekis och kände igen dem. Eleven skulle vilja ha mer
matematik utomhus, för att det är roligare, men inte om man fryser om fötterna. Hon uttryckte
det som att man får leka mer utomhus samtidigt som hon inte ansåg att vi lekte matematik.
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Int: Tycker du att vi hade matematik när vi var ute?
Veronica: Ja, ungefär, men bara mycket roligare matte.
Int: Hur menar du då?
Veronica: För när man ritar är de mycket roligare istället för att ha lektion.
Int: Vad gör man på lektionen då?
Veronica: Matte, matematik och så, det är inte så roligt.

Tjejgruppen hade svårt att precisera hur de lärde sig matematik i detta sammanhang. De
beskrev att de lärde sig genom att de fick rita saker som de inte kunde förut. Det var delade
meningar om de hade ritat eller namngett formerna förut. Men de tyckte att de hade haft
rymdmatte idag i alla fall. En tjej lärde sig om rymden och ”konsonanter” (astronauter).

Int: Hade vi matematik när vi var ute?
Cecilia, Vera, Jennifer: Ja, nej, nja, jo, jo, lite.
Int: Lite. Hur menar ni då? Kan ni förklara för mig?
Jennifer: Det är svårt att förklara.
Cecilia: Att vi ritar saker som vi inte kunde förut, kanske.
Int: Så ni lärde er något?
Cecilia, Vera, Jennifer: Mmm.
Int: Vad lärde du dig nu?
Cecilia: Om rymden, om konsonanter.
Int: Astronauter.
Cecilia: Ja (Skratt)

Ett sätt att använda sig av de geometriska formerna kunde vara att räkna dem. Formerna
kunde läggas fram och sedan räknas. En elev föreslog att formerna kunde användas till att
leka med. En cirkel kunde vara en 5 krona, triangel en 10 krona, rektangel en 100 kronors
sedel, och en kvadrat kunde vara en 20 kronors sedel, och sedan kunde man räkna plus och
minus. Eleverna ansåg att de hade matematik utomhus men tyckte att det var svårt att förklara
hur. En av eleverna beskrev också vad hon hade ritat.

Ellen: Ja, sen har jag ritat en tidtabell som ser ut som en kvadrat och där
står det 3. Och väntar om man ska till Centrum, och den heter tidtabell, och
sen har jag ritat gungor och staketen och triangeln som ser ut som ett A.
Int: Gungställningen?
Ellen: Ja, ställningen ser ut som en triangel.
Int: Vad är det stora du har ritat?
Ellen: Jag har ritat en båt som är i vattnet, sen har jag ritat gardiner.
Int: Seglet?
Ellen: Ja, seglet. (Skratt)
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Ellens illustration av olika geometriska former.

Den sista intervjupersonen tyckte att han lärde sig något genom att få veta var man kunde
hitta saker, med saker menade han de geometriska formerna. Han tyckte också att man lär sig
matematik ute om man tar med sig matteboken ut. Han ångrade sig sedan med att säga att
man kan räkna på fingrarna. Därefter kom han på att om man lägger pinnar och adderar så kan
man faktiskt lära sig matematik ute.

Int: Kan man lära sig matte både inomhus och utomhus?
Jonas: Ja, om jag tar med mig matteboken ut.
Int: Men om du inte får ta med dig matteboken ut, kan man lära sig att
räkna ändå?
Jonas: Då lär jag mig inte. Jo, om man räknar på händerna.
Int: Kan man räkna med pinnar, kottar eller snöbollar?
Jonas: Ja, man har dom som 1 2 3 4, sen lägger man till ett plus, en pinne
rak och en pinne snett över, och sen gör man två pinnar så här.
Int: Lika med?
Jonas: Ja, och sen tar man hur mycket det blir.

Vad var roligast?
Att berätta om vad som var roligast hade barnen inga som helst problem med. I stort sett alla
eleverna tyckte att det var roligare att vara utomhus än inomhus. Att vara utomhus och rita
samtidigt som de fick leka att de var i rymden, var det som upplevdes som roligast av de
flesta barnen. Ett av barnen menade att det roligaste var när vi var inomhus och pratade om
rymden, innan vi gick ut.

Int: Vilket var roligast när vi var ute?
Cecilia: Att leka.
Vera: Att vara ute i rymden.
…
Cecilia: Vi tog på oss rymdkläder.
Jennifer: Sen måste man ha en sån där glaskula på huvudet, annars får man
ingen luft.
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5.3 Resultatsammanfattning
Den första delen i resultatbeskrivningen handlade om elevgrupperna som hade uppgifter med
begreppen dubbelt och hälften. Efter utomhusaktiviteterna intervjuade jag eleverna i deras
smågrupper, vilket resulterade i många intressanta samtal. Många av eleverna tyckte att det
var roligt att vara ute och gå på skattjakt. Några barn kom ihåg att de fick ledtrådar till
skattjakten medan andra barn kom ihåg att det var djurens skatter de letade efter. Att djurens
skatter var kottar, löv, pinnar, stenar och snöbollar, påpekade flera barn.

Innehållet i uppgifterna var svåra för vissa elever, med tanke på att det krävs att man kan läsa
och förstå dessa ledtrådar. Speciellt en pojke som har haft svårt att läsa men är på väg att lära
sig, ville lösa uppgifterna själv, vilket han också gjorde. Det fanns flera barn som hade svårt
att läsa och förstå vilket ledde till att jag fick gå in och hjälpa dessa elever. Under intervjuerna
var det många elever som beskrev innehållet i begreppen dubbelt och hälften. Ibland kunde
det vara svårt att precisera exakt vad innehållet i uppgiften handlade om, men det lät snarlikt
med högar som var ”mindre och högre”. Några barn konstruerade egna berättelser om vad
dubbelt och hälften kunde innebära, bland annat berättelsen om brodern och korvkiosken och
berättelsen om människorna och pennorna.

Vid frågan om det var matematik vi sysslade med utomhus varierade svaren. Några elever
menade att om de fick ta med sig matteboken ut så kunde man ha matematik utomhus. Någon
tyckte att om man byggde en kaka så kunde man räkna sandkornen. Matematik inomhus
beskrevs som tråkig på grund av att eleverna var tvungna att sitta still och räkna. En idé var
att om någon vill röra på sig kan de gunga med benen.

Vädret spelade roll när eleverna värderade hur det var att vara ute. Snöfallet gjorde att några
tyckte det var kallt, det kunde finnas snö men bara om det var varmt. Att få vara ute och röra
på sig kunde ha sina nackdelar påpekade en av eleverna. Det var svårt att koncentrera sig på
vad läraren sa eftersom de flesta barnen lekte. Under alla tre gruppernas utomhusaktiviteter
förekom lek och rörelse men i olika stor omfattning. Vissa elever ville leka hela tiden medan
andra lekte efter att de utfört sin uppgift.

Den andra delen av resultatbeskrivningen handlade om att få kännedom om och upptäcka de
geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. För att få kännedom om
formerna tittade vi först i en bok, sedan gick vi ut i närmiljön och letade efter de geometriska
formerna. Barnen hade med sig papper och penna för att kunna rita var de hittade formerna.
Många av barnen hittade formerna på hus eller i en lekpark men även på en hund. Det var
lampor, väggar, tak och dörrar som såg ut som kvadrater och rektanglar. Ett av barnen såg
gungställningen som en triangel och en snögubbe hade former som en cirkel. Även svansen
på en hund såg ut som en rektangel.

Att koppla dessa geometriska former till matematik var svårt för barnen. Någon elev menade
att det vi gjorde var mycket roligare matematik med motiveringen att hon fick rita. Andra
elever berättade att de fått rita saker som de inte kunde innan och att de samtidigt lärt sig om
rymden och astronauter.
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6. Diskussion
I detta avlutande kapitel kommer de använda metoderna och undersökningens resultat att
diskuteras.  I metoddiskussionen behandlas för- och nackdelar med de metoder som använts. I
resultatdiskussionen diskuteras uppsatsens frågeställningar samt undersökningens resultat. Jag
kommer att framföra mina tankar kring resultatet och reflektera över möjliga tolkningar.

6.1 Metoddiskussion
Syftet med den empiriska studien var att ta reda på hur elever uppfattade matematik-
aktiviteterna och hur de upplevde att vara utomhus. För att kunna bevara frågeställningarna
användes kvalitativa intervjuer efter genomförda lektioner. Intervjuerna innebar en blandning
av ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Att det blev en blandning beror på att i
ostrukturerade intervjuer används endast en fråga för att få reda på svaren, vilket även jag
gjorde. Men jag använde mig även av ett antal olika teman som jag ville få svar på, därav
följde semistrukturerade intervjuer.

Bryman (2002) skriver att genom kvalitativ forskning med ett litet antal individer, går det inte
att generalisera resultatet till andra miljöer. De intervjuade personerna kan inte representera en
hel population. Detta var inte heller avsikten med den empiriska studien. Avsikten var istället
att få ta del av elevernas berättelser för att utifrån dessa få kunskap om hur elever i mot-
svarande ålder kan tänkas uppleva och uppfatta utomhusaktiviteter i matematik.

Vid intervjuerna användes bandspelare för att kunna få med allt som sades, och för att inte
informanten skulle störas av att intervjuaren antecknande under pågående samtal. Vid
analysen användes transkriptionerna för att kunna kategorisera vad eleverna svarade och
jämföra de olika svaren. Många av eleverna tyckte att det var roligt att intervjun spelades in
och att de efter intervjun fick lyssna på inspelningen. En elev tyckte inte att det kändes bra att
intervjun spelades in på band och bad mig helt enkelt att stänga av bandspelaren. Vid ett
senare tillfälle genomfördes en intervju med samma elev och då gick det bra att använda
bandspelaren.

Rummet som jag fick tillgång till under intervjuerna var fullt med leksaker vilket märktes när
eleverna kom för att intervjuas. Barnen ville hellre leka än sitta ner och prata med mig. Under
intervjuerna hade barnen tillgång till papper och färgpennor för att kunna rita något som de
upplevt eller uppfattat som roligt. Detta fick till följd att flera av barnen blev väldigt tystlåtna
och hellre ville rita än berätta. Det uppstod också några mindre konflikter om färgpennorna.
Istället för att ge barnen möjlighet att välja färgpennor hade det kanske varit bättre att bara
låta eleverna få använda blyertspenna. Det hade kanske inneburit att eleverna varit mer
koncentrerade på vad som frågades efter och att de svarat på ett utförligare sätt. Men det
kunde lika gärna ha gett mottsatt effekt, att barnen hade blivit väldigt blyga och nervösa inför
intervjuaren.

Att jag valde att låta eleverna rita i samband med intervjuerna kan diskuteras. För att lösa
problem är det bra om det finns flera olika hjälpmedel tillhands. Om barnen inte kan finna ord
för att berätta kan de istället rita hur de tänkt. Ahlberg (1995) menar att om det blir en
variation av olika uttrycksmedel kan barnen reflektera över problemen och se dem ur olika
perspektiv. Høines Johnsen (2000) framhåller också att genom sitt tecknande ”pratar man
med pennan”.  Detta fanns som en tanke hos mig, att det kanske är lättare för eleverna att rita
och teckna än att i ord berätta vad de upplevt och uppfattat av utomhusaktiviteterna. Som
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framgått av resultatredovisningen har elever med hjälp av räknesagor och teckningar
illustrerat innebörden i begreppen ”dubbelt och hälften” och ritat de geometriska formerna.
För flera av eleverna innebar tecknandet att de ”pratade med pennan” när de inte kunde
komma på de korrekta uttrycken för begreppen dubbelt och hälften.

En etnografisk/deltagande observation (Bryman, 2002) genomförs av en person som har
engagerat sig i en grupp och under en längre tid iakttar gruppens beteende. Under utomhus-
vistelsen fungerade jag både som en observatör och lärare. Detta gjorde att jag inte hann med
att observera allt som pågick även om jag försökte att ha ”ögon i nacken”. Barnen jobbade i
olika takt och det innebar att det fanns barn runt omkring mig nästan hela tiden. Att vara
observatör och lärare samtidigt kan vara svårt. Det hade kanske varit bättre om någon annan
vuxen delat ut uppgifterna till barnen och hjälpt dem så att jag istället hade kunnat ägna hela
uppmärksamheten åt att observera eleverna.

Att använda sig av gruppintervjuer innebär både för- och nackdelar. Den största fördelen var
att alla barnen vågade komma till tals. Det kunde ta ett tag innan de vågade prata med mig
och svara på frågorna, men när barnen väl började prata var det inga problem. Det märktes på
vissa av barnen att de var osäkra, men när kompisen pratade stärktes också de andra barnens
självkänsla att våga prata. Nackdelen med gruppintervjuerna var att flera av barnen istället för
att svara på frågorna ville leka med varandra eller med bandspelaren.

6.2 Resultatdiskussion
I denna del kommer uppsatsens frågeställningar att diskuteras tillsammans med mina
tolkningar av resultatet. Delar av litteraturstudien kommer också att diskuteras tillsammans
med mina reflektioner över undersökningens resultat.

Flera forskare, bland annat Grindberg & Langlo Jagtøien (2000), Egidius (2000) och
Dahlgren & Szczepanski (2004), påpekar utomhusvistelsens betydelse för barns lärande. En
fysisk aktivitet är en källa till glädje samtidigt som den främjar koncentrationsförmågan.
Utomhusmiljön är ett viktigt komplement till att utvidga barns upplevelser och förståelse av
begrepp och sammanhang. Lärandet i utemiljön förenar praktisk och teoretisk erfarenhet.
Genom att låta handen, hjärtat och huvudet få vara delaktiga ökar barnens koncentrations-
förmåga. Flera av barnen i grupp 3 såg att de geometriska formerna fanns nästan överallt
utomhus. Ett av barnen ville inte gå in till klassrummet utan ville vara ute och fortsätta leta
efter formerna. Barnens upptäckt av de geometriska formerna utomhus stärktes nog jämfört
med om de enbart tittat i en bok efter formerna. När barnen sedan börjar jobba med geometri i
matematikböckerna tror jag att de har lättare att relatera till föremål som påminner om de
olika formerna.

Om matematikundervisningen är alltför ensidig kan det leda till att barnen uppfattar
matematiken som att den enbart handlar om att lösa uppgifterna i boken. Risken finns att
eleverna inte ser matematiken som ett redskap de kan använda när de löser problem i
vardagslivet (Ahlberg, 1995). Om barnen alltid sitter i klassrummet och löser uppgifter i
boken får de nog svårt att se olika samband med utemiljön. En varierad undervisning med
både inomhus- och utomhuslektioner kan ge barnen större förståelse för att matematik inte
bara handlar om rätt svar, eller att sitta stilla och räkna. Ett av barnen ansåg att han inte fick
röra på sig i klassrummet utan var tvungen att sitta stilla och jobba hela tiden. Denna
upplevelse av skolans arbete behöver ändras, barnens behöver få känna att de tillåts röra på
sig även i klassrummet.
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Att vara utomhus är en del av den fria leken och under skoltid vet barnen att när det är rast får
de springa ut och röra på sig. Ahlberg (2000) skriver att barns lärande till stor del är
framsprunget ur leken och det fria skapandet. Hur uppfattade då barnen utomhuslektionerna,
att vara ute och ha lektion samtidigt? Barnens svar från utomhuslektion 1 och utomhuslektion
2 skiljer sig en aning jämfört med utomhuslektion 3. Några barn sade att de var ute på en
skattjakt som handlade om dubbelt- och hälften. Andra barn kunde inte uttrycka sig lika
preciserat men beskrev att det skulle delas upp i stora högar. Några barn berättade om filten
som de skulle lägga djurens skatter på, eller berättade att de fick en ledtråd som skulle följas.
Ett av barnen uppfattade utomhusaktiviteten enbart som en lek. Barnen som deltog i
utomhuslektion 3 hade mer samstämmiga svar. De beskrev antingen att de hade letat efter de
geometriska formerna eller ritat av dem. Boken om astronauter som använts som introduktion
till utomhusaktiviteterna var också ihågkommen. Att svaren från utomhuslektion 3 är mer
likartade beror troligtvis på att barnen fick med sig ett papper med de olika formerna på.
Barnen hade fyra olika former att koncentrera sig på medan barnen från utomhuslektion 1 och
utomhuslektion 2 hade föremål de skulle leta reda på, hämta till samlingsplatsen och visa upp.
För grupp 1 och grupp 2 innebar uppdraget att läsa instruktioner, förståelse av uppgifterna och
själva sökandet efter olika föremål. Det innebar alltså flera moment som skulle utföras än att
observera geometriska former och rita av de föremål som innehöll formerna.

En fördel med att vara utomhus var enligt litteraturstudien att prestationsångesten kunde
försvinna. Ingberg (2004) skriver att prestationsångesten försvann naturligt när elever var
utomhus jämfört med att vara inne i klassrummet. En av pojkarna i min undersökning höll på
att lära sig läsa och inne i klassrummet ville han ha en vuxen bredvid sig hela tiden när han
skulle läsa. Men ute i skogen när jag delade ut uppgifterna drog han sig tillbaka. Han gick för
sig själv, läste och löste uppgifterna på egen hand. Om utomhusvistelsen hade någon inverkan
vet jag inte säkert men min tolkning är att det blev en mer avslappnad situation. Eleven
kopplade bort att det var lästräning han höll på med och förhoppningsvis blev det en aning
roligare att träna på att läsa och sedan lösa uppgifter. Han klarade uppgifterna galant, och det
lyste i ögonen när han berättade för resten av gruppen vad han hade samlat in.

Utomhusvistelserna upplevdes inte bara som positiva av eleverna utan det fanns flera negativa
synpunkter. Barnen tyckte att det var kallt. En elev beskrev att det var svårt att koncentrera sig
på vad läraren sade på grund av att flertalet elever skrek eller lekte. I ett klassrum finns fyra
väggar som avskärmar och som så att säga sätter gränser. Utomhus finns inte några väggar
vilket innebar att vissa barn struntade i vad jag sade och istället gjorde som de själva ville. Att
ha utomhuslektion dagen efter att den första snön har fallit var svårt. Många barn tyckte att
det var roligare att leka än att lyssna på mig. Utomhus finns så mycket mer som kan störa
koncentrationen för en elev än i ett klassrum. Det gäller också att som lärare tänka på att det
kanske inte går att ha samma disciplin utomhus som inomhus.

Vad är det som är roligare med att vara utomhus jämfört med att vara inomhus, om det nu är
roligare? En elev ansåg att han var tvungen att sitta still inomhus men när han var ute fick han
springa och leta efter saker. En annan elev tyckte att han fick träna benen. Eleverna som ansåg
att det var bättre inomhus motiverade med att det var varmare och lättare att tänka. Barnen
behövde inte heller springa och hämta saker utan det räcker att fråga klassläraren så får
eleverna det de behöver. En annan tyckte att matteboken var roligare än att vara utomhus.
Svaren varierade beroende på vad eleverna känner, några anser att det är roligare att få vara
ute och springa och leka, medan andra tycker att matteboken är roligare. Barnens svar
överensstämmer med mina förväntningar, de föredrar helt enkelt olika saker.
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Den största skillnaden mellan grupp1/grupp2 och grupp 3 var hur eleverna engagerade sig i
sina uppdrag. Grupp 3 som bestod av sex tjejer och en kille, tyckte enligt intervjuerna och
mina observationer att det var roligt. De letade efter de geometriska formerna med inlevelse,
de skrattade och hjälpte varandra. De två andra grupperna (grupp 1 och grupp 2), som bestod
av elva pojkar och två flickor, var mer tävlingsinriktade, allt skulle hinnas med så fort som
möjligt. När någon grupp var klar började de att leka. Det var flickorna som löste uppdragen
snabbast, vilket enligt mina observationer gjorde att pojkarna blev stressade. Några pojkar
hade svårt att läsa, andra förstod inte innehållet. När jag hjälpte dem ville de bara att jag
skulle berätta vilka föremål de skulle hämta, för att det skulle gå så fort som möjligt.

För många av pojkarna blev utomhusaktiviteten snarare ett stressmoment än en möjlighet att
lära sig om begreppen dubbelt och hälften. Att denna skillnad mellan grupperna uppstod kan
ha flera orsaker. Dels kan det bero på de olika uppdragen, dels kan det bero på gruppernas
sammansättning. En nackdel med de uppdrag som grupp 1 och grupp 2 hade var att de bidrog
till att eleverna vill klara av dem snarast möjligt. Eleverna fick som en belöning övergå till att
leka när uppgifterna var lösta. En lärdom jag tar med mig är att olika elever löser uppgifterna
olika snabbt. Det är därför viktigt för läraren att ha extrauppgifter till de elever som är snabba
– så att inte snabbhet belönas i form av tid för fri lek. Utomhusaktiviteten riskerar annars att
liksom undervisning i matematik i klassrummet bli inriktad mot att ge rätt svar på en uppgift
på kortast möjliga tid (Ahlberg, 1995). Situationen var annorlunda för eleverna i grupp 3. Där
sökte eleverna tillsammans efter geometriska former utan att uppdraget var avklarad i något
visst ögonblick eller efter att något bestämt antal former hittats. I grupp 3 uppstod inte alls
någon stress eller tävling mellan individer eller smågrupper vilket alltså kan bero på
uppdragets karaktär och min planering av aktiviteterna.

Gruppindelningen hade gjorts så att det i grupp 1 fanns ett antal pojkar med ”lite mer spring i
benen”. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) menar att fysisk aktivitet främjar koncent-
rationsförmågan. Min förhoppning var att dessa pojkar skulle vara uppmärksamma och
engagerade när de fick möjlighet att röra sig samtidigt som de genomförde matematik-
aktiviteter. Tyvärr får jag konstatera att de istället hade svårare att koncentrera sig utomhus än
de har i klassrummet. Det fanns så mycket i skogen som drog till sig deras uppmärksamhet att
jag hade svårt att fånga deras intresse för uppgifterna. Grupp 3 dominerades av flickor som är
lugnare i klassrummet. De hade även under utomhusaktiviteterna en lugnare, mer lekfull och
intresserad inställning. När flickorna inte kunde lösa uppgifterna tog de hjälp av varandra och
försökte lösa uppgifterna tillsammans, till skillnad från pojkarna i grupp 1 och grupp 2 som
tävlade om att komma först. I vilken utsträckning skillnaderna mellan grupperna i första hand
beror på att de bestod av pojkar respektive flickor, eller om skillnaderna snarare beror på de
olika uppgifternas karaktär, är inte möjligt att dra några slutsatser om.

Om man som lärare ska ha utomhuslektion gäller det att se möjligheterna och våga pröva, inte
bara se de hinder som finns och svårigheter som kan uppstå. Ingberg (2004) anser att barnen
mår bättre av att vara ute. Det sociala samspelet mellan eleverna ökar och det kan finnas
möjlighet för elever att få bättre förståelse i en annan miljö. Det gäller att ta med sig både de
positiva och negativa händelser som inträffar vid utomhuslektioner, reflektera över hur
lektionen kan förbättras, vad som ska behållas och så vidare. Innan jag gav mig ut visste jag
att det skulle komma oförutsedda händelser under lektionerna, men inte när de skulle komma,
och när de väl kom gällde det att vara flexibel.

En fundering var om de uppdrag grupp 1 och grupp 2 fick var för barnsliga. Eleverna skulle
leta efter djurens skatter, stenar, pinnar, kottar, snöbollar och löv. Många elevers ansikten gav
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uttryck för fundersamhet när jag berättade om uppgifterna. Kanske hade det varit bättre om vi
inledningsvis läst en bok om sjörövare och därefter gett oss ut för att leta efter deras skatt.
Eleverna kunde ha varit på olika stationer med olika uppdrag, en station kunde vara att
djurens skatter representerade guld, diamanter, pärlor och så vidare, och att de skulle leta efter
ett visst antal, med användning av dubbelt och hälften. En annan station kunde vara att de fick
en karta över ett område och barnen skulle leta reda på gömda skatter. En tredje kunde vara
att skatterna hade ett värde och att barnen skulle leta reda på ett visst värde. Dessa reflektioner
kommer från observationerna av att eleverna i grupp 3 tog sig an sina uppdrag på ett mer
inlevelsefullt sätt. Grupp 3 hade som en inledning på utomhusaktiviteten tillsammans fått titta
i en bok och uppdragen formulerades med utgångspunkt från boken.

Att utomhusmatematiken är ett utmärkt komplement till den vanliga matematiken påvisar inte
bara Möller (2004) utan även resultatet av denna undersökning. För att stärka barns
uppfattning i matematiken behövs det att barnen får upptäcka och laborera med konkret
material. Som avslutning vill jag instämma i vad Egidius (2000) skriver med referens till
Maria Montessoris pedagogiska idéer:

Människan känner (med hjärtat), vill (med sina händer) och förstår (med sitt huvud).
(Egidius, 2000, s. 32)

6.3 Förslag på fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan två skolor, där den ena skolan
använder sig av utomhusaktiviteter i matematik och den andra skolan använder en mer
traditionell matematikundervisning. Jämförelsen kan t.ex. innebära att barnens inställning till
matematik eller äldre elevers upplevelse och uppfattningar av utomhusaktiviteter i matematik
undersöks.
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BILAGA 1

Intervjufrågor

1. Kan ni berätta för mig vad vi gjorde när vi var utomhus?

2. Vilket var roligast vid utomhusaktiviteterna?

3. Vilket är roligast, att vara inne eller ute?

4. Kan man ha matematik utomhus?

5. Kan man leka matematik?



40

40

 
BILAGA 2

Geometriska former
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BILAGA 3

Dubbelt och hälften uppgifter


