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Syftet med studien var att jag skulle få en djupare kunskap om ämnet utomhusmatematik och undersöka om elevers
kreativitet och kommunikation ser annorlunda ut i utomhusundervisning. Jag ville även ta reda på om den formella
matematiken kan bli informell med hjälp av att undervisa i matematik utomhus. Mina frågeställningar som har
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varandra och med mig.

Mitt arbete består av en litteraturstudie där jag tagit upp historik bakom utomhuspedagogik, varför man ska använda
sig av utomhuspedagogik i undervisningen och vad utomhusmatematik är. Arbetet består även av en undersökning
där jag valt att videofilma 25 elever i år 5 då de utförde uppgifter utomhus som handlade om matematik. Mitt resultat
är baserat på två uppgifter utförda utomhus, där endast den ena uppgiften är vidoefilmad. Uppgifterna handlade om
att introducera begreppet area och kvadratmeter och att mäta höjden av ett träd.

Jag har genom mitt resultat kommit fram i diskussionen att elevers kreativitet blir större i utomhusmatematik. Det
skedde en kommunikation mellan eleverna som till större delen var genom kroppsspråket. Jag har även sett att den
formella matematiken kan förstås bättre genom användning av den informella utomhus.
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Sammanfattning

Syftet med studien var att jag skulle få djupare kunskap om ämnet
utomhusmatematik och att undersöka om elevers kreativitet och kommunikation
ser annorlunda ut i utomhusundervisning. Jag ville även ta reda på om den
formella matematiken kan bli informell med hjälp av matematik utomhus. Mina
frågeställningar som behandlats är vad som händer med den formella
matematiken när jag och mina elever har matematikundervisning utomhus, hur
kreativiteten ser ut bland eleverna i utomhusmatematiken och hur eleverna
kommunicerar med varandra och med mig. För att få ett användbart resultat
valde jag att videofilma min undersökning. Efter att ha tittat igenom videofilmen
några gånger för att få en helhetsbild, skrev jag ner ordagrant vad eleverna har
sagt och gjort i mitt resultat. Undersökningen genomfördes med 25 elever i år 5
under min slutpraktik höstterminen 2000. Eleverna delades in i sex grupper vid
första uppgiftstillfället i undersökningen och tre grupper vid andra. Grupperna
delades in som de var placerade i klassrummet. Resultatet är baserat på två
uppgifter gjorda utomhus, en där eleverna arbetade med begreppet kvadratmeter
och i den andra mätte de höjden på träd. Jag har en litteraturstudie där jag har
tagit upp vad utomhuspedagogik och utomhusmatematik är. Där finns även en
genomgång av vad några av utomhuspedagogikens grundare står för. Jag fann
att det fanns mycket i litteraturen som stärkte arbetssättet att undervisa utomhus.
Jag har i mitt resultat kommit fram till att elevers kreativitet blir större i
matematiken utomhus. Det skedde också en kommunikation mellan eleverna
som till större delen var genom kroppsspråket. Jag har även sett att den formella
matematiken kan förstås bättre genom användning av den informella utomhus. I
min diskussion har jag bland annat tagit upp vad jag har hittat i mitt resultat om
elevernas kreativitet och kommunikation och hur den informella matematiken
ser ut i utomhusmatematiken. Där finns mina tankar beskrivna om vad detta kan
ge eleverna i matematikundervisningen.
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1 Bakgrund

Jag har under hela min barndom vistats mycket ute i naturen. När jag var liten
gick jag i Mulleskolan, på Strövarna, Lufsarna och TVM. Jag har lärt mig
väldigt mycket ute i naturen och ser att det skulle jag kunna använda mig av i
min undervisning i skolan.

Det var inte förrän jag fick möjlighet att åka till Matematikbiennalen i Göteborg
i januari 2000 som jag fick tips att använda mig av utomhusundervisning i
skolan. Där gick jag på tre föreläsningar som handlade om att undervisa i olika
ämnen utomhus. Under vårterminen 2000 gick jag också en kurs i
utomhuspedagogik och där växte tankar fram till utformningen av mitt
examensarbete. Jag har alltid tyckt att matematik har varit ett roligt ämne. Det
kan bland annat bero på att jag har haft lätt för att lära mig räkna och haft en och
annan bra matematiklärare som gjort att jag har intresserat mig extra för ämnet.
När jag var i Göteborg och gick på en föreläsning som handlade om hur man
kan ha matematikundervisning utomhus blev jag intresserad av att prova det. Jag
såg under mina praktikperioder att eleverna satt väldigt ensamma och bara
räknade i sina böcker. De pratade sällan med varandra om uppgifterna. Eleverna
hade ofta svårt att koppla uppgifterna till verkligheten. När jag tog med mig en
av mina praktikklasser ut i skogen och gjorde några övningar som handlade om
matematik såg jag att eleverna var glada när de gjorde uppgifterna tillsammans
och att de kunde se konkreta resultat av sitt tänkande. Detta ville jag
dokumentera i mitt examensarbete.

Uterummet har stor kapacitet som kan användas i undervisningen. Jag tycker
inte det utnyttjas till fullo i skolan idag. Av egen erfarenhet vet jag att det man
gör praktiskt utomhus befästs starkt i minnet. Flera sinnen är påkopplade och
man har större chans att komma ihåg vad man lärt sig.

Jag vill själv använda mig av utomhuspedagogikens metoder i min
undervisning. Därför tyckte jag att det var ett bra tillfälle att lära mig mer om
utomhusundervisning och ta reda på vad det ger eleverna.



2 Syfte och problemformulering

2.1 Syfte

Syftet är att ta reda på om jag kan förända den traditionella matematiken från
formell till informell matematik genom att utöva utomhuspedagogik som ett
arbetssätt. Vidare vill jag se hur kreativiteten och kommunikationen mellan
eleverna är när man arbetar med matematik utomhus.

2.2 Problemformulering

Utifrån syftet ställer jag mig följande frågor.

• Hur kan jag förändra den traditionella matematiken från formell till informell
matematik genom att använda utomhuspedagogik som ett arbetssätt? Vad
händer med den formella matematiken när jag undervisar utomhus?

• Hur ser kreativiteten ut bland eleverna i utomhusmatematiken?

• Hur kommunicerar eleverna med varandra och med mig i
matematikuppgifterna som sker utomhus?



3 Litteraturgenomgång

3.1 Historik bakom utomhuspedagogiken

Det finns både filosofiska och pedagogiska traditioner bakom
utomhuspedagogiken. Traditionerna har hjälpt till att både påverka och utforma
utomhuspedagogiken till vad den är idag. Szczepanski (Dahlgren & Szczepanski
1999) skriver att utomhuspedagogiken är ett erfarenhetsbaserat,
handlingsinriktat bildningssätt som gör att vi människor får möjlighet att skapa
kontakt med natur, kultur och samhälle samtidigt. Ser man tillbaka hittar man
både filosofer och pedagoger såsom Aristoteles, Rousseau, Fröbel, Ellen Key,
Vygotsky, John Dewey, Molander och Bruner bland utomhuspedagogikens
anhängare. De menar alla att man på något sätt ska knyta utomhuspedagogiken
till sinnesfilosofin.

3.1.1 Aristoteles (384 – 322 f. Kr.)

Szczepanski (Dahlgren & Szczepanski 1999) menar att Platons elev, Aristoteles,
är en viktig knutpunkt för utomhuspedagogikens rötter. Platon vände sig bort
från sinnevärlden och ansåg att man skulle lita till sitt förnuft. Men Aristoteles
gjorde precis tvärtom. Han använde sina sinnen också när han undersökte något.
Platon menade att sinnena flyter, det vi kan uppleva genom dem är inte någon
säker kunskap. Enligt Aristoteles föds människan helt tom. Hennes förnuft
måste fyllas med sinnesintryck. Vi människor saknar alltså medfödda idéer vid
födelsen. Aristoteles menade att ”människan inte bör vara ensidig….
Människan, sa han, är en ’social varelse’. Vi är inga riktiga människor, om vi
lever utanför samhället.” (Gaarder 1994, s. 123). Han ansåg att vi människor
måste ha folk runt omkring oss som kan ge oss kunskap och som vi kan dela
kunskapen med. Aristoteles hade en holistisk, organisk syn på naturen. Det
holistiska synsättet är när man sätter helheten före delarna. Det är helheten man
kan bryta sönder till delar. Så menar också dagens utövare av
utomhuspedagogik. Det är den direkta sinnesupplevelsen som är den centrala
delen för inlärningen. Aristoteles såg den egentliga världen i naturen. Sakernas
former blev desamma som deras egenskaper. Han menade att kropp och själ
blev en helhet. Själen fanns bara som reflexer av sakerna i naturen. Det var den
högsta graden av verklighet som uppnåddes genom våra sinnen. Platon menade
att det fanns ingen uppdelning mellan ande och materia. Enligt Aristoteles fanns
det endast en natur. ”’Ingenting existerar i medvetandet som inte har kommit
från våra sinnen’” (Szczepanski & Dahlgren 1997, s. 14) var något Aristoteles
hävdade starkt. De lärde har länge tvistat om vem som kom först ifråga om
hönan eller hönas idé. Aristoteles hävdar att det var hönan som kom före hönans



idé (Gaarder 1994). Aristoteles kännetecken som filosof var ett handfast sunt
förnuft. Han vägrade tro att världen var något fullkomligt verkligt. Han menade
att filosofin var ett försök att förklara naturens värld.

3.1.2 Jean Jacques Rousseau (1712 – 1789)

Jean Jacques Rousseau var en centralgestalt bland upplysningsfilosoferna. Det
berodde bland annat på hans mångsidighet. Han var författare till en
kärleksroman, kompositör till en opera och författare till en bok som handlade
om uppfostrans teori och praktik. Rousseau hade en pessimistisk samhällssyn.
Han menade också att människan hade ett eget handlande och därmed var född
fri. Människan kunde påverka samhället, speciellt de människor som fötts med
en positiv personlig utveckling. Friheten som människorna hade skulle hjälpa
dem med att ta bort ondskan. Rousseau skrev i sin bok Émile om uppfostran, att
människan skulle fostras till att bli en samhällsengagerad person. Lärarna skulle
tänka på allas bästa för att eleverna senare skulle kunna ingå i ett större socialt
sammanhang. Människan föds god till naturen och barndomen är den viktigaste
perioden under livet, ansåg Rousseau. Han menade också att barn skiljer sig från
vuxna då de står närmre det goda naturtillståndet. De har ännu inte hunnit bli
fördärvade av samhället. Rousseau ville att det fysiska utövandet skulle vara ett
led i uppfostran. I undervisningen i skolan skulle eleverna mötas på sin nivå.
Man skulle ta hänsyn till elevernas naturliga utveckling. ”Han menade att den
mesta inlärningen sker i barnets möte med omgivningen.” (Hartman 1999, s.
147). Därför skulle läraren enligt Rousseau arrangera olika inlärningsmiljöer så
att den personliga utvecklingen gynnades. Inlärning skulle ske i naturen. Där
fanns flest tillfällen till fysisk aktivitet. Undervisningen skulle bygga på
erfarenheter och inte enbart vad som fanns att läsa i böckerna (Lagell & Linnér
1999). Känslorna skulle tillfredsställas genom direkta händelser. Det var
självförverkligande och utbildning av känslolivet som lärarna skulle rikta in sin
undervisning på.

3.1.3 John Dewey (1859 – 1952)

John Dewey var en centralgestalt för den progressiva pedagogiken, till vilken
utomhuspedagogiken räknas. Han hade en progressiv kunskapssyn. Med det
menas att den praktiska kunskapen värderas lika högt som den teoretiska. Den
praktiska kunskapen förvärvar eleverna genom att utöva utomhusaktiviteter,
som prövas av egna erfarenheter. Dewey brukar räknas till den filosofiska
riktning som kallas för den amerikanska pragmatismen. Det var en gruppering
som söker sig bort från de klassiska filosofiska frågeställningarna. Ett centralt
utvecklingsbegrepp hos Dewey var att människan ingår i ett större biologiskt



och socialt sammanhang, som präglas av nästan obegränsade
utvecklingsmöjligheter. Inom den biologiska biten var hans idéer nära den
humanistiska och liberala traditionen. Varje människa är unik och var och en har
egenskaper som på något sätt är bättre än andras menade Dewey. Varje individ
är därmed mycket värdefull för den mänskliga gemenskapen. Huvudargumentet
för integrering av ämnen och elever inom progressivismen var att den skulle öka
variationen i skolarbetet hos eleverna. Detta skulle i sin tur gynna både
individens och samhällets möjligheter till utveckling. Deweys lära innebar att
man ska sätta eleven i centrum. Han hävdade att eftersom elevernas världsbild
inte var ämnesindelad borde skolan därför ej heller organiseras efter den
principen. ”Lärarens uppgift blir då att organisera en fungerande interaktion
mellan elevens världsbild och den samlade kunskap som finns förborgad inom
olika ämnesdicipliner.” (Hartman 1999, s. 158). Undervisningen ska tillägnas
stor del åt temastudier som sammanfaller med elevernas intressen och spontana
frågor. Man ska hela tiden utgå från eleverna. Lärarens uppgift är att organisera
mötet mellan eleven och lärostoffet. Detta ställer höga krav på läraren. De ska få
ihop de olika ämnena till en helhet som stämmer väl överens med verkligheten.

Kärnan i Deweys pedagogik består av två delar; den ena delen är individen och
den andra är det sociala sammanhanget. Det handlar om hur dessa två delarna
begreppsmässigt analyseras och vilka relationer som finns mellan begreppen.
Dewey sysslade mycket med att titta på hur dessa två begrepps utveckling och
nytta förhöll sig till varandra. Människan utvecklas genom ett samspel med sin
omvärld, hon lär sig att hantera den och förstå de olika sammanhangen som
uppkommer i livet. ”Learning by doing återspeglar i sin förenkling en syn på
människan som aktiv gentemot sin omvärld, där utvecklingen är en
arbetsuppgift för människan.” (Dewey 1995, s. 15). I elevens utbildning eller
bildning måste det finnas utrymme för experiment och att eleven ska få
möjlighet att pröva sig fram. Dewey förespråkar en utbildning där individens
intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna
aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling (Dewey 1995).

Hartman (Hartman 1999) skriver att det man mest ska uppmärksamma i den
progressiva traditionens kunskapssyn är uppfattningen om hur man på bästa sätt
når fram till den värdefulla kunskapen. Det är även viktigt att man organiserar
kunskapen så att inlärning kan ske på bästa sätt. Det är bland annat detta som
menas med learning by doing. Enligt Hartman är det en ganska avancerad
kunskapsteori där erfarenheterna ligger till grund för kunskapen. Idag kallas
learning by doing för andra namn, som t.ex. temaorganiserade studier,
projektverksamhet och problembaserad inlärning.



3.1.4 Lev Vygotsky (1896 – 1934)

Bråten (Bråten 1996) menar att Lev Vygotsky är en av pedagogikens och
psykologins genier. Han var en rysk man som först blev känd efter sin bortgång.
Han knöt sina teorier till dåtidens ryska kultur och vetenskap. Detta gjorde att
teorierna blev kända och att folk lade märke till dem.

Den teoretiska förankringen hos utomhuspedagogiken kan man bland annat se
komma från Vygotsky. Han menade att barn lär sig genom att vara aktiva.
Vuxna och andra barn i barnens närhet hade stor betydelse för barnens
utveckling och inlärning enligt Vygotsky. Grunden för inlärning skulle vara ett
socialt samspel mellan olika människor, det skulle ske en interaktion mellan
barn och barn och vuxna och barn. Det var först när barnet var tillsammans med
andra som det kunde gå vidare i sin utveckling och lösa liknande problem
ensam. Fokuseringen i undervisningen menade Vygotsky skulle ligga på den
sociala och språkliga processen hos eleverna. Vuxna eller mer kompetenta
kamrater i elevens omgivning hjälpte eleven till att komma högre i sin
utveckling. Det skedde hela tiden inlärning hos eleven i samspel med någon
annan som kunde hjälpa till att leda och utveckla kunskapen. Genom en
interaktion med någon som kommit högre upp på utvecklingsnivån kunde eleven
komma till stånd med egna prestationer som ledde till en ökad självinsikt
(Nordahl & Skappel Misund 1998).

Vygotsky menade att språket hade en stor betydelse för inlärningen. Det skulle
vara en viktig funktion och ge stöd till tankarna vi har inom oss. Två funktioner
som språket hade enligt Vygotsky, var att sätta ord på sina tankar och använda
det till hjälp i samspel med andra på väg till högre kunskapsnivå. Han tryckte
vidare på att rörelse och aktivitet var något människan inte kunde leva utan.
Varierande arbetssätt som innehöll aktiviteter av olika slag var ett
återkommande begrepp hos den ryske mannen. Vygotsky betonade att barn lär
sig och utvecklas genom att vara aktiva individer (Bråten (red) 1998).

3.1.5 Jerome Bruner (1915 – )

Precis som Vygotsky är Jerome Bruner en förespråkare för den aktiva
inlärningen. Jerome Bruner menar att det är eleverna själva som ska reglera sin
inlärning. Det ska vara den inre motivationen och drivkraften hos eleverna som
ska hjälpa dem att komma framåt i utvecklingen. Han menar att eleverna har en
vilja att lära och den ska man då utnyttja i undervisningen. Bruner vill att
eleverna ska kunna använda sina erfarenheter av inlärningen i andra
sammanhang än bara i skolan. Han anser att det finns basic ideas i varje ämne.
Dessa basic ideas ska vara i centrum för undervisningen, det är de som ständigt



ska återkomma. På det sättet skapar man en struktur där man strukturerar den
gamla kunskapen till ny. Man ska hela tiden anpassa lärostoffet till de elever
man undervisar (Imsen 2000).

Bruner baserar sin inlärningsteori på spiralprincipen. Den går ut på att använda
sig av de grundläggande idéerna (basic ideas). Det är de grundläggande idéerna
som är de fasta hållpunkterna i undervisningen. Man ska låta dessa idéer komma
igen i en mer avancerad form längre fram i undervisningen. Med lite längre fram
menar han inte bara några dagar utan det kan dröja ett helt år innan de
återkommer (Imsen 2000).

En annan form i Bruners inlärningsteori är learning by discovery,
upptäcktslärande. Det är något som bygger på att man själv får upptäcka och
utveckla nya begrepp istället för att passivt låta sig undervisas. Det är den inre
motivationen som ska stimuleras i inlärningen. Detta kan då ge eleverna en
större behållning eftersom de får lära sig genom eget experimenterande. Om
eleverna får den chansen, säger Bruner att kunskapen fastnar i elevernas egna
struktur och intresset för ämnet ökar (Imsen 2000).

Bruners teorier passar bäst att användas i beredskap till praktisk problemlösning,
problem inom matematiken eller de naturvetenskapliga ämnena (Imsen 2000).

3.2 Varför ska man ha utomhusundervisning?

Personligt intresse leder till att man ställer frågor, och att ställa frågor är första
steget till inlärning. Kan vi tillåta att unga människor själva strukturerar sitt
lärande och förlita oss på, att det de lär sig på det viset, tillfredsställer samhällets
krav? Det handlar hela tiden om att sätta eleven i centrum. Vi vet att barn lär sig
bäst då de upptäcker, då de har roligt och då de får pröva själva. Inlärningen
befästs genom att man talar om det man håller på med eller fantiserar om. Det är
viktigt att man verbaliserar aktiviteten. Naturens språk är annorlunda än
människors. Att inte få chans att deltaga i naturens värld gör att man blir
åskådare av den världen. Man ser naturen som ett museum med växter och djur,
men man får ingen känsla av att var delaktig i den världen. Man skapar ingen
relation till den eftersom relationer kräver ett möte som är något mer än att bara
titta på. I mötet med naturen lär vi känna oss själva (Isberg 1995) .

Samtalet är viktigt mellan läraren och eleverna och mellan eleverna själva.
Utomhuspedagogik innebär att inlärning främjas genom gemensamma
aktiviteter där eleverna får chans till att utbyta erfarenheter och åsikter om det de
håller på med. Genom att lösa uppgifter tillsammans kan man lära sig av
varandra, det visar att alla är vi i behov av varandra (Skoglund (red) 1992).



Detta passar in på ett strävansmål som finns i Lpo – 94. Där kan man läsa att
”varje elev lär sig utforska, lära och arbeta självständigt och tillsammans med
andra” (Utbildningsdepartementet 1998, s. 11).

Gå ut för att lära in och gå in för att lära ut! Genom att gå ut kan man samla in
material till inomhusaktiviteten (Szczepanski föreläsning 2000). Utevistelsen
bör inte betraktas som ett pedagogiskt avbrott i arbetet. Klassrummets tröskel ut
till naturen får inte sätta stopp för pedagogiken i skolan. Genom att vistas
utomhus kan det ge starkare upplevelser än om man lär sig samma sak inomhus.
Det är ofta att man minns händelser från barndomen i utomhusmiljö, de befästs
starkare (Norén-Björn m.fl. 1993). Uterummets undervisning är inte tillrättalagd
eller konstgjord vilket kan vara lätt hänt att det blir inne i klassrummet. Vad som
helst kan hända och det är inte läraren som har sett till att just det ska hända. Det
är det oförutsedda och ostrukturerade mötena som kan ske. Eleverna får en
direkt kontakt och en helhetsupplevelse till föremålet för lärandet (Dahlgren &
Szczepanski 1999).

När man är ute i naturen och undervisar undersöker eleverna saker som att äta,
gå, sova, känna harmoni med sig själv, andra och naturen, se sammanhang och
helhet istället för delar och specialisering som det lätt kan bli i klassrummet. Att
vistas ute i den fria naturen gör att man kan lära genom leken. Leken måste
tillåta att man får uppslukas av den för att den ska bli intressant och lärande.
Man kan inte stå utanför leken utan man måste helhjärtat deltaga i den. Det är
genom fantasin som man kan se olika lösningar på problem som man tidigare
aldrig stött på. Det är genom att leva sig in i leken som man kan se andra
människor som de är, man kan även se de andra i sig själv och sig själv i de
andra (Isberg 1995). Leken gör bland annat att människor entusiasmeras. Ofta är
det i den som vi väcker ett intresse för naturen och dess tillgång på material. Det
finns forskare som har undersökt människors relation till den fysiska miljön. De
har kommit fram till att effekterna har blivit positiva för barns hälsa, motoriska
utveckling, lekbeteende och koncentrationsförmåga (Brügge 1999).

Utomhuspedagogiken ger utrymme för ”hands on” och ”minds on”. Teori och
praktik vävs samman och ger upplevelser för hela kroppen. Alla sinnen är
påkopplade. Naturen är alltså ett klassrum utan väggar. När man pratar om den
optimala upplevelsen som ger en känsla av lagom spänning i inlärningen, pratar
man om flow learning (Dahlgren & Szczepanski 1999). Spänningen som finns i
flow learning gör att vi människor lättare kan inhämta kunskap. Genom att vara
ute i naturen och använda sig av utomhuspedagogikens arbetssätt, kan varje
individ få tillgång till alla bitar som utgör grunden för själva flow-upplevelsen.
Detta ger direkt feedback och ger eleverna ständigt varierande utmaningar. Flow
är ett tillstånd som uppstår när eleverna får en uppgift som är anpassad till deras
kunskapsnivå. Uppgifterna är varken för svåra eller för lätta. När eleverna får



hålla på med uppgifter som de kan klara av att lösa känns inlärningen
meningsfull och man kan bli vidare intresserad av ämnet/uppgiften. När
eleverna får arbeta med sådant de tycker är intressant och utvecklande kan de
lätt uppnå ett flow. Detta stämmer in med vad Lpo – 94 säger i sina mål att
sträva efter att ”varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära”
(Utbildningsdepartementet 1998, s. 11).

Genom att studera den variationsrika verkligheten utanför dörren kan man
främja individualisering. Upplevelserna blir efter varje elevs förmåga och ger
eleverna nya erfarenheter att dela med sig till varandra. Det finns inget rätt eller
fel i upplevelserna. Alla får en chans att känna att de lyckas. När eleverna
känner att deras upplevelser räknas och tas på allvar ger det dem en känsla av
självtillit, vilket i sin tur ger ett ökat självförtroende (Holmberg 1986).

Det är läraren som ska föra över sin entusiasm och sitt engagemang till eleverna.
Det gäller att visa att man är entusiastisk och visa tydligt att man tycker om det
man gör. Det är trots allt det man gör som eleverna tar efter och inte det man
säger (Brügge 1999). Det är i skolan som mycket av elevernas världsbild
grundläggs. Vad som finns i samhället och ute i verkligheten ska även finnas
med i skolans undervisning. Som lärare måste man fråga sig om det är detta man
förmedlar till eleverna. Orkar man fånga upp elevernas oförställda nyfikenhet
med sin undervisning? I boken Utebildning menar man att alla lärare kan hitta
något som de kan höja sin undervisning med. Naturen är då ett mycket bra
läromedel att ta till. Det är viktigt att se naturen som läromedel och inte
faktaboken som finns i klassrummet. Därmed är det inte sagt att man kan
bearbeta läromedlet inomhus (Skoglund (red) 1992).

Utomhuspedagogik handlar om att arbeta med de olika ämnen i skolan utomhus.
Eleverna kommer i kontakt med de olika biotoperna, de får lära sig av och med
naturen. Det ingår praktiskt arbete samtidigt som eleverna får känna på
friluftsliv. Pedagogiken är variationsrik vilket leder till att eleverna stimuleras
mera i sitt lärande. Nyfikenhet, kreativitet och samarbete är tre viktiga
hörnpelare i undervisningen. De kommer automatiskt in i utomhuspedagogiken,
de genomsyrar hela undervisningen. Det är en kompenserande kunskapsform
som motsvarar mänskliga behov. Man skapar förutsättningar för konkreta
upplevelser i uterummet. Att utnyttja landskapet som metafor för det konkreta
lärandet gör att kunskapen blir en reflekterad erfarenhet. Det handlar om att
gripa för att begripa (Szczepanski föreläsning 2000). Utomhus sammanförs
känsla, handling och tanke till en helhet och eleverna inhämtar en mer aktiv
kunskap. Både elever och vuxna kan hitta utmaningar i uterummet. Det gör
inlärningen av det nya spännande, oavsett vilken utvecklingsnivå man befinner
sig på. När man är ute i naturen kan hjärnan koppla av och återhämta sig. Vi
människor inhämtar nya krafter och energi vilket leder till en inre balans. Detta i



sin tur gör att vi kan koncentrera och fokusera oss bättre inomhus på
uppföljningen av inhämtandet av kunskap utomhus (Brügge 1999).

Att använda sig av utomhuspedagogik gör att eleverna blir mer motiverade, de
får pröva sig fram och arbeta på ett undersökande sätt. Undervisningen i naturen
används som ett konkret läromedel. Problemlösning, som man ständigt stöter på
i naturen, utvecklar tänkandet och de matematiska begreppen får sättas in i sin
verklighet. Det heter att man ska utgå från verkligheten i undervisningen. Var
om inte i verkligheten ska man då vistas för att utgå från verkligheten!?
Eleverna måste då få chansen att uppleva verkligheten. Förstå, ta ställning och
påverka kan man göra tillsammans i verkligheten. Genom att arbeta i uterummet
får man ett historiskt, etiskt och internationellt perspektiv, även miljön kommer
in där. Barnens fantasi utgör det allra starkaste och mest verksamma
inlärningsinstrumentet (Lahti & Englund föreläsning 2000).

Vår nyfikenhet väcks ofta ute i naturen. Nyfikenheten kan stimuleras av så
väldigt mycket, som t.ex. när man böjer sig ner över en myrstack och ser deras
intensitet och lukten av myrsyra. Detta kan göra flera elever nyfikna på att vilja
veta mer om just myror och deras sätt att arbeta och vara. Naturen bjuder både
på dramatiska händelser och en trygghet när man väl lär känna sin natur. Den
innehåller allt (Brügge 1999). I Lpo – 94 står det skrivet att ”skolan skall sträva
efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära”
(Utbildningsdepartementet 1998, s. 11). Detta trycker Brügge på att
undervisning utomhus ska vara.

Det som kan sätta käppar i hjulet för användandet av utomhuspedagogiska
arbetssätten är t.ex. skolans läge. Stadsskolorna har inte samma möjlighet som
en skola mitt ute i landsbygden att ta sig ut i naturen på ett fritt och okomplicerat
sätt. Har eleverna inte rätt utrustning att vistas ute i naturen en längre tid kan det
innebära problem. Britta Brügge skriver att ”Den som är våt, kall och hungrig
struntar fullständigt i alla vackra blommor, spännande torpruiner eller
intressanta myror” (Brügge 1999, s. 45). Man måste trivas i omgivningen och ha
medel för att ta till sig kunskap.

3.3 Utomhusmatematik

Det finns en diskussion i dagens skola som handlar om att matematiken måste
vara präglad av en undervisning och inlärning där man trycker på helheten och
att den är inriktad på förståelse. Eleverna ska ges utrymme för att diskutera och
argumentera matematiska begrepp och resonemang (Emanuelsson m.fl. (red)
1998). Kursplanen i matematik säger att ”skolan skall i sin undervisning i
matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till



det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik i olika
situationer” (Skolverket 2000, s. 26). Matematik ska vara nyttigt och spännande.
Eleverna ska få möjlighet att aktivt delta i undervisningen. Ska eleverna klara av
att ta eget ansvar för den egna inlärningen måste de tro på sig själva och veta
användningsområdena i matematiken. Det handlar om att sätta in matematiken i
ett sammanhang, något som knyter an till elevernas verklighet, hitta sambandet
och den röda tråden. Eleverna ska få känna lyckan i matematiken, de ska få aha-
upplevelser. Att utgå från elevernas erfarenheter leder till djup kunskap (Kolb
föreläsning 2000).

Idag pratas det mycket om hur vi ska göra matematiken i skolan mer intressant
hela vägen från år 1 upp till gymnasiet. Där kan utomhuspedagogiken komma
in. Där använder man verkligheten som utgångspunkt och där finns även
möjlighet att prata matematik. Genom att prata matematik får eleverna en större
förståelse för begreppen som lärs in (Lindroth & Berggren 1996). Syftet med
ämnet matematik i skolan är att elevernas intresse ska utvecklas för att ge
möjlighet att kommunicera med det matematiska språket och dess
uttrycksformer (Skolverket 2000, s. 26). Enligt Wyndhamn förstärks elevers
formella matematik med hjälp av språket utifrån elevers verklighet (Wyndhamn
1990). Ett begrepp blir möjligt att tränas genom naturens mångfald. ”Omkretsen
blir lättare att förstå och beskriva om man har mätt runt ett träd med sina armar
och känt på trädets stam” skrivs i Utebildning, (Skoglund (red) 1992,s. 12).
Begreppen lärs in av eleverna utifrån deras egna erfarenheter. Eleverna får
uppleva och känna i inlärningen. Lahti och Englund menar att man kan befästa
och utveckla olika matematiska begrepp utomhus. Undervisningen blir konkret
och ger en grund för eleverna när det gäller abstrakt tänkande. Arbetssättet kan
även leda till att man som lärare får eleverna till att inse att matematiken finns i
vår omvärld och inte bara i matematikboken i klassrummet (Englund &Lahti
föreläsning 2000). Kursplanen säger att matematik ska vara uppbyggd på
tillämpningar i bland annat elevernas vardagsliv. Problemformuleringar ur
vardagslivet ger olika problem där man kan använda sig av matematiska
modeller. En central plats i matematiken har problemlösningen alltid haft.
Matematikens uttrycksformer behöver inte alltid användas när man löser de
många problem som uppstår i direkt anslutning till olika konkreta situationer
(Skolverket 2000, s. 27).

Enligt Englund och Lahti är det de matematiska begreppen inom matematiken
som ska grundläggas, befästas och utvecklas genom att gå utomhus och bedriva
undervisning (Nämnaren nr. 2, 1998). Det är i de konkreta miljöerna utanför
skolan eleverna kan bedriva inlärning som berör flera sinnen. Kursplanen för
matematik säger ”för att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans
mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens
begrepp, metoder och uttrycksformer” (Skolverket 2000, s. 28).



”För att man ska kunna anknyta till barns kunskaper, erfarenheter, nyfikenhet
och se matematikens värde, möjligheter och sociala sammanhang så behöver
man söka matematiska aktiviteter utanför läromedel och stenciler.”
(Emanuelsson 1998, s. 14). Britta Brügge använde sig av en övning i kursen
Utomhuspedagogik där vi använde löv från olika träd. Vi fick i uppgift att lägga
dem i färgernas ordning, dela in dem i olika grupper efter utseendet, hitta på
namn på de olika grupperna och lägga dem i olika högar då de mjuka skulle
ligga i samma hög, de sträva i samma hög osv. (Brügge 1999, s. 68). Genom att
göra den övningen fick vi känna och verkligen undersöka oss fram till hur vår
uppgift skulle lösas.



4 Metod

4.1 Uppläggning

Min ambition med detta arbete var att få mer kunskap om ämnet
utomhuspedagogik och vad det kan ge matematikundervisningen. Jag har valt att
både göra en litteraturstudie och en undersökning i ämnet utomhusmatematik.
Jag har kopplat ihop litteraturstudien med undersökningen. Under min
slutpraktik höstterminen 2000 samlade jag material till min undersökning.
Praktiken var förlagd i år 5. Klassen innehöll 26 elever där 25 av dem utförde
uppgifterna. För att få ett så sanningsenligt material som möjligt valde jag att
videofilma eleverna när de utförde sina uppgifter i uppgiften som handlade om
begreppet area. Uppgiften med att mäta höjden av ett träd videofilmades inte.
Jag har tillsammans med min handledare, Eva Riesbeck, diskuterat fram denna
metod eftersom Eva själv utfört liknande undersökningar. Hon har varit ett stöd
när jag skulle tolka och redovisa mina resultat.

Fördelarna med att videofilma eleverna var att jag kunde vara med själv och
delta helhjärtat. Jag kunde även se resultatet utifrån som observatör. Då kunde
jag se elevernas samspel och deltagande. Min tanke var att gå in på mikronivå
och analysera vad eleverna gjorde i undersökningen och detta kunde jag göra
tack vare att jag videofilmade. En nackdel var att eleverna kanske har haft svårt
att slappna av under videoinspelningarna. De tyckte att det var pirrigt och
spännande att spela in sig själv på video. Eleverna hade bara vid något tillfälle
innan stött på videoinspelning i sin undervisning.

I mitt val av uppgifter till undersökningen tänkte jag på att eleverna skulle få
göra mycket med kroppen och att de skulle knyta an till sin vanliga
undervisning. Jag diskuterade det med min praktikhandledare och vi bestämde
att jag skulle introducera begreppet area utomhus. Till min hjälp att utforma
uppgiften hade jag ett häfte som Englund och Lahti gett ut under
matematikbiennalen i Göteborg januari 2000. Den andra uppgiften utomhus tog
jag ur minnet från min egen skolgång. Den handlade om att mäta höjden av ett
träd.

Analysen av mitt resultat fick jag fram genom att studera min videofilm ett antal
gånger. Jag började med att titta på den för att få helheten av undersökningen.
Jag satt och skrev ner i stora drag vad som hände i de olika grupperna. Efter att
jag fått helhetsbilden klar för mig, skrev jag ner ordagrant de olika gruppernas
dialoger och vad som skedde under tiden de pratade. Citaten som finns i
resultatet är valda delar från de olika grupperna. I mitt resultat finns det tre
underrubriker, elevers formella matematik mot den informella, elevers



kreativitet i matematiken och elevers kommunikation i matematiken. Jag satte
in citaten där jag tyckte de passade in.

Jag har valt att stödja mig på Hartman i mitt sätt att skriva examensarbetet
(Hartman 2000). När jag refererar mina källor använder jag Harvardsystemet.

4.2 Genomförande

Jag valde att utföra undersökningen under min praktikperiod. Jag fann att det var
viktigt att man hade en god kontakt och att man kände till elevernas
förutsättningar för inlärning innan man gick ut och undervisade matematik
utomhus.

4.2.1 Area av en kvadrat

Jag bestämde mig för att arbeta med de grupper som satt tillsammans inne i
klassrummet. Eleverna fick ofta uppgifter i klassrummet som de tillsammans
skulle arbeta med i grupperna. De var inkörda på att arbeta med problem
tillsammans. Varje grupp innehöll minst två flickor och två pojkar som låg på
olika nivåer i de olika ämnena. Min undersökning skedde under två tillfällen
med någon dags mellanrum. Eleverna var uppdelade i sex grupper. Fyra grupper
gick ut tillsammans med mig vid ett tillfälle. Två av grupperna fick vänta till ett
annat tillfälle. För att jag skulle ha en chans att se resultatet av min
undersökning, valde jag att videofilma eleverna. Min praktikkamrat ställde upp
som videofilmare, då jag hade en viktig roll som lärare i själva undersökningen.
Under promenaden till skogskanten vid fotbollsplanen pratade vi om vad jag
hade för syfte med att videofilma eleverna utomhus. Eleverna tyckte alla att det
var extra spännande att bli filmade. På väg till platsen där vi hade vår
utgångspunkt fick eleverna hämta varsin pinne som inte var för lång, kort, tjock
eller smal, lagom med andra ord.

Väl framme vid platsen fick eleverna instruktioner att göra en kvadrat med sidan
1 m där pinnarna skulle vara hörnen. Först frågade jag hur lång en meter är.
Svaren blev mycket olika, allt ifrån 100 cm, 10 dm till att de visade med
steglängd och armarna. När kvadraten var klar, fick de ett snöre som var ca. 5 m
av mig. Snöret skulle fästas runt pinnarna som en omkrets. Efter det pratade vi
lite om vad omkrets är och när man använder begreppet omkrets. Därefter
introducerade jag begreppet area genom att prata om ytan av kvadraten.
Eleverna fick i uppgift att hämta vissna löv för att täcka hela ytan med dem.
Löven packades ganska hårt och det var noggrant att hela ytan var helt täckt.
Detta var första gången eleverna stötte på begreppet area, så jag hade en liten



genomgång om vad area är och att kvadratens area med sidan 1 m kallas för
kvadratmeter. Min fråga till eleverna var sedan ”När använder man area och
kvadratmeter?” Eleverna hade en del förslag som, t.ex. när man ska tapetsera ett
rum och mäta hur stort ett bord är. När vi pratade om användningsområdet för
area jämförde vi med omkretsens användningsområden. För att se vad som
händer med arean när man ändrar figurens utseende och har kvar samma
omkrets, ändrade eleverna hörnen på kvadraten till en rektangel istället. Det som
var lite svårt för eleverna var nu att ta reda på hur de skulle göra för att ta reda
på om arean blev lika stor, större eller mindre än innan. Med lite ledtrådar av
mig kom alla grupperna fram till att de kunde använda sig av löven och
kontrollera om samma mängd löv låg lika, mer eller mindre packade än tidigare.
Resultatet blev att löven låg tätare och därmed kom eleverna fram till att arean
inte ändras på samma sätt som omkretsen.

För att nu se om eleverna verkligen förstått vad area är, ställde jag frågan hur
många kvadratmeter täcks fotbollsplanen av som låg alldeles intill oss. Allas
blickar drogs till fotbollsplanen och eleverna gick närmre för att komma på ett
sätt att få reda på hur stor ytan av planen var. Oftast skedde det diskussioner
mellan eleverna om hur de skulle gå till väga. I de flesta grupperna fanns det
någon som kom på att de skulle stega upp längden och bredden av planen. Det
som var svårt var att multiplicera talen med varandra. Tillsammans med mig och
mina ledtrådar kom de till slut fram till att planen rymde ca. 1700 stycken
kvadrater med sidan 1 m (m2).

På vägen tillbaka till klassrummet pratade jag med eleverna om vad vi gått
igenom ute vid skogskanten. Jag frågade även vad arean heter på en kvadrat med
sidan 1 dm, 1 cm och 1 mm. Jag fick respons av eleverna och märkte då att de
förstått syftet med min uppgift utomhus.

Andra gången jag gick ut och filmade de två grupperna som inte hunnits med
vid första tillfället hände det något med videokameran. Det visade sig att
kameran gått sönder mellan mina två tillfällen och det jag spelade in andra
gången kunde inte spelas upp och analyseras. Jag satte mig ner i samband med
det sista tillfället och skrev ner det jag kom ihåg från grupperna. Mitt material
som gett mig resultatet i detta arbete bygger alltså mest på de fyra första
grupperna, men även på anteckningar från de två resterande som ej kom med på
videofilmen.

4.2.2 Höjden av ett träd

Vid ett senare tillfälle delade jag upp klassen i tre lika stora grupper och tog med
mig dem ut för att utföra en ny uppgift. Två av de grupperna jag använt mig av



tidigare var nu sammanslagna och innehöll 8 – 9 elever i varje. Här hade jag
min praktikkamrat och min handledare med mig till hjälp. De tog hand om en
grupp var. Jag hade instruerat dem vad syftet med uppgiften var och hur de
skulle gå tillväga. Uppgiften var att mäta hur högt ett träd var, utan några
”tekniska” hjälpmedel. Det enda jag tog med mig ut var måttet 1 m. Jag hade
mätt ut exakt en meter från foten upp till höften på mig själv för att eleverna
skulle ha samma längd på en meter när vi stegade fram till trädet i uppgiften.

Eleverna valde ut ett träd som de uppskattade. Eleverna tyckte det var svårt att
uppskatta trädets höjd, så jag gav ledtråden att tänka på hur högt hopptornet i
simhallen är. Då gick det lättare för dem att ge ett svar. Uppskattningen
hamnade då mellan 6 – 15,5 m och sist uppskattade jag trädet till ca. 20 m.

Förslag på hur vi skulle göra för att mäta mer exakt hur högt trädet var bland
annat att man kunde ta och ställa sig på varandra. Eleverna hade som förklaring
att de visste sin egen längd och då kunde de på det sättet komma fram till hur
högt trädet var. När de tänkt en stund på uppgiften och tagit sig en titt på hur
trädet såg ut, kom de fram till att det var en ganska svår och lite omöjlig lösning.
En annan lösning var att hissa upp någon i trädet, men när jag berättat att jag
inte hade med mig något snöre den här gången gick den lösningen ej heller att
utföra. Då gav jag eleverna en ledtråd att använda samma sak som vi gjorde i
förra uppgiften med kvadraten. Jag var här ute efter att få fram förslaget att mäta
trädet med hjälp av en pinne. Någon kom på att vi skulle använda oss av en
pinnen. Min fråga tillbaka till eleverna var då hur vi skulle använda den. Ett
förslag var att binda ihop alla pinnarna, men som sagt, inget snöre. Då var det en
av pojkarna som sa att vi skulle försöka att förminska trädet och jag snappade
genast upp hans förslag. Jag gav dem i uppgift att hämta varsin pinne som var
lika lång som deras arm. Alla sprang snabbt ut i skogen och hämtade en pinne
lika lång som sin arm.

Jag berättade att nu när alla hade varsin pinne kunde var och en mäta hur högt
trädet är. Var det någon som visste på vilket sätt? Ledtrådar var här att ögats lins
förminskar, kan vi ta hjälp av det? Vi hade nämligen precis gått igenom hur ögat
fungerar så eleverna snappade upp ledtråden. Någon svarade att man kunde
ställa sig långt bort så blev trädet mindre. Just det, sa jag, men hur skulle vi
förminska trädet med hjälp av pinnen? Jo, sa en flicka, man tar pinnen som
trädet. Då tyckte jag att jag kommit så långt att jag kunde ta och förklara
närmare hur de skulle gå tillväga med pinnen. Alla satte upp pinnen lodrät i
handen. De fångade upp trädet. Trädets topp skulle sammanfalla med pinnens
översta slut och trädets slut vid marken skulle sammanfalla med pinnens slut vid
handen. När eleverna fått in detta genom att röra sig framåt och bakåt, stannande
de och lade ner pinnen framför sig på marken. De samlades alla ganska nära
varandra, vilket visar att de hade fångat upp trädet med pinnen ganska bra.



Nästa fråga var hur vi skulle få reda på hur långt avståndet fram till trädet från
pinnen var. Någon kom på idén att stega fram avståndet. För att alla skulle få
”samma” meter lade jag mig ner på marken och markerade var min meter fanns
på kroppen. Jag hade mätt upp en meter från min fot upp till höftens början.
Eleverna måttade till sig sin meter och började stega fram avståndet fram till
trädet. Nu hamnade alla runt 16 – 21 m och då tog vi den siffran flest hamnat på
som ett mått på trädets höjd. Jag anser att vi kom väldigt nära den rätta höjden
på trädet genom att göra på detta sättet. Eleverna blev väldigt intresserade av
detta lösningssätt, så vi mätte höjden på flera träd.



5 Resultat

Jag har här valt att ordagrant skriva ner valda delar av det gruppernas elever har
sagt och gjort. Jag har följande benämningar; J för mig själv, E för många elever
samtidigt och de enskilda eleverna har siffrorna 1, 2, 3, 4 osv. Jag har samma
beteckning på eleverna om de finns med i båda gruppkonstellationerna i
uppgifterna. Med mitt resultat vill jag visa var jag har hittat den informella
matematiken, kreativiteten hos eleverna och kommunikationen framför allt
mellan eleverna och mellan mig och eleverna.

5.1 Elevers formella matematik mot den informella

I min utomhusundervisning tog jag med mig den formella matematiken som
bland annat handlade om olika geometriska begrepp och hur man räknar
multiplikation. Jag försökte omvandla den formella matematiken till att bli
informell. Uppgifterna bestod bland annat av att eleverna skulle lära sig
begreppen kvadratmeter och hur man mäter höjden av ett träd utan hjälpmedel.
Det behövdes inga siffror eller tal för att förstå begreppen.

5.1.1 Eleverna fick här i uppgift att göra om kvadraten till en rektangel. Hörnen
skulle flyttas men omkretsen skulle vara den samma. En av eleverna går
fram till ett hörn och tar snöret som ligger som omkrets runt kvadraten
och lägger det på hörnet bredvid så att det bildas en triangel.

(J) – Vad har ni gjort nu?
(4) – En triangel.
(J) – Märker ni något speciellt som hände nu med triangeln?
(4) – Det vart bara halva.
(J) – Just precis, halva kvadratens area. Lika mycket löv där utanför som det är
innanför. Men en rektangel, hur ser den ut?

Eleverna ser tydligt här att triangel var bara halva kvadraten. Som lärare gäller
det att ta vara på elevernas svar och funderingar. Genom att ställa frågor kan
man föra eleverna vidare med nya matematiska begrepp.

5.1.2 Här har jag ett exempel när eleverna ska svara på hur många kvadrater
som ryms på fotbollsplanen. Jag ser att eleverna har svårt att multiplicera
två tvåsiffriga tal med varandra. De har också svårt med rimligheten i och
att uppskatta svaren.

(2) – 198.



(3) – Ungefär 200 tror vi.
(J) – Ni tror ungefär 200, hur fick ni fram det då?
(3) – Jo titta, där ungefär var det 59 meter och här var det 40 så tar man alltså 59
plus 59, 118, och 40 plus 40 som blir 80 sen tar man det plus.
(J) – Och vad är det ni har räknat fram nu?
(3) – Nej gånger.
(1) – Men gånger två det är ju…
(2) – Hur stor omkretsen är runt planen.
(J) – Ja just det.
(4) – Vi måste få den rätta längden här och så kan man dubblera den och så blir
det ju en lång sida.
(2) – Nä.
(4) – Så kan man ju göra det två gånger så får man ju där och där.
(2) – Va? Nähä.
(J) – Jag frågade alltså hur många kvadrater.
(3) – Av en meter sådär en.

4 nickar samstämmig med 3.
(J) – Den här kvadratmetern, den där ytan som vi hade räknat ut.

3 sätter handen för munnen och tittar stort på 2.

(3) – 59 gånger 40, för titta, så så så så och så fortsätter man sen.
Här viftar hon med armen och går samtidigt bakåt på planen.

Här ser jag ett klart engagemang hos eleven, 3. Hon visar med hela kroppen vad
det är hon menar. Hon har bestämt sig för att man ska ta talen gånger varandra,
men har svårt att göra det själv. Hela tiden försöker hon komma på ett sätt som
hon kan hantera.

(3) – Det blir 59 gånger 40.
(1) – 5 gånger 4 blir 20.

1 kliar sig i håret, 3 visar med hela ansiktet hur hon tänker ut produkten av detta stora tal.

(3) – Det var 40 där.
(J) – Ta något tal som är lättare att räkna med.
(2) – Delat.

Eleverna försöker hela tiden hitta ett sätt de kan hantera och där de får mitt
medgivande att det blir rätt svar.

(J) – Nej, ni är på rätt väg, lättare siffror att räkna med. 59, vad ligger närmast
59 att räkna med?
(1) – 60.
(J) – 60 är lättare att räkna med.
(3) – Då tar man ju 40 gånger så.
(J) – Vad är 6 gånger 4?
(1) – 24.
(J) – Och hur många nollor har ni om ni tar väck dem i 60 och 40?
(2) – 250, nej.
(J) – Hur många nollor finns det i 60 och 40?



(4) – Fyrkanter kan man ju också lägga.

Här ser man tydligt att 4 har inte riktigt varit överens med de andra i deras
resonemang om hur de ska räkna ut ytan på planen. Han kommer med ett nytt
förslag på att lägga ut fyrkanter. Det tyder på att han försöker tänka konstruktivt
och inte bara svälja de andras lösning, eftersom de inte riktigt kommit fram till
rätt lösning än.

(J) – Ja hur många fyrkanter kan ni lägga här?
(4) – Vi kan ju göra, eller hur?
(3) – Men titta här.
(4) – Vi kan ställa oss i samma fyrkant, en går så och sen så, då blir det ju.

Här visar han med händerna hur han menar att de ska stå i fyrkanterna.

(2) – Nej, det blir för jobbigt.

De andra tror sig ha hittat lösningen och tar inte till sig 4:ans lösning. Kanske att
de inte riktigt förstår vad han menar.

(3) – Men titta, där är 59 och där 40, alltså måste man ju ta det gånger.
(4) – Ja det blir ju så.
(J) – Mm.

Här kände jag att eleverna hade stannat i sitt tänkande och då försökte jag göra
talen till lättare tal att räkna med eftersom eleverna egentligen hade kommit
fram till lösningen. Svårigheten låg i att multiplicera två tvåsiffriga tal. Jag
försökte leda in dem på att 60 gånger 40 och att de då skulle räkna ut vad 6
gånger 4 blir och sedan sätta till de två borttagna nollorna. När jag ledde
samtalet fick jag hela tiden gensvar hos eleverna genom nickningar och medhåll.

(J) – Hur många nollor finns det i talen 60 och 40?
(1) – Två.
(J) – Ja just det, två. Då räknar ni alltså bara 6 gånger 4.
(1) – 24
(J) – Och nu sätter ni dit nollorna igen på talet 24. Vilket tal får ni då?
(1) – 2400

Detta talet sägs med ett stort leende på läpparna och blicken vilar på kompisen.

(2) – Oh shit!
(3) – 2400
(4) – Hur långt var det?
(3) – 2400

Eleverna blickar ut över fotbollsplanen mycket nöjda med att komma fram till ett svar!

Jag tog med mig den formella matematiken med siffror och räknesätt och
eleverna har ganska svårt att lösa uppgiften utomhus.



5.1.3 Samma uppgift som den förra utfördes även på ett annat sätt. En av
grupperna, grupp B, gick aldrig ut till fotbollsplanen för att mäta den. En
av eleverna visste redan hur lång längden och bredden av planen var.
Dialogen vi förde här var mest mellan mig och eleven som visste måtten.

(J) – Om ni nu tänker er den där kvadraten igen. Hur många kvadrater med sidan
en meter får plats på fotbollsplanen.

Alla tittar bort mot planen. 6 räcker upp handen och tar snart ner den igen, tänker, tar upp den
igen och tar ganska snabbt ner den igen, tänker en gång till då han tar upp handen till håret
och kliar sig. Slutligen tar han upp handen en gång till och då ser jag detta och han svarar.

(6) – 150.
(J) – 150 kvadrater, varför tror du det?
(6) – Där är 50 meter och där 25.
(J) – Och vad gjorde du för att få fram 150 då?
(6) – Tog 25 plus 50 plus varandra.
(J) – Och vad fick du fram då?
(6) – 150.
(J) – Ja, vad var det du räknade ut? Vad är 150?
(7) – Omkretsen.
(J) – Omkretsen ja, det är snöret, jag vill veta ytan. Hur många kvadrater det får
plats på fotbollsplanen.
(7) – 25 gånger 50.
(J) – Vad sa du? 25 gånger 50? Vad är det då?

Eleverna tänker och 6 kliar sig i huvudet. 5 tittar upp på molnen. Jag ser att det är
tankeverksamhet på gång.

Jag försöker hjälpa eleverna att komma vidare genom att ställa frågor och föra
ett resonemang om de ska gå tillväga.

(J) – Man kan ju göra det enkelt för sig och ta väck en nolla. Man tar alltså bara
25 gånger 5.

Eleverna står fortfarande tysta.

(J) – 4 gånger 25, vad är det?
(5) – 4 gånger 25?
(5) – 125.
(J) – 125. Så tog vi bort en nolla så får vi lägga till den.
(5) – 1225.
(J) – Ja nästan rätt, 1250 kvadrater med sidan en meter.
(7) – Wow.
(J) – Det är ganska mycket.

Eleven som säger wow här i dialogen gjorde detta med hela kroppen. Hon tittade
ut över fotbollsplanen och sa ordet ganska tyst för sig själv. Hon fick en aha-
upplevelse eftersom engagemanget bland eleverna var stort.



Jag kan se att eleverna har samma svårighet i den här uppgiften som i den förra.
Den informella matematiken kommer inte fram. Mina intentioner var att
eleverna skulle klara av att uppskatta ungefärligt.

5.1.4 När vi gick tillbaka till klassrummet ställde jag lite frågor på vad vi precis
gjort ute vid skogskanten. Ett sådant samtal spelades in. Jag märkte på
eleverna att de förstått vad vi hållit på med. Jag fick direkt respons att
uppgiften var befogad att arbeta med.

(J) – Alltså vad är en kvadratmeter?
(9) – En sådan som, …, eller…sån här kvadrat när man ritar en kvadrat så att det
blir det där innanför.
(J) – Ja, det är alltså det som finns innanför själva kvadraten. Vad heter ytan om
sidan på kvadraten är en decimeter då?
(10) – Kvadratdecimeter.
(J) – En kvadrat med sidan en centimeter?
(9) – Kvadratcentimeter.
(J) – Bra och så vet ni vad man kan använda dessa till för saker, eller hur?
(9) – Ja.

Här får jag en bekräftelse på att eleverna förstått vad vi bland annat har pratat
om utomhus. De satte ord på det matematiska begreppet kvadratmeter och det
var inte tvunget att de skulle vara rätt term för begreppet. Samtidigt som han då
refererar till kvadratmetern vi gjort, använder han ord som rita eftersom det är
sådant eleverna sysslar med inomhus på lektionerna. Detta citatet ger ett positivt
resultat där utomhusmatematiken är informell men blir formell inne i
klassrummet igen. Eleverna har genom att lära sig den informella matematiken
utomhus, fått en förståelse för den formella matematiken inomhus. Eleverna ska
lära sig genom att gå från en kontext till en annan.

5.1.5 När jag tittade på resultatet av uppgiften som handlade om att mäta höjden
av ett träd så kunde jag se ett engagemang bland eleverna att verkligen
vilja komma fram till lösningen. De hade en massa olika förslag på hur de
skulle gå tillväga och de gav sig inte. Kreativiteten fanns där och frodades
av en uppgift av detta slaget. Den informella matematiken fanns i
uppgiften när det gällde att mäta trädets höjd utan andra hjälpmedel än
vad som fanns i naturen. Här såg de trädet ute i verkligheten och inte på
någon bild där de heller ej har något att jämföra det med. På samma sätt
som i uppgiften med kvadraten sprang de ut i skogen för att hämta
material till att lösa uppgiften. De fick en känsla av hur lång en meter är
när jag låg där på marken och visade mitt metermått på kroppen. När de
sedan äntligen kom fram till hur de skulle mäta trädet, ville de genast



mäta flera träd. Denna uppgift hade inga siffror och tal som behövdes räkna ut
för att lösa själva uppgiften. Eleverna pratade inte så mycket med
varandra mer än när de höll på att mäta upp stegen för att se hur högt
trädet var. Men däremot förde eleverna och jag en dialog. Mina frågor
väckte deras tankar till liv och de delgavs för hela gruppen. De tittade på
varandra och gav varandra kommentarer om hur man skulle hålla pinnen
och var någonstans de hamnade vid ”förminskningen” av trädet.

5.2 Elevers kreativitet i matematiken

För att få syn på elevers kreativitet i matematiken har jag analyserat fram i
elevers samtal speciella idéer till lösningar av uppgifterna. Eleverna var kreativa
i sitt sätt att tänka. De använde sig av hela kroppen samtidigt som de
kommunicerade med varandra. Jag upplevde bland annat kreativiteten hos
eleverna när de snabbt ville sätta igång med någon av uppgifterna jag gett dem.
De var ivriga i arbetet och visade med hela kroppen att det var något de tyckte
om att göra. De smittade av sig mellan eleverna.

Jag har sett att alla mina grupper har sprungit iväg ut i skogen för att både hämta
varsin pinne och löv för att täcka kvadratens yta. Det har funnits ett stort
engagemang bland eleverna när de fått arbeta med händerna och kroppen och
inte bara använda huvudet för att svara på frågor.

5.2.1 Här är en av grupperna då de kommer på att de kan ta hjälp av lövsidans
längd för att räkna ut rektangelns bas och höjd.

(J) – Tycker ni att ni har de måtten på era sidor?
(2) – Nej, den korta är för lång.
(J) – Hur lång är sidan med löven?
(4) – En meter.
(J) – Kan man ta hjälp av den sidan då?
(4) – Den och den sidan ska vara en och en halv meter och sedan ska den och
den, en halv och en halv.
(2) – Men den är ju en meter.

Pinnarna sätts om eftersom snöret inte räckte runt om hela rektangeln.

Eleverna ser här att de kan använda sig av den redan lösta kvadratytans
lövsamling. De vet sedan innan att lövens sida är en meter och i denna uppgiften
har de svårt att få till en rektangel med rätt mått. Här har eleverna kvar löven
och kan se samband med det redan gjorda och det nya. Allt hänger ihop på något
sätt.



5.2.2 När eleverna får frågan om rektangelns area är större eller mindre än
kvadratens, kommer en elev i gruppen på hur de ska kontrollera det.

(J) – Samma omkrets, är den här ytan lika stor som kvadratens yta?
(4) – Ja.
(J) – Kan man testa det på något sätt?
(2) – Man lägger på löven.

Alla i gruppen slänger sig ner på marken och ändrar om löven så att de täcker den nya arean.
Min fråga, då löven låg på plats i den nya arean var om de hade mer eller mindre löv nu.
Samma elev, 2, säger att löven ligger tätare nu och detta sägs med hela kroppen. Då började
en av eleverna att platta till löven med sin fot och snart höll alla i gruppen på att trampa ner
löven tätt intill marken.

(J) – Ja. Kommer ni ihåg hur tätt ni la löven på kvadratens yta? Har ni mer eller
mindre löv nu på varandra?
(2) – Mer.
(J) – Hade de då samma yta?
(2) – Ungefär, lite mindre. …

Kreativiteten märks här genom att eleverna kom på en lösning till att se vilken
yta som var störst. De var alla ivriga och de skulle göra lika mycket arbete i
uppgiften. Det såg jag speciellt genom att de alla skulle platta till löven som
täckte ytan.

5.2.3 Eleverna fick en uppgift att ta reda på hur många kvadratmeter
fotbollsplanen rymmer. De kom på att de kunde stega ut längden på
längden och bredden. Utan att säga något till varandra gör alla samma sak.

(J) – Hur många kvadrater, sådana som ni gjorde med en meter, kan man täcka
fotbollsplanen med?

Nu springer eleverna bort till fotbollsplanen och jag försöker ställa mig så att jag kan filma
dem hur de går tillväga med att komma fram till ett svar. Jag fick nämligen ta över filmandet
en stund själv och då hade jag svårt att höra vad eleverna sa till varandra. Men eleverna är
alltså ute på planen och stegar upp metrar på längden och bredden. Jag har inte sagt åt dem
något mer än frågan tidigare. De delar upp sig så två stegar upp längden och de andra två
stegar upp bredden. Det eleverna skriker till varandra kan jag höra men inte samtalet de för
när de träffas på mitten.

(2) – Hur långt var det där?
(3) – 59.
(2) – Va?
(3) – 59.

När jag frågade grupp A hur många kvadrater, med arean 1 m2, de trodde
fotbollsplanen rymde, sprang alla fyra genast ut på planen och började mäta
längden och bredden med steglängden 1 m. Kreativiteten fanns hos dessa elever



och de hjälpte varandra genom att skrika de stegade måtten till varandra. De
kom själva på hur de skulle få fram ett svar på min fråga.

5.2.4 När jag tittade på resultatet av uppgiften som handlade om att mäta höjden
av ett träd så kunde jag se engagemang bland eleverna när de verkligen
ville komma fram till lösningen. De hade många olika förslag på hur de
skulle gå tillväga och de gav inte upp.

(J) – Hur högt gissar ni att trädet är? Alla ska säga en gissning.
Eleverna tittar på trädet och är alldeles tysta.

(J) – Har alla varit i simhallen och badat och hoppat från trampolinerna?
(E) – Ja.

Alla elever svarar ja på den frågan.
(J) – Tänk er hur högt upp det är till 5:an, hur högt kan då detta trädet vara?

Här får jag gissningar från alla elever som hamnar mellan 6 – 15,5 m.

(J) – Hur ska vi mäta trädets höjd mer exakt? Jag har inga hjälpmedel med mig
ut.
(7) – Man kan ställa sig på varandra.
(J) – Och hur ska ni få fram trädets höjd då?
(7) – Jag vet ju hur lång jag är.
(11) – Man kan hissa upp någon i trädet som kan mäta det.
(J) – Hur ska denna någon komma upp i trädet, det är inget bra klätterträd
precis?

Här tittar eleverna upp mot trädet och ingen säger något.

(J) – Man kan faktiskt använda samma sak som vi använde förra gången vi var
ute och hade matte.
(8) – En pinne.
(J) – Ja, men hur ska vi använda den då?
(13) – Man kan binda ihop dem och
(J) – Men vi har ju inget snöre?
(13) – Nej.
(7) – Förminska trädet.

Här tog jag fasta på att man skulle förminska trädet. Eleverna fick i uppgift att gå ut i skogen
och hämta en varsin pinne som var lika lång som deras egen arm.

Eleverna hade många idéer om hur de skulle mäta trädet. De var inte bundna till
en viss lösningsmetod. Här lät de tankarna flöda fritt och de var inte rädda att
säga fel lösningsmetod.

Alla sprang genast ut i skogen och letade efter en pinne. Det var många som kom och frågade
mig om de hade en ”rätt” pinne. De var alla väldigt måna om att pinnen skulle var rätt. Det
var ett stort engagemang bland eleverna när de skulle välja pinne.

(J) – Hur ska man nu ta och förminska trädet med denna pinnen?
(5) – Jo, man tar pinnen som trädet.



Här tyckte jag att eleverna tillsammans kommit så långt i lösningen att jag hjälpte dem. Jag
berättade hur pinnen skulle användas och hur det i sin tur ledde oss till att kunna mäta trädets
höjd.

När alla hade ”måttat” klart och lagt ner pinnen på marken kom de till mig och
skulle få måttet 1 meter. Jag hade det från foten upp till höften. Eleverna tyckte
det var svårt att ta upp benen så högt så de föreslog att jag skulle lägga mig ner
på marken så att de kunde stega upp metern från min fot upp till höften.
Eleverna stod nu och trängdes och skrattade när de höll på att ramla över mig.
Deras glädje av att mäta trädet smittade av sig på varandra. Deras engagemang
ökade då och när vi väl kommit fram till en höjd på trädet ville de genast mäta
ett nytt träd.

Här fick eleverna verkligen tänka till och hitta på olika idéer att lösa uppgiften.
Den kreativa sidan hos eleverna frodades av en uppgift av detta slag. Här såg de
trädet ute i verkligheten och inte på någon bild där de heller ej har något att
jämföra trädet med. Eleverna fick en känsla av hur lång en meter är när jag låg
där på marken och visade mitt metermått på kroppen. När de sedan äntligen kom
fram till hur de skulle mäta trädet, ville de genast mäta flera träd.

5.3 Elevers kommunikation i matematiken

Kommunikationen är både elevernas kroppsspråk och vardagsspråk. Det är när
eleverna gör något tillsammans eller ensamma som det uppstår en
kommunikation mellan dem. Det behöver inte bara handla om orden som sägs i
kommunikationen utan även det som visas med kroppen. I resultatet fanns det en
kommunikation mellan eleverna som emellanåt var en tyst. De tittade på
varandra och gav varandra blickar och vinkade med hjälp av kroppsspråket. Det
var svårt att redovisa vad som skedde ute i skogskanten då det var mycket som
sades med hjälp av kroppsspråket och annan mimik. Jag försökte hela tiden ge
eleverna ledtrådar vid mina frågeställningar och detta förde med sig att eleverna
kom på svaren och visade det med hela kroppen. Det blev som en aha-
upplevelse hos eleverna.

5.3.1 Jag märkte att eleverna pratade mycket med varandra när de skulle
samarbeta. Det fanns ingen kommunikation som inte handlade om själva
uppgiften. Ibland kan det vara mycket onödig kommunikation i
klassrummet. Eleverna pratade om hur de skulle utföra uppgiften och de
hjälpte varandra när de såg att det behövdes. I detta citat har eleverna
precis kommit från skogen med sin hämtade pinne. Min första fråga till
eleverna i undersökningen är denna.



(J) – Hur lång är en meter?
(1) – 100 cm
(J) – 100 cm, hur långt är det?
(2) – 10 dm
(J) – Ja och hur lång är den här sträckan i verkligheten?

2 visar med armarna och resten av eleverna gör det också.

När vi var utomhus och eleverna svarade, gjorde de gärna det i ord samtidigt
som de visade med framför allt armarna vad det var de sa. Detta såg jag mycket
sällan hända i klassrummet.

5.3.2 Exemplet nedan visar hur eleverna hjälpte varandra i ord och rörelser för
att komma vidare med uppgiften. När de svarat på den förra frågan, gav
jag dem nästa instruktion där de skulle göra en kvadrat med sina pinnar
som hörn.

(J) – Ni ska göra en kvadrat med sidan en meter, de här pinnarna ska vara
hörnen. Ni ska alltså göra den här på gräset. En kvadrat med sidan en meter och
hörnen ska vara pinnarna.

Eleverna står helt stilla. Antagligen väntar de på min startsignal.
(J) – Så får ni börja.

(5) – Där.
(6) – Nej där.

5 märker ut en meter åt alla håll där alla hörnen ska sitta med hjälp av steglängden. Sedan
sätter 5 ner en pinne i marken själv.

(J) – Nej det där går inte.
Här försöker 5 sätta ner en mycket kraftig pinne i marken.

(6) – Ta den här lilla pinnen.
5 kastar iväg sin stora pinne in i skogen.

(J) – Ta saxen här för att göra ett hål i marken.
(7) – Sådär… Hallå, ska inte de där vara närmare varandra?

7 pekar på två av de andra elevers hörn.
(6) – Nej.
(7) – Så att det blir så här alltså.
(5) – Nej nu är det så här vi har mätt.

Eleverna stred lite med varandra om hur det skulle se ut när man skulle göra en
kvadrat. De hjälpte varandra och genom att de diskuterade kom de fram till hur
en bra figur på en kvadrat med sidan en meter skulle se ut.

5.3.3 Samma uppgift som ovan utfördes på ett annat sätt i en annan grupp.
Även här hjälpte de varandra komma till lösningen genom språket och
rörelser.



(J) – Gör upp en kvadrat där pinnarna är hörnen och sidorna ska vara en meter.
Alla böjer sig ner med sin pinne och försöker sätta ner den i marken.

(1) – Hallå, nästa ska vara här och nästa här.
Där pekar hon med foten var det första stället ska vara och sedan går hon bort till det andra
stället och visar med foten. En av dem står nu kvar vid första stället till ett hörn och en annan
ställer sig vid det andra stället som även det ska bli ett hörn. Eleverna måttar ut en meter med
händerna och armarna för att se om de har lika långa sidor.

(2) – Jag får inte ner denna pinnen.
(3) – Skruva ner den i marken

Här faller pinnen till marken.
(J) – Du kan göra ett hål med saxen.

Här ger jag eleven saxen.
(1) – Nej där

1 pekar på ett nytt ställe på marken med hjälp av foten. En av eleverna böjer sig ner och tar
över arbetet med att sätta det sista hörnet.

(4) – Det går inte.
(J) – Det var därför ni inte skulle ta så himla grova pinnar.

Nu är det ytterligare en ny elev som försöker sätta ner samma pinne i marken och till slut går
det.

Eleverna avlöste varandra i uppgiften. Utan att de sa något bytte de plats med
varandra och hjälpte varandra med att komma vidare i lösningen. Att pinnen var
för stor och klumpig insåg nog alla elever som kämpade att få ner den i marken.

5.3.4 I en av grupperna syntes aha-upplevelsen tydligt när jag gav instruktionen
om att ändra kvadraten till en rektangel. Eleverna förde en diskussion med
varandra om hur långa sidorna och var hörnen i rektangel skulle vara.
Genom att prata med varandra om hur de skulle lösa uppgiften kom de
hela tiden vidare i tänkandet.

(J) – Nu ska ni ändra denna kvadraten till en rektangel med samma omkrets.
En av eleverna går fram till ett av hörnen och tar snöret och lägger det runt hörnet bredvid så
att det bli en triangel.

(J) – En rektangel.
(2) – Det är en sån.

Visar med händerna vad det är han menar. Han visar en triangel.

Här var det inte bara orden som gjorde att vi kommunicerar med varandra.
Pojken visade med armarna vad han menade och jag förstod precis vad han
menade. Att det sedan inte var rätt figur han visade fick jag honom att förstå
genom ett vidare resonemang om vad en triangel och rektangel är för något.



5.3.5 När samma grupp kommit vidare och vet vad en rektangel är och vet hur
de ska göra lät det så här.

(4) – Sätt pinnen där.
Han går fram och visar platsen till den han säger det till. Pinnen sätts ner där och de andra två
går bakåt så att snöret sträcktes.

(2) – Nej inte så långt, den ska komma dit.
(4) – Ja.
(2) – Nej inte så.

Han tar tag i snöret och räcker fram det till hörnet som nyss sattes ner och de märker alla att
det inte räcker ända fram.

(J) – Hur ser en rektangel ut?
4 visar i luften hur en rektangel ser ut.

(2) – Två sidor är lika långa.
(J) – Två korta och två långa sidor. Har de två långa sidorna samma längd eller
är de olika?
(2) – De är lika långa.
(J) – Om ni nu hade fyra meters omkrets, hur långa måste sidorna vara då?

Eleverna tittar frågande på mig.

(J) – Två långa som är lika långa och två korta som är lika långa.
(4) – En och en halv meter och en halv meter.

Han visar med händerna den långa och korta sidan i den påbörjade rektangeln på marken.

Mycket av kommunikationen här bestod i olika kroppsrörelser och av mimiken i
ansiktet. Jag och eleverna förstod varandra. Det handlade om att läsa av både
vad som sades och gjordes.

5.3.6 En av grupperna, grupp C, pratade inte så mycket med varandra under
tiden de utförde deluppgifterna i ”area-uppgiften”. De härmade varandra.
En av eleverna började att göra en sak och de andra följde efter med
samma sak utan att de sa något till varandra. Gruppen fick samma resultat
som de andra grupperna utan att prata i ord. De använde sig mycket av
kroppen och av att härma varandra.



6 Sammanfattning av resultatet

6.1 Sammanfattning av elevers formella matematik mot den informella

Det jag kunde se i resultatet var att eleverna hade svårt med den formella
matematiken utomhus. Min tanke var att hjälpa eleverna att gå från formell till
informell matematik. När eleverna försökte räkna multiplikation utan papper,
penna och miniräknare märktes det tydligt. Eleverna visste vilken metod de
skulle använda men hade inte medel för den utomhus. Ett positivt resultat var att
eleverna förstått den formella matematiken genom att bruka den informella. Det
visade citatet då eleverna tillsammans med mig var på väg in i klassrummet.
Eleverna visade att de förstått de nya begrepp vi gått igenom utomhus även
inomhus.

6.2 Sammanfattning av resultat av elevers kreativitet i matematiken

Eleverna hade många idéer till hur de skulle gå tillväga med uppgifterna. De
delgav varandra svar och lösningar som spreds som ringar på vattnet. Detta
kunde man speciellt se i uppgiften att mäta höjden av ett träd. Det var inte några
vanliga lösningsmetoder för uppgifter i matematik som dök upp. Elevernas
tänkande var inte låst till specifika lösningsmetoder. De använde sin kreativitet
när de löste uppgifterna. Ofta såg man att detta inspirerade dem till att tänka
vidare. De visade också ett djupt engagemang för uppgifterna.

6.3 Sammanfattning av resultat av elevers kommunikation i matematiken

När man hör ordet kommunikation tänker de flesta människor på ord som sägs
till varandra. Jag hittade i mitt resultat att kommunikation även skedde när
eleverna gjorde något och de andra såg och snappade upp det. Ofta såg jag att de
använde kroppsspråket för att uttrycka sig. Många av eleverna härmade varandra
och på det sättet kom de vidare i uppgiften. Om jag ser till de
matematiklektioner eleverna och jag hade tillsammans inne i klassrummet,
använde eleverna kroppen mycket mer i utomhusundervisningen som ett sätt att
kommunicera. Utomhus fanns ett större svängrum och de använde inte bara
huvudet när de löste uppgifterna. Även kroppen var tvungen att sättas i arbete
för att det skulle leda till en bra lösning.



7 Diskussion

Jag har i litteraturstudien funnit mycket som styrker det utomhuspedagogiska
arbetssättet. Jag kommer här i min diskussion att försöka koppla ihop
litteraturstudien med mitt resultat i undersökningen. Rent spontant vill jag säga
att det var ett sant nöje att arbeta med utomhusundervisning. Det vill jag
tillämpa så mycket som möjligt i min undervisning.

I min undersökning valde jag att ta med mig den formella matematiken ut i
naturen. I den första uppgiften, där eleverna introducerades i vad begreppet
kvadratmeter är, fick eleverna förklara begrepp som bland annat kvadrat,
rektangel, omkrets och area. Englund och Lahti säger att de matematiska
begreppen sätts in i sin verklighet i uterummet. Undervisningen ska utgå från
verkligheten. Det var detta jag ville försöka ge eleverna. Att känna begreppen
med hela kroppen. Enligt författarna till Uteboken minns man mer om man
stimulerat fler sinnen under inlärningsprocessen. Jag ville att eleverna skulle få
uppleva den informella matematiken där de inte är beroende av siffror, tal och
strikta lösningsmetoder. Hade eleverna varit inomhus och haft tillgång till
papper, penna och miniräknare tror jag inte att de skulle ha lika svårt att komma
fram till svaret. De hade inte fått metoden för att räkna i huvudet inne i
klassrummet. Detta ser jag att utomhuspedagogiken kan hjälpa till med att ge
eleverna.

En tanke jag fick när jag tittade på mitt resultat av den informella matematiken
var hur viktigt det är att koppla ihop den formella matematiken med den
informella. Jag såg detta i ett citat där eleverna på väg in i klassrummet berättar
för mig vad en kvadratmeter är. Genom att ha använt sig av den informella
matematiken kan de beskriva nya begrepp de lärt sig utomhus. När man går ut
tar man med sig den formella matematiken för att sammanbinda den med elevers
informella matematiktänkande. Inne i klassrummet använder man sig istället
många gånger av den informella matematiken för att påvisa den formella.
Genom att använda sig av bägge kan eleverna få en större förståelse av
kunskapen de ska lära sig. Wyndhamn (Wyndhamn 1990) har en modell där han
visar att matematiken ska spegla verkligheten. Genom att använda sig av
abstraktion och generalisering från ting ur verkligheten kan man lära sig de
matematiska modellerna. Samtidigt ska man tillämpa de matematiska
modellerna för att se verkligheten i det man lär sig. Med abstraktion menas att
man kan gå ifrån själva kärnan av problemet och hitta lösningen i ett annat
sammanhang. Generalisering är när man går från ett sammanhang till ett annat
som innefattar det första sammanhanget (Wyndhamn 1990). Jag skulle vilja
beskriva Wyndhamns modell som att eleverna får en stor framgång i



matematikämnet om de kan urskilja relevant sammanhang för ett problem.
Eleverna ska samtidigt kunna skifta kontext vid behov. Jag anser att det är detta
jag gör när jag tar med mig matematiken ut. Det sker alltså i en annan kontext än
vad den brukas vara, nämligen utomhus. Szczepanski (Szczepanski föreläsning
2000) menar att man ska gå ut i naturen för att lär in och sedan gå in för att lära
ut. Det gäller att hitta kopplingen mellan uterummet och klassrummet så att
verkligheten kommer in i undervisningen.

Jag upplevde att eleverna var nyfikna och engagerade i mina uppgifter utomhus.
Jag såg en glädje som spred sig bland eleverna. I de konkreta händelserna
utomhus upplevde eleverna en mångfald av olika situationer. Uterummet var
inte tillrättalagt utan jag kunde ta vara på elevernas frågor och funderingar.
Szczepanski (Dahlgren & Szczepanski 1999) menar att man inte i förväg kan
veta vad som ska hända ute i naturen. Eleverna ska ledas av läraren men det är
eleverna som bestämmer vad som ska ske.

Kreativiteten flödade bland eleverna när de utförde mina uppgifter. Jag fick
många förslag på olika lösningsmetoder. När jag hade matematiklektioner
inomhus tillsammans med klassen upplevde jag inte samma uppfinningsrikedom
bland eleverna. De använde sin fantasi och kreativa förmåga i sitt sätt att tänka
utomhus. Jag tror det beror mycket på att de befinner sig ute i verkligheten där
kan se och känna det konkreta i uppgifterna. De blir på det sättet inte låsta i sitt
sätt att tänka. Det finns en chans till utbyte av tankar och idéer hos eleverna.
Författarna till Utebildning skriver att eleverna lär sig mer genom att arbeta
tillsammans där det finns tillfälle för samtal och diskussion.

Eleverna kommunicerade mycket med hjälp av kroppen. De visade lösningar
och svar med armar, ben och ansiktsuttryck. Kommunikationen handlade inte
bara om vad som sades utan även det som gjordes. De härmade varandra och
därmed kunde de komma vidare i lösningarna. När eleverna pratade med hela
kroppen var det lättare för mig att följa med elevernas tankegångar. Jag tror även
att det gällde eleverna. De visade så mycket mer genom kroppsspråket än vad
som sades i ord. Då var det lättare att förstå och uppfatta budskapet. Jag anser att
man som elev blir man väldigt hämmad i klassrummet till att röra sig och
använda hela kroppen när man ska svara. Helst ska man synas så lite som
möjligt och inga yviga gester får utövas. I utomhuspedagogiken kan eleverna få
svara med hela kroppen. Eleverna behöver inte svara endast i ord utan de visar
med gester och nickningar och andra rörelser så att jag som lärare förstår dem
ändå. Hela kroppen används och då tror jag att kunskapen sätter sig fast starkare
hos eleverna än när de sitter inomhus och räknar och inte rör sig över huvud
taget.



Jag försökte att genom samtal och frågeställningar leda eleverna vidare i deras
tänkande. Samtalet mellan eleverna och mig som lärare är viktigt för
stimulansen att söka efter mer kunskap. Genom att utbyta erfarenheter hjälper
man varandra att komma vidare i utvecklingen (Skoglund (red) 1992).

Holmberg (Holmberg 1986) menade att utomhusundervisningen gynnar
elevernas individuella inlärning. Upplevelserna blir efter varje enskilds förmåga
och erfarenhet. Alla elever ska få en chans att känna att de lyckats med
övningen. Jag upplevde att även de svaga eleverna i klassen förstod vad de nya
begreppen var.

Brügge (Brügge 1999) säger att det hänger mycket på hur man beter sig som
vuxen tillsammans med eleverna utomhus. Om vuxna är nyfikna, fantasifulla,
kreativa och humoristiska i sin inställning till naturen kommer de att fungera
som en sorts förmedlare av lugnet ute i naturen och tillfredsställelsen av att vara
utomhus. De vuxna ska dock inte styra barnens lekar, upplevelser och
erfarenheter utomhus. Vuxna ska försöka ge perspektiv åt elevernas egna
upplevelser och erfarenheter. Jag märkte att jag som lärare har en stor roll i
undervisningen utomhus. Det är jag som ska engagera eleverna, se till varje
individ och att de får uppgifter som passar dem. Szczepanski (Dahlgren &
Szczepanski 1999) menar att det är viktigt att eleverna får ett flow i inlärningen.
Jag som lärare ska ge eleverna spännande uppgifter som de tycker är intressanta
och utvecklande. Av mitt resultat att döma, fann eleverna att mina uppgifter var
spännande. Kreativiteten sprudlade bland eleverna och kommunikationen var
stor med mycket kroppsspråk. Eleverna utvecklade sitt matematiktänkandet.

Edman skriver i Utebildning att han anser att lärare har kanske ett av samhällets
viktigaste jobb. Men det är samtidigt ett av de allra svåraste yrken. Det handlar
om den personliga utveckling som individ och pedagog. Ämneskunskapen är
inte alltid tillräcklig för att fånga elevernas uppmärksamhet. Det måste finnas
utrymme i undervisningen för doft och smak, syner och fantasi och upplevelsen
av att bara få vara. Lärarnas sinnen måste också få näring. Barn som får ta till
sig kunskaper genom de olika sinnena befäster oftast kunskapen djupare.
Kunskapen befästs på mer än ett ställe i minnet. Genom att eleverna får utnyttja
sina sinnesupplevelser kan de lära sig snabbare. Undervisningen måste vara en
syntes mellan hand, huvud och känsla. Detta menar jag att utomhuspedagogiken
gör och utnyttjar till fullo. Kunskap och känsla måste vara förenade för att
eleverna ska få en helhetsupplevelse av världen och det verkliga livet.

Rousseau menade att eleverna skulle utöva aktivitet vid inlärning. Detta hävdade
även Dewey med sin learning by doing. Dewey menade att eleverna lärde sig
genom att göra praktiska moment i undervisningen. Detta är något
utomhuspedagogiken tagit efter. Det handlar om ett upptäcktslärande, som



Bruner förespråkar. Kolb (Kolb föreläsning 2000) menar att matematiken i
skolan ska innehålla aktiviteter som eleverna kan utföra inte bara med hjälp av
tanken utan även med rörelser med hela kroppen. I min undersökning springer
eleverna ut i skogen och hämtar pinnar och löv, de aktiveras hela tiden. De är
tvungna att använda sig av rörelser och inte bara stå still och tänka.

Utomhusmatematik handlar om att sätta matematiken i sitt sammanhang. Att
praktiskt kunna genomföra uppgiften ger eleverna en större förståelse för ämnet.
Eleverna ska kunna se samband och den röda tråden genom undervisningen
(Kolb föreläsning 2000). Kursplanen i matematik säger att eleverna ska utveckla
en tilltro till sitt eget tänkande och lära sig matematik i olika vardagliga
situationer. Jag försökte eftersträva dessa mål när jag valde ut mina uppgifter.

Ett av målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att
”eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som
behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem
i elevens närmiljö” (Skolverket 2000, s. 28). Jag tycker mig se att eleverna i
undersökningen är på god väg att uppnå detta mål inom mina tre kategorier,
elevers formella matematik mot den informella, elevers kreativitet och
kommunikation. De klarade av situationerna som uppstod och de löste
problemen tillsammans. Matematiken sattes in i sitt verkliga sammanhang och
gav det abstrakta tänkandet en grund att stå på.

Hans – Uno Bengtsson säger i en artikel i ITiden att ”matematiken i skolan är ju
inte värd namnet” (Borgström, T., nr.4, 2000, s. 16). Han menar att matematiken
är uppbyggd av strukturer av olika slag men att ämnet i skolan inte ser ut på det
viset. Han efterlyser mer praktisk undervisning i skolan. Här ser jag
utomhusmatematiken som en metod att uppfylla hans önskan. Englund och
Lahti (Emanuelsson m.fl. 1998) menar att de matematiska begreppen grundläggs
och befästs i inlärningssammanhang utomhus.

Brügge (Brügge 1999) hävdar att vår nyfikenhet väcks ute i naturen. Vi stöter på
oförutsedda händelser som är spännande. Vår nyfikenhet väcks till liv. Vi är mer
mottagliga för inhämtande av nya kunskaper och erfarenheter. Som lärare är det
viktigt att ta vara på elevernas frågor och intresse. Vid platsen jag valde ut som
arbetsplats fanns en massa hundhår vid sidan om. En av eleverna var väldigt
nyfiken på det.

(4) – Vad är det där?
(J) – Jag tror att det är en massa hundhår.
(4) – Det ser ut som om det är ull.
(J) – Ja det gör det. Men jag tror att det kommer från en hund som har blivit
kammad också har den som kammade inte tagit med sig håret.
(4) – Det ser lite läskigt ut.



(J) – Håller verkligen med dig. Dåligt av dem att inte ta med sig håret, men det kommer nog
att spridas ut över området så att det inte ser så här ut.

För att hålla elevernas engagemang och nyfikenhet gäller det att ta var på de
tillfällen som bjuds. Jag fångade upp hans intresse till att fortsätta med
arbetsuppgiften genom att prata om hans funderingar vid sidan om. Det är
tillfällen som det här utomhusmatematiken ständigt bjuder på. Ta vara på dem
och använd dem efter bästa sätt. Det ska jag göra!
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