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Sammanfattning 

 
Vårt huvudsyfte har varit att utvärdera huruvida några för gymnasieungdomar tidigare kända 

begrepp i ämnet matematik kvalitetsmässigt förändras i olika lärandesituationer över tid. 

 

I styrdokumenten för gymnasieskolan definieras begreppet kunskap med hjälp av de fyra F:en: 

Fakta, kunskap som information; Förståelse, att begripa kunskap; Färdighet, kunskapens 

praktiska sida; Förtrogenhet, kunskap som bedömning 

 
Vi har använt oss huvudsakligen av kvalitativ metod och teknik eftersom vi ville se vilka 

uppfattningar vad avser begreppet ekvation som eleverna hade med sig från tidigare utbildning 

och hur dessa uppfattningar förändrades över tid. Den kvalitativa metoden är lämplig för just 

detta ändamål när vi i förväg inte vet vilka svar eleverna kommer att delge oss. Vi har använt oss 

av tre olika metoder för att få svar på våra frågeställningar nämligen enkät, intervju och 

utvärdering.  

Under höstterminen 2003 genomförde vi två olika undervisningsserier i två parallella klasser på 

gymnasiet. Med den ena gruppen har vi bedrivit utomhuspedagogik och den andra har 

undervisats inomhus på ett traditionellt sätt. Grupperna har mött samma problemtyper men 

arbetat med dem på två helt skilda sätt. 

Det slutliga resultatet visa att majoriteten av eleverna i utegruppen ser tillämpningsmöjligheter 

utanför skolans värld med ekvationer emedan eleverna i innegruppen inte gör det utan ser 

ekvationer som något relaterat till skolmatematiken. 

Vår tolkning är att utegruppen nått en högre förtrogenhet med begreppet vi undersökt.  

Vår slutsats är att utomhuspedagogik kan vara en framkomlig väg att lära matematik. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Förförståelse 

Vi arbetar som matematiklärare på Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping. Under våra 

yrkesverksamma år, 11 respektive 16 år, har vi i vår undervisning uppmärksammat att 

eleverna bland annat har stora svårigheter med att inse värdet av att använda linjära 

ekvationer vid problemlösning. Eleverna är duktiga på att rent mekaniskt lösa ekvationer men 

de utvecklar inte förståelse i den grad som styrdokumenten påtalar.  

När 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna1 infördes förändrades kraven på 

undervisningen. Matematikämnet ska nu presenteras på ett sådant sätt att eleverna upplever 

glädje över att utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga, eleven ska lösa problem 

samtidigt som de erfar matematikens skönhet och logik. Kommunala skolplaner och lokala 

arbetsplaner skrevs om.  

I Linköpings kommunala skolplan2 nämns några områden som är extra angelägna att 

utveckla. Bland annat står att eleverna skall erbjudas utmaningar och möjlighet att utveckla 

sitt lärande utifrån sina förutsättningar, verksamheten skall stärka elevens självkänsla och 

tilltro till sin egen förmåga. Man skriver också att utemiljöer skall användas i det pedagogiska 

arbetet. Med anledning av detta har vi successivt infört laborativa moment i undervisningen 

men just vad avser ekvationer har vi haft svårigheter att utforma lämpligt material som av 

eleverna inte upplevs som alltför trivialt.  

Eleverna vi undervisar har när de blir antagna till vår skola redan mött matematikämnet. Alla 

har minst betyget godkänd i ämnet från år nio vilket innebär att de bland annat ska kunna lösa 

enkla ekvationer. Utbildningen i gymnasieskolan3 ska i ämnet matematik bygga vidare på de 

kunskaper eleverna har uppnått i grundskolan, detta innebär att eleverna skall tillägna sig en 

breddning och fördjupning. Ett av målen eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs är att 

kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer samt lösa dem med för problemsituationen 

lämplig metod. 

 

1 Lpf 94 (1997) 
2 Linköpings kommunala skolplan (2000) 
3 Programmål (2000) 
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1.1.2 Nationell kvalitetsgranskning 2001-2002 

Denna kvalitetsgranskning4 hade till syfte att ta reda på vilka faktorer som påverkar lusten att 

lära i ämnet matematik. Totalt granskade man 180 skolor, samtliga skolformer fanns 

representerade i  

underlaget. Sammanlagt har 9700 enkäter besvarats av elever och lärare. 

Kvalitetgranskningsnämnden menar att av tradition har matematikstudierna varit inriktade på 

färdighetsträning, det vill säga mekaniskt räknande. Det finns heller inget ämne som är så 

styrt av läromedel som ämnet matematik. En modell som dominerar enligt 

kvalitetsgranskningsnämnden är som följer 

• Ibland genomgång 

• Enskilt arbete i boken 

• Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt 

• Prov 

Följderna av detta blir bland annat att eleverna blir resultatinriktade i sådan mån att de vill 

hinna räkna så många uppgifter i boken som möjligt och få rätt svar enligt facit, de blir 

mycket fokuserade på provresultat och betyg med denna metod. Detta står inte i paritet med 

nuvarande styrdokuments intentioner. I mål att sträva mot i kursplanen för matematik A5 står 

bland annat att utbildningen i matematik ska leda till att eleverna självständigt ska kunna ta 

ställning i frågor som är viktiga både för dem själva och samhället. Det handlar alltså inte bara 

om att räkna matematikuppgifter i en bok. Granskningen kom fram till att om undervisningen 

ska påverka lusten att lära så måste inslag av det som listas nedan finnas med. 

• Undervisning ska utmana. Detta sker genom att det finns inslag av undersökande och 

laborativa arbetssätt. Läraren måste i dessa situationer vara öppen för okonventionella 

elevlösningar annars fallerar arbetssättet. 

• Eleverna måste ges en chans att lyckas och förstå, uppgifterna måste anpassas efter 

individens förmåga och förkunskaper. Svårighetsgraden måste successivt öka. Då allt 

för mycket repeterande av tidigare moment som eleven redan behärskar leder till 

avtagande motivation. 

4 Lindqvist (2002) 
5 Programmål (2000) 
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• Tilltron till den egna förmågan att inhämta ny kunskap måste vara god. För höga krav 

leder till att eleven tappar självtillit. Väl avpassade krav i matematikundervisningen 

leder till att självtilliten ökar och individen uppfattas av andra som kompetent. Detta 

leder i sin tur till att individens lust att söka nya utmaningar ökar. 

• Innehållet i matematikundervisningen måste av eleven uppfattas som relevant och 

begripligt. För att eleven ska kunna förstå och glädjas av matematikens skönhet måste 

ämnet konkretiseras och praktiskt tillämpas. 

• Kommunikationen har stor betydelse i samband med lärandesituationen. Det innebär 

att problemlösning i grupp och gemensamma samtal är av stor vikt. 

• Lärarens positiva inställning, förmåga att entusiasmera och lärarens tilltro till elevens 

förmåga betyder mycket för resultatet.  

• Att kunna anknyta till verkligheten anses också vara mycket betydelsefullt för att 

eleverna skall kunna se nyttan med kunskaperna. 

• Undervisning som bygger på kursplanens strävansmål, istället för läroboksförfattarnas 

intentioner, ökar möjligheterna till ett mer lustfyllt lärande genom att lärare och elever 

ges större frihet vad avser metod och innehåll. 
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1.2 Syfte 
Vårt huvudsyfte är att utvärdera huruvida några för gymnasieungdomar tidigare kända 

begrepp i ämnet matematik kvalitetsmässigt förändras i olika lärandesituationer över tid. 

I vårt arbete har vi funnit det nödvändigt att definiera begreppen utomhuspedagogik och 

ekvationer. Begreppet utomhuspedagogik definieras i dagens läge ur flera olika aspekter och 

begreppet ekvation kan ha olika betydelse beroende på läsarens förförståelse. 

 

Vi definierar begreppet utomhuspedagogik som följer: 

Utomhuspedagogik är en reformpedagogisk metod som hämtat inspiration från 

pragmatismen6 och naturalismen7. När man flyttar undervisningen från skolans institutionella 

miljö ges eleven möjlighet att se den direkta nyttan med kunskaperna. Fler sinnen kan 

aktiveras och flera inlärningsstilar kan på ett naturligt sätt tillämpas vilket i sin tur leder till att 

alla elever ges en ”rättvis” chans att lära på sitt eget sätt. 

 
Den kunskapssyn och de pedagogiska metoder som vi funnit i pragmatismen8 och som vi 

återfinner i utomhuspedagogiken är: 

• Kunskap är ett medel för att lösa problem och vägleder människan i framtida 

situationer. 

• Kunskaper är bundna till miljön och sitt sammanhang, ett situerat lärande. 

• Kunskaper utvecklas i mötet mellan människor, i kommunikationen. 

• Undervisningen skall ta sin början i det konkreta för att avslutas i det abstrakta. 

• Eleven skall arbeta undersökande och laborativt, lösa problem som är relaterade till ett 

sammanhang. 

• För att eleverna skall bli motiverade måste fyra behov tillgodoses, ett socialt behov av 

gemenskap, nyfikenhet att utforska, lusten att skapa och tillverka och ett estetiskt 

intresse. 

 

6 Stensmo (1994) Pragmatism enligt Stensmo. Lära metoder för problemlösning och samarbete, utforska 
omvärlden. 
7 Stensmo (1994) Naturalism enligt Stensmo. Lära direkt av naturen och samhället. Sedan läsning (Rousseau). 
Lära sig uppfatta (Pestalozzi). 
8 Stensmo (1994) 
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Den kunskapssyn och de pedagogiska metoder som vi funnit i naturalismen9 och som vi 

återfinner i utomhuspedagogiken är: 

• Kunskaperna skall förbereda för framtida yrke och vardagsliv. 

• Eleven står i centrum snarare än läroämnena. 

• Eleven skall observera, experimentera och dra egna slutsatser, eleven skall få tillfälle 

att ur egna upplevelser utveckla kunskap. Frågor skall uppmuntra till eftertanke och 

reflektion. 

• Undervisningen skall behandla det konkreta före det abstrakta. 

• Flera sinnen bör aktiveras, utbildningen skall utveckla hjärnans, hjärtats och handens 

krafter. Det skall inte vara några tillrättalagda situationer.  

• Begrepp skall vara förankrade i elevens egna erfarenheter. 

 

Vi definierar begreppet ekvation som följer. 

En ekvation är en likhet som innehåller en obekant. Ekvationer används som verktyg vid 

problemlösning genom att beteckna problemen. 

 

Utifrån ovanstående huvudsyfte har följande frågeställningar preciserats: 
 

• Vilka faktorer i utomhuspedagogiken påverkar begreppsutvecklingen vad avser 

ekvationer i positiv eller negativ bemärkelse? 

• Vilka kvalitativa skillnader vad avser förändring av begreppet ekvation kan vi 

finna i elevgrupperna efter genomförd undervisning? 

• I vilken utsträckning kan vi använda våra resultat för att hävda att 

utomhuspedagogik är en framkomlig metod i ämnet matematik? 

9 Stensmo (1994) 
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2 Litteraturgenomgång 

Begreppen kunskap och lärande har tolkats olika under årens lopp. Uppfattningen om vad 

kunskap är utgör en mycket viktig del av det vi kallar samhällets kulturella grogrund. I sin 

mest påtagliga form synliggörs kunskapen i utbildningssystemets styrdokument10. I tidigare 

läroplan har Piaget varit den ledande inspiratören. Emellertid blev han enligt Wertsch och 

Cole11 misstolkad, han förnekade inte det sociokulturella perspektivet i samband med 

kunskapande.  

 

I den tidigare gymnasieskolan12 skulle undervisningen ge eleven förutsättning att utföra 

arbetsuppgifter självständigt. I Lgy 70 betonades samverkan över ämnesgränser. Man skriver 

att samarbete mellan elever bör uppmuntras när undervisningssituationen ger möjlighet till 

detta. Men i samma andetag betonades vikten av läromedlet, även om andra typer av 

undervisningsmaterial som tex modeller, bild och ljudmaterial nämns så trycker man på 

läromedlets betydelse för individen. Färdighetsträning som leder till exakta kunskaper 

betonades och det bör tilläggas att det även står att lärarens arbetssituation underlättas av rätt 

valt läromedel. Med den undervisningsmetod som tidigare tillämpats i gymnasieskolan 

betraktades eleverna som passiva mottagare av lärarens kunskapspaket. Det var kvantitativa 

kunskaper som värderades högt13. Detta är enligt Engeström14 en första ordningens lärande 

där eleven fokuserar på att kopiera metoder som ger rätt svar. 

 

I den nu gällande läroplanen för gymnasieskolan är det Dewey som i mångt och mycket 

påverkat skrivningen i styrdokumenten15. Det är den progressivistiska pedagogiska 

traditionen som inspirerat läroplanskommittén. Undervisningen ska leda fram till i förväg 

uppsatta mål som ska anpassa individen till det moderna samhällslivets och näringslivets 

behov. Det är kvalitativa kunskaper som värdesättes. Detta ställer högre krav på 

undervisningens utformning då kunskap konstrueras av den lärande själv i en aktiv och 

skapande process16.  

10 Marton et.al (1986) 
11 Cole et.al (1996) 
12 Lgy 70 (1973) 
13 Malmer (2002) Bra matematik för alla 
14 Engeström (1994) 
15 Skola för bildning SOU 1992:94 
16 Malmer (2002) Bra matematik för alla 

7 

                                                 



 

Dessutom har den språkliga dimensionen av kunskap lyfts fram, eleven lär sig bemästra 

omvärlden med hjälp av språket. Lärarens får en rådgivande roll och har i uppgift att skapa 

situationer där kunskap kommuniceras av elever17. 

Det finns heller inga anvisningar om hur styrdokumentens nationella mål skall uppnås18, det 

står alltså läraren fritt att tillsammans med eleverna välja stoff, arbetssätt och arbetsmetod19. 

Läroplanskommittén ansåg att binda undervisningen vid en specifik metod vore att hejda den 

pedagogiska utvecklingen eftersom de reformpedagogiska modeströmningarna avlöser 

varandra. Läroboken har med denna läroplan fått en underordnad roll. Men även om så är 

fallet så anses läromedelsförfattarna av lärare vara kunniga och det inger en trygghet hos 

läraren som i sin undervisning följer lärobokens stoffsekvensiering20. 

Här kan vara värt att notera att när Bengt Johansson 1994 presenterade en nytryckning av den 

första svenska matematikboken som utkom 1614 fann han att den grundläggande metodiska 

idéen var  

 

 ”Gör så här på det att det må gå dig väl”21  

 

vilket enligt studier av läromedel inte skiljer sig från dagens matematikböcker22. Kunskap i 

läromedel presenteras ofta som färdigbearbetad, det som erbjuds eleven är utantillärning av 

tillrättalagd information23.  

 

17 Shotter (1995) 
18 Broady ur Skola för bildning SOU 1992:94 
19 Lpf 94 
20 Malmer (2002) Bra matematik för alla. 
21 Aurelius ur Unenge (1999) sid 17. 
22 Unenge (1999) 
23 Dahlgren ur Hur vi lär (1986) 
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I styrdokumenten för gymnasieskolan24 definieras begreppet kunskap med hjälp av de fyra 

F:en:  

• Fakta, kunskap som information 

• Förståelse, att begripa kunskap 

• Färdighet, kunskapens praktiska sida 

• Förtrogenhet, kunskap som bedömning 

Där står också att dessa kunskapsformer kompletterar varandra och därför måste det finnas en 

balans dem emellan. Med hjälp av utomhuspedagogik kan man förena dessa 

kunskapsformer25. Den grundläggande idéen i utomhuspedagogik är att bland annat skapa 

konkreta upplevelser i uterummet. 

För att belysa skillnaderna och likheter mellan de olika kunskapsformerna, didaktiskt och 

metodiskt, har vi här nedan sorterat dem under fyra rubriker. 

2.1 Fakta 

I styrdokumentet står att fakta är kunskap som information. Det är en kunskapsform som 

innebär att man vet något, som man förhåller sig till på det ena eller det andra sättet. Ingen 

åtskillnad görs mellan ytlig och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma 

fenomen. 

Tempte26 menar att teoretisk kunskap är osäker eftersom den hela tiden förändras. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper något man använder till vardags som man löser 

problem med, kunskaperna används till att hantera kommunikativa och praktiska situationer 

på ändamålsenliga sätt. Säljö menar att man i dagens skola talar om världen snarare än att 

agera i den. Detta beror enligt honom troligtvis på att skriftspråklig kunskap har hög status i 

samhället27. Molander28 ger exempel på teoretiska kunskapstraditioner. Han säger att de 

utmärks av att tillämpningen ses som ett separat moment och därigenom kan man ha kunskap 

utan att kunna tillämpa den. Gardner29 stödjer detta när han skriver att en person kan förstå 

genom att minnas men det är inte säkert att vederbörande kan använda kunskaperna i okända 

situationer.  

 

24 Skola för bildning SOU 1992:94 
25 Dahlgren et.al (1997) 
26 Tempte ur Molander (2000) 
27 Säljö (2000) 
28 Molander (2000) 
29 Gardner (2000) 
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Att fakta är kortlivad menar Key30 

 

 ”Fakta halka ur allas minne-och fortast ur deras, som läst efter mixtur- och  

teskedssystemet. Men bildning är lyckligtvis icke blott kunskap om fakta, utan 

enligt en ypperlig paradox ”det, som är kvar, sedan vi glömt allt, vad vi lärt”” 

 

Key stödjer sig på Dewey31 som menar att andrahandskunskap i sig inte har något värde utan 

tenderar att endast bli verbal. Han menar att när detaljerade fakta blir ett mål i sig utan 

meningsinnehåll så har man inte förstått alls32. 

 

Symboliska aktiviteter som verkar direkt via sinnet och som aldrig tar en omväg genom 

kroppen kan vara njutbara enligt Csíkszentmihályi33. Han menar att aktiviteter som kräver 

mental bearbetning av begrepp kräver samma symbolskicklighet som de fysiska kräver 

övning. Har man lärt sig ett symboliskt system väl kan man med hjälp av det skapa en 

självständig värld i sitt inre. Det måste finnas regler, en målsättning och ett sätt att få feedback 

enligt Csíkszentmihályi. Han menar också att utantillärning och kreativitet inte är oförenliga. 

Det är inte slöseri med tid att lära sig saker utantill eftersom man då får kontroll över 

medvetandet, sinnet blir rikare med ett stabilt innehåll. 

 

”Finns det inget system att ordna informationen i kommer till och med de mest 

skärpta sinne att förbli i kaos.”34 

 

Det händer dock, när man ska lära sig något, att känslorna saboterar arbetsminnet. Det gäller 

då att mobilisera känslorna för att kunna prestera sitt bästa35.  

30 Key (1996) s.191 
31 Dewey (2002) Demokrati och utbildning  
32 Hounsell ur Hur vi lär (1986) 
33 Csíkszentmihályi (1996) 
34 Ibid sid.151  
35 Goleman (2001) 
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2.2 Förståelse 

Förståelse förklaras i styrdokumentet som en kvalitativ dimension och samma fenomen kan 

förstås på olika sätt. Man menar att förstå är att begripa, att uppfatta innebörden eller 

meningen av ett fenomen. I detta sammanhang är kommunikationen viktig och för att 

möjliggöra den behöver man en gemensam referensram som utvecklas främst genom språket. 

När elever ges möjlighet till att samtala och samlyssna kommer de att utveckla förståelse 

genom att de delar varandras analyser och slutsatser. Det blir en gemensam förståelse som 

uppstår genom språklig kommunikation36. 

 

Även Gardner37 beskriver denna dimension av kunskap, förståelse. Han menar att för att 

uppnå fullständig förståelse räcker det inte att lära in fakta. Man måste förstå detaljerna och 

utveckla sin egen mästerlighet. Han beskriver ett exempel där studenter lägger formler på 

minnet men aldrig egentligen har förstått innebörden. Om studenterna då glömmer bort en 

formel är det enligt Gardner en liten chans att de kan härleda den. Han menar att ett varierat 

angreppssätt kan locka eleverna till att fördjupa sig och närma sig en förståelse.  

 

En pedagogisk miljö där sinnena stimuleras leder till att eleverna engagerar sig. Dagens 

lektionssalar på gymnasiet är arrangerade på ett sånt sätt att de är diametralt motsatta den 

miljö som krävs för att verkliga erfarenhetssituationer ska kunna möjliggöras38. Eleverna 

upplever varierande känslor och förhoppningsvis är de positiva. Plockandet med fysiskt 

material frigör tänkandet och i samband med laborativa övningar öppnar hanteringen av 

materialet vägen till den abstrakta formuleringen39. Vid dylika tillfällen får eleverna möjlighet 

till att beskriva sina erfarenheter. Detta har stor betydelse för bildandet av tankestrukturer 

eftersom 

 

 ”Att tala är i själva verket ett sätt att tänka.”40 

 

36 Säljö (2000) 
37 Gardner (2000) 
38 Dewey (2002) 
39 Malmer (2002) Bra matematik för alla. 
40 Malmer (2002) Bra matematik för alla. sid 50 
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Malmer41 anknyter till detta när hon påpekar vikten av att begreppsförståelsen måste föregå 

symbolspråket. Hon menar att lärare i dagens skola lär eleverna symboler för att de ska kunna 

lösa uppgifter i böcker. De får redskap men besitter inte begreppsförståelsen. Genom att 

utnyttja samspelet mellan elevernas erfarenheter och verklighet i undervisningssituationen 

inser eleverna behovet av de matematiska kunskaperna42. 

 

Många studier har visat, enligt Unenge43, att minst 60 % av undervisningstiden i matematik i 

grundskolan används till att räkna algoritmer. Han anser att miniräknare kan ersätta 

algoritmräkningen till stor del och därmed kan andra kursmål, som begreppsförståelse, lyftas 

fram. 

Dewey44 ansåg att för att man ska få kunskaper om matematiska begrepp måste man inse 

nyttan av dessa vad avser problemlösning. Som exempel nämner han att ett additionstecken 

kan verka som ett stimuli, handlingen fungerar automatiskt och eleven summerar siffrorna 

utan att inse meningen med vad han gör.  

 

 ”Elevens enda uppgift blir att lära sig för skolans skull.”45 

 

Han säger också att påtvingade avlägsna mål kan leda till att arbetet blir mekaniskt och 

slaviskt. Molander46 stödjer detta när han skriver att kunskaper inte ska upprepas som av en 

papegoja utan man måste kunna förstå och kunna sätta kunskaperna i ett sammanhang. Dewey 

varnar vidare för att ett rutinmässigt handlande kopplar bort förståndet47. Våra vanor riskerar 

att förhindra medvetna överväganden och prövningar.  

Inlärning kan med andra ord ses som en förändring hos individen. När eleven förstått något på 

ett genuint sätt har eleven relaterat det till tidigare kunskaper och erfarenheter, det är med 

andra ord verklighetsbaserat48. 

41 Malmer (2002) Bra matematik för alla. 
42 Malmer (1992) Matematik ett glädjeämne. 
43 Unenge(1999) 
44 Dewey (2002) Demokrati och utbildning  
45 Dewey (2002) Demokrati och utbildning s.233 
46 Molander (2000) 
47 Dewey (2002) Demokrati och utbildning  
48 Hounsell ur Hur vi lär (1986) 
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2.3 Färdighet 

Färdighet beskrivs i styrdokumentet som den praktiska motsvarigheten till den teoretiska 

förståelsen. Det innebär att man vet hur något ska göras och kan utföra det. Förmågan att 

utföra tankeoperationer är en matematisk färdighet. Det står också att man kan lära sig 

färdigheter utan att ha någon förståelse för handlingen.  

Dewey49 menar att kunskapen hur man gör är det som först kommer till en person och blir den 

djupaste kunskapen. Första fasen oavsett ålder är att när man för eleven presenterar nytt 

material ska det ha karaktären av trial and error. Verkliga aktiviteter är den grund 

pedagogiken bör vila på, utbildningen måste vara en aktiv och konstruktiv process. Han 

menar också att medfödda anlag utvecklas genom att sättas i användning.  

Undervisning som har sin utgångspunkt i konkreta situationer upplevs av eleverna som mer 

meningsfull50. Detta kan ibland annat illustreras med att elever arbetar med laborativa 

övningar där flera sinnen aktiveras. Liedman51vidareutvecklar denna tes när han menar att all 

kunskap är i grunden praktisk och därmed kullkastar han den traditionella uppfattningen att 

kunskap kan delas in i praktik och teori. För att inte kunskap ska bli en utantill läxa så måste 

kunskapen vara fysiskt förankrad, först då blir den en färdighet. Tempte52 understryker detta 

exempel när han menar att den enda definitiva och påtagliga kunskapen är den praktiska 

kunskapen, den är den beständiga. 

 

Molander53 beskriver den praktiska kunskapstraditionen där grunden bygger på deltagande 

och dialog med andra människor. Han menar att det finns en kommunikativ dimension av 

färdighet. Vissa handlingsvanor som man lärt och som man litar på bygger inte på 

ifrågasättanden. 

 

49 Dewey (2002) Demokrati och utbildning  
50 Malmer (2002) Bra matematik för alla. 
51 Liedman (2002) 
52 Tempte ur Molander (2000) 
53 Molander (2000) 
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Färdigheter som att läsa, lyssna, skriva och lösa problem är delar av inlärningen. Kvaliteterna 

på dessa beror av de kvaliteter färdigheterna som används har. Det finns en skillnad på 

studiefärdighet och inlärningsfärdighet där inlärningsfärdighet innebär en förbättrad förståelse 

och behållning av ett ämne medan studiefärdighet är att kunna inhämta mycket fakta på kort 

tid54. Men färdigheten i sig kan också ha ett egenvärde. Hos människor som lär sig nya 

färdigheter växer självkänslan och deras livskvalitet förbättras menar Csíkszentmihályi55. 

2.4 Förtrogenhet 

I styrdokumenten står att med förtrogenhetskunskap menas att man vet hur man ska använda 

tidigare erfarenheter i nya situationer. Kunskapsformen kommer i uttryck i bedömningar. 

Praktiska situationer ger eleverna möjlighet att lära sig hur begrepp kan användas. 

Dewey56 menar att man för att bli förtrogen så måste man göra något med ting på ett 

intelligent sätt. Undervisningsmetoder, som låter eleverna göra något och som kräver 

tänkande, blir ett naturligt sätt att lära, jämfört med att lära in något.  

 

 ”Ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori, helt enkelt för att det bara är i  

erfarenheten som teorin har en bestämd och kontrollerbar betydelse. En 

erfarenhet, även en mycket blygsam erfarenhet, kan generera och bära hur 

mycket teori (eller intellektuellt innehåll) som helst, men en teori utan 

erfarenhet kan inte begripas fullt ut ens som teori.”57 

 

Han menar att en färdighet uppnås genom att man har förståelse för hur färdigheten skall 

användas, den måste vara satt i förbindelse med tänkandet. En bra skolundervisning skapar 

längtan efter kontinuerligt växande och måste då erbjuda verktyg så att längtan tillfredsställs.  

Ett av dessa verktyg är problemlösning. Den kräver nämligen att man använder kunskaper i 

nya situationer för att förstärka förståelsen hos eleverna58. 

 

54 Svensson ur Hur vi lär (1986) 
55 Csíkszentmihályi (1996) 
56 Dewey (2002) Demokrati och utbildning  
57 Dewey (2002) Demokrati och utbildning sid 188 
58 Laurillard ur Hur vi lär (1986) 
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Molander menar att alla yrken har en hantverkssida. I kunskap ingår att kunna hantera verktyg 

och material kopplat till en specifik situation. För att använda dessa verktyg på ett förståndigt 

sätt krävs omdöme59. Även Gardner hävdar att ungdomar stimuleras i synnerhet när de får 

arbeta med praktiska övningar60. Dessa övningar bör ha ett innehåll som engagerar eller 

inbjuder till undersökning av fysiska material och platser. 

 

För att fatta rationella beslut är känslorna ett måste enligt Damasio, de visar hur vi ska 

använda det logiska tänkandet61. Man kan inte tänka klart om man inte kontrollerar sitt inre 

känsloliv, då förloras förmågan att arbeta koncentrerat62. Man bör också beakta att 

medvetandet inte saknar förförståelse. Individens känslomässiga reaktion inför situationen har 

betydelse för individens agerande. 

 

Två villkor måste vara uppfyllda för att man ska kunna lära sig något. Man måste vara 

fokuserad och intresserad, varje lärprocess innebär ett motstånd63. Säljö nämner ett tredje 

villkor där känslan hos eleven spelar stor roll. Det är nämligen inte undervisningssituationen i 

sig som bara har betydelse utan det är viktigt att man minimerar elevens upplevelse av hot 

eller ängslan i undervisningssituationen för att inlärningen ska bli effektiv64.  

59 Molander (2000) 
60 Gardner (2000) 
61 Damasio ur Goleman (2001) 
62 Goleman (2001) 
63 Liedman (2002) 
64 Säljö ur Hur vi lär (1986) 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för val av metod, instrument samt databearbetning. 

Under varje rubrik har vi redovisat enkät, intervju och utvärdering. 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss huvudsakligen av kvalitativ metod och teknik65 eftersom vi ville se vilka 

uppfattningar vad avser begreppet ekvation som eleverna hade och hur dessa uppfattningar 

förändrades över tid. Inlärning är en förändring i uppfattning66. Den kvalitativa metoden är 

lämplig för just detta ändamål när vi i förväg inte vet vilka svar eleverna kommer att delge 

oss. Vi har använt oss av tre olika metoder för att få svar på våra frågeställningar nämligen 

enkät, intervju och utvärdering.  

Utvärdering och enkäter skulle förhoppningsvis ge oss svar på om det gick att skilja 

elevgrupperna åt vad gäller kvaliteter i kunskapsinhämtandet. För att ta reda på om eleverna 

hade kommit till insikt om hur en ekvation kan användas i praktiska situationer har vi använt 

oss av intervjuer. 

 

Enkäter 

Ekvationer är i mångt och mycket ett verktyg som kommuniceras skriftligt. Av den 

anledningen ha vi valt enkäter som metod för att utröna elevernas förförståelse vad gäller 

ekvationer, ekvationslösning och självuppfattning vad gäller dito. Samma frågor ställdes i 

samband med utvärderingen för att vi skulle kunna se eventuell individuell 

begreppsutveckling.  

 

Intervju 

Vissa matematikkunskaper kan vara svåra att uttrycka i skrift. Samtalet med intervjuaren 

skulle vara en lättare väg för eleverna att beskriva sin uppfattning. 

Avsikten med intervjun var att ta reda på om eleverna visste hur de skulle kunna använda en 

ekvation i praktiken. Dessutom ger intervju som metod ytterligare en dimension av 

kunskapskvaliteten. 

65 Starrin och Svensson (1994) Kvalitativ metod är systematiserad kunskap om hur man går till väga för att 
gestalta beskaffenheten hos något. 
66 Dahlgren ur Hur vi lär (1986) 
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Utvärdering 

Avsikten med utvärderingen var att se om eleverna kunde tillämpa sina kunskaper på för dem 

okända situationer. Vi ville se om utegruppen klarade av att lösa problem på innegruppens 

villkor, utegruppen hade inte löst några ekvationer med penna och papper på det sätt som 

innegruppen hade gjort. Vi ville även se om innegruppen kunde lösa problem på utegruppens 

villkor, innegruppen hade inte mött samma typ av öppna frågeställningar där ett givet svar 

inte fanns som utegruppen hade gjort. Utvärderingen innehöll dessutom uppgiftstyper som 

varken innegruppen eller utegruppen mött i sin lektionsserie. 

3.2 Val av undersökningsgrupp 

Vi har valt att arbeta med två undervisningsgrupper med totalt 35 elever på ett program i åk1. 

Merit poängens median för dessa elever ligger på 195 poäng med en nedre kvartil på 165 

poäng. Vid klassindelning sorteras eleverna oberoende av poäng. Årskursurvalet baserades på 

att vi i vårt tjänsteunderlag hade tillgång till endast en årskurs ett med två parallellklasser. 

Eleverna varierar i åldern 16 till 18 år och har minst betyget godkänd i matematik från år 9. Vi 

har inte närmare tagit hänsyn till hur elevernas socialgruppstillhörighet ser ut.  

För att ta reda på gruppernas jämförbarhet vad bland annat avser elevernas 

utomhuspreferenser ställde vi frågorna ”Vad har du för fritidsintressen?” och ”Har du haft 

matematiklektioner utomhus förut?” samt ”Vilket betyg skulle du sätta på dig själv i ämnet 

matematik?”. Syftet med dessa frågor var att utröna vilken grupp som vi skulle bedriva 

utomhusundervisning med. Bearbetningen av enkäten för gruppernas jämförbarhet har 

behandlats kvantitativt av den anledningen att vi visste vilka kategorier av svar som fanns. 

Vi valde att använda den grupp som tidigare haft minst utomhusundervisning (4 av 14; 9 av 

20) och minst fysiska aktiviteter som fritidsintressen (5 av 14; 10 av 20), på grund av att vi 

ansåg att denna grupp skulle ha minst erfarenhet av dito. Visserligen så ansåg denna grupp att 

de skulle förtjäna högre betyg i matematik än den andra gruppen men tidigare undervisning 

och tidigare utvärdering har visat att grupperna har jämförbara resultat kunskapsmässigt, det 

vill säga betygsfördelningen på tidigare genomförda prov har varit i stort sett lika i de bägge 

grupperna.  
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För att ytterligare belägga jämförbarheten så genomfördes en aktivitets dag på Ulrika 

marknad. Under hela dagen fick eleverna i uppgift att lösa olika uppgifter i olika ämnen som 

var relaterade till marknaden. Uppgifternas syfte var att utvärdera samarbetsvilja och 

elevernas förmåga att under stor frihet slutföra en uppgift. Vi ville även mäta deltagandet av 

eleverna i aktiviteter som normalt inte utförs under skoltid. Dessutom ville vi också se vilka 

resurser de olika grupperna hade vad gäller tex klädsel. Vid detta tillfälle kunde vi konstatera 

att ingen skillnad mellan grupperna vad avser ovanstående kunde iakttagas. 

 

Enkäter 

Vid genomförande av enkäten i utegruppen så var 3 av 16 frånvarande vid något tillfälle. 

Detta innebär ett bortfall på 19 %  . I innegruppen var 4 av 19 elever frånvarande vid något 

tillfälle. Detta motsvarar ett bortfall på 21 %. Det inte varit av värde att genomföra enkäter i 

efterhand eftersom elevernas förförståelse då antagligen har påverkats av undervisningen. 

Enkäterna kan inte ses som isolerade företeelser utan måste genomföras i ett sammanhang67 

vid en för de bägge grupperna jämförbar tidpunkt. 

 

Intervju 

För att välja intervjuobjekt slumpades, bland de närvarande, 9 stycken elever ut från varje 

grupp. Könsfördelningen var övervägande kvinnlig på grund av att det på detta 

gymnasieprogram finns många kvinnliga elever. Innegruppens intervjuobjekt var 6 kvinnor 

och 3 män, i utegruppen intervjuades 7 kvinnor och 2 män.  

 

Utvärdering 

Vid utvärderingstillfället var bortfallet i utegruppen 20 % och i innegruppen 11 %.  

 

Alla ovan nämnda bortfall anser vi vara försumbara. 

67 Starrin & Svensson (1994) 
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3.3 Utformning av instrument 

Enkäter 

Frågorna som ställdes till eleverna i de bägge grupperna före och efter lektionsserien var 

• Vad är en ekvation? 

• Hur kan en ekvation se ut? 

• Vad tycker du om att lösa ekvationer? 

Den första frågan är av definitionskaraktär och mycket svår att svara på men vi vill ändå ställa 

den för att om möjligt se en förändring över tid. Den andra frågan är inte värdeladdad, det vill 

säga det framgår inte av frågeställningen att vi söker rätt eller fel svar. Även i detta fall tror vi 

att det kan vara möjligt att se en förändring över tid. Med den tredje frågan sökte vi emellertid 

en känsla hos eleven den upplever i samband med ekvationslösandet. Denna känsla förändras 

antagligen över tid den också. 

 

Intervju 

Frågan som ställdes var ”Berätta om hur man kan använda en ekvation i praktiken?”. Vi valde 

en öppen fråga för att se om eleverna kunde verbalisera sina kunskaper på situationer hämtade 

från deras egen värld.  

 

Utvärdering 

Uppgifterna var av olika karaktär, vanliga ekvationer, problemlösning och logiska problem.  

Den första uppgiften och den sista uppgiften påminde om varandra med den skillnaden att den 

första var av en enklare typ och inte krävde så mycket uthållighet, den första uppgiften kan 

ses som en träning inför lösandet av den sista uppgiften. Den sista uppgiften krävde att man 

gjorde substitutioner för att lösa uppgiften, något som ingen elevgrupp mött i sin lektionsserie. 

Andra uppgiften bestod av två ekvationer av olika svårighetsgrad som skulle lösas. Dessa var 

typexempel ur ett läromedel i matematik A. Den tredje uppgiften var ett fördelningsproblem 

som också var taget ur ett läromedel i matematik A. (Bilaga 1) 
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3.4 Genomförande 

Under höstterminen 2003 genomförde vi två olika undervisningsserier i två parallella klasser 

på gymnasiet. Med den ena klassen, som i den följande texten kallas utegruppen, har vi 

bedrivit utomhuspedagogik och den andra klassen, som i den följande texten kallas 

innegruppen, har undervisats inomhus på ett traditionellt sätt enligt den nationella 

kvalitetsgranskningen 2001-2002. Grupperna har mött samma problemtyper men arbetat med 

dem på två helt skilda sätt. Målet med lektionsserierna var att återintroducera 

ekvationsbegreppet, repetera momentet och ge verktyg för att lösa ekvationer samt att 

eleverna skulle upptäcka behovet av att använda ekvationer vid problemlösning. 

 

För gruppen som undervisades inomhus var upplägget av traditionell karaktär vilket innebär 

att läraren har en genomgång av typexempel, detta följs sedan av enskild räkning där eleverna 

ska tillämpa genomgångna typexempel under handledning. I denna situation möter eleverna 

symbolspråket i ett första skede. En viss form av dialog sker under genomgången när läraren 

ställer frågor till eleverna som de förväntas svara på.(Bilaga 2) Den andra gruppen 

undervisades utomhus med olika praktiska övningar. Tanken var att denna grupp skulle inse 

behovet av ekvationer vid problemlösning och möta det matematiska symbolspråket efter det 

att de byggt upp en förståelse.(Bilaga 3) 

 

Enkät 

Eleverna fick besvara enkätfrågorna vid två tillfällen på lektionstid i matematik. Det första 

tillfället inföll innan undervisningsserien hade startat. Eleverna besvarade enskilt enkäten i 

klassrummet i samband med att föregående avsnitt avslutades. Det andra tillfället var i 

samband med utvärderingen. Även vid detta tillfälle besvarades enkäten enskilt av eleverna i 

ett klassrum. 
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Intervju 

Intervjuerna genomfördes i ett separat utrymme efter det att eleverna hade genomfört tre 

lektionspass ekvationer. Ljudupptagning skedde med hjälp av minidisc. Frågeställare var 

Anna Lundberg eftersom Eva Jansson bedriver undervisningen i grupperna. Vi ansåg att det 

fanns en risk att eleverna inte skulle svara uppriktigt med tanke på bland annat betygsättning. 

Vår avsikt var inte att eleverna skulle uppfatta intervjun som en kontrollstation. Materialet 

brändes sedan ner på CD-romskiva. Därefter skrev vi ut intervjuerna och analyserade de 

avsnitt som vi fann av intresse. 

 

Utvärdering 

Den avslutande utvärderingen bestod av ett test, som eleverna löste i par under en 

matematiklektion. Anledningen till att utvärderingen genomfördes i par är att vi ser 

utvärdering som ett inlärningstillfälle, eleverna kan med hjälp av kommunikation utbyta 

tankar med varandra, bygga vidare på varandras idéer och på så sätt stötta varandra. 

3.5 Bearbetning och analysprinciper 

I vår analys har vi tagit hjälp av begrepp från fenomenografin eftersom vi söker kvalitativa 

skillnader i de kunskaper eleverna uttrycker.  

Vår illustrerade arbetsordning och begreppen i vårt arbete framgår av figur1. 

 
Figur 1 Arbetsordning vad avser insats, metod och analysbegrepp. 

 

Vi har analyserat de tre enkätfrågorna med en fenomenografisk68anstrykning. För att få en 

överblick började vi med familjarisering69. Genom att läsa igenom alla elevsvar flera gånger 

och bilda oss en uppfattning av helheten. Där efter försökte vi bilda enheter baserade på 

likheter i utsagorna, vi gjorde en så kallad kondensering.  

68 Larsson (1986) 
69 Starrin & Svensson (1994) 

Begränsning 
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Undervisning 
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Kategorisering 
Kontrastering 
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Vi gjorde sedan en jämförelse baserad på utifrån- och inifrånperspektiv där vi identifierade 

helheter och delar. Därefter sammanförde vi dessa enheter till innebördskategorier. Vi har 

sedan ettiketterat kategorierna så att de beskriver uppfattningar som olika svar ger uttryck för. 

Avslutningsvis har vi genomfört en kontrastering vilket innebär att vi jämfört kategorierna 

med varandra för att iaktta eventuella likheter och skillnader, vi sökte eventuell överlappning. 

Efter det har vi sammanställt resultatet i ett utfallsrumsdiagram70. Detta för att kunna 

analysera eventuella utbildningseffekter i de bägge grupperna före och efter genomförda 

lektioner. Vår avsikt är att utfallsdiagrammet ska visa huruvida eleverna har stagnerat, 

utvecklats eller regredierat i sin begreppsuppfattning. 

 

Även intervjuerna har vi analyserat med en fenomenografisk anstrykning. Frågan som ställdes 

var ”Hur kan man använda en ekvation i praktiken?”. På samma sätt som ovan har vi 

kategoriserat utsagorna i innebördskategorier. Resultatet presenteras inte i ett 

utfallsrumsdiagram eftersom vi inte studerat frågan över tid. 

 

Den avslutande skriftliga utvärderingen har vi använt för att mäta eventuella skillnader mellan 

inne- och utegruppen vad avser kunskapsnivå. Detta resultat har vi redovisat i procent 

eftersom grupperna var olika stora, det vill säga vi har bearbetat resultatet kvantitativt. 

70 Larsson (1986) 
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3.5.1 Metodens validitet och reliabilitet 

Vi har i vårt analysarbete tagit i beaktande både individens och gruppens uppfattning vad 

avser begreppet ekvation. Vid kategoriseringen har vi sorterat materialet åtskilliga gånger 

över tid oberoende av varandra för att i avslutningsskedet sortera gemensamt ytterligare en 

gång. Anledningen till denna arbetsmetod är att kategoriseringen skall kunna betraktas som 

välgrundad.  

 

Vi baserar undersökningen på elevernas skriftliga och muntliga utsagor i form av enkät, 

intervju och utvärdering. Genom att begränsa frågeställningarna i enkäter och intervjuer har vi 

fokuserat på eventuell förändring av begreppsförståelse71 och vi antar att eleverna har svarat 

ärligt men vi har inte kunnat säkerställa validiteten. 

Vad avser reliabiliteten så är den visserligen inte säkerställd72, vi förutsätter att majoriteten av 

eleverna förstått frågeställningarna men det kan finnas en risk att vissa elever har tolkat dem 

fel eller inte vågat besvara frågorna i ett utgångsskede på grund av mindre bra självförtroende. 

Vi har inte tagit i beaktande grupprocesser och elevernas emotionella tillstånd. 

 

I våra litteraturstudier ha vi samlat teorier kring de fyra olika kunskapsformerna Fakta, 

Färdighet, Förståelse och Förtrogenhet. Detta har vi gjort för att öka tillförlitligheten på våra 

analyser. 

 

71 Starrin & Svensson (1994) 
72 Bell (1999) 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas först resultatet av enkäter beträffande elevernas uppfattning vad avser 

ekvationer. Därefter följer resultatet av utvärderingen och till sist redovisas resultatet av våra 

intervjuer. 

4.1 Enkäter  

Materialet redovisas fråga för fråga följt av utfallsrum och diagram. Först visas de kategorier 

vi funnit i materialet. Här bör betonas att vi använt hela materialet för att hitta kategorierna, vi 

har alltså inte gjort någon åtskillnad på vad eleverna svarat före och efter eller om de har varit 

i utegruppen eller innegruppen.  

I utfallsrummet presenteras materialet så att den individuella förändringen över tid kan 

observeras. Här separeras utegruppen och innegruppen i tabellerna.  

I diagrammen kan man se de procentuella skillnaderna mellan de bägge grupperna före och 

efter undervisningsserien. 

4.1.1 Vad tycker du om att lösa ekvationer? 

Vi har identifierat följande kategorier bland alla elevsvar i innegruppen och utegruppen. 

 

Kategori ”Vet ej” 

”Vet inte riktigt eftersom jag inte kommer ihåg om jag har rätt.” 

”Vet ej eftersom jag inte vet vad det är.” 

Här har vi samlat alla tveksamma svar. De som inte har en aning eller inte kommer ihåg vad 

ekvationer är. Även de som inte svarat alls har placerats i denna kategori 

 

Kategori ”Negativa” 

”Skittråkigt.” 

”Vet inte eftersom jag inte kommer ihåg. Men eftersom det är matte så är det säkert tråkigt.” 

I denna kategori har vi fört samman alla de som upplever något negativt med 

ekvationslösandet. Svårt, tråkigt och jobbigt är uttryck som förekommer med hög frekvens. 

Även elever som upplever själva matematikämnet som något uttalat negativt återfinns i denna 

grupp. 
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Kategori ”Ambivalenta” 

”Kan vara lite svårt att veta hur man ska tänka ibland.” 

”Både roligt, tråkigt och svårt.” 

Uppfattningen i denna kategori är att upplevelsen varierar, ordet ibland är vanligt 

förekommande i svaren. Ambivalensen varierar alltså mellan ytterligheter som svårt - lätt och 

kul – tråkigt. 

 

Kategori ”Positiva” 

”Jag tycker det är lätt och roligt.” 

”Vet inte vad det är men matte i allmänhet tycker jag är kul att jobba med.” 

I denna kategori finns de som tycker att det är roligt och skoj. Både de som tycker att 

matematik i allmänhet är roligt och de som preciserar sig och tycker att ekvationslösning är 

kul. 

 

Kategori ”Kapacitetskopplade” 

”Kul, om man tänker bra och har lätt att koncentrerar sig under tiden. Annars blir det kaos.” 

”Skittråkigt, tills man fattar.” 

Här återfinns de som värderar sin egen insats. Vår tolkning är att eleverna upplever att det 

hänger på dem själva om de lyckas eller inte.  

Vi drar slutsatsen att koncentration är förknippat med att eleverna inte kan fokusera på sitt 

arbete under lektionstid och därför inte lyckas i den grad de skulle önska. 

 

I följande tabeller presenteras skillnader i elevernas upplevelser före och efter respektive 

undervisningsserie. Tanken är att man skall kunna se om och hur eleverna har ändrat 

uppfattning över tid. 

 

Först redovisar vi utegruppens resultat. 

”Vet ej” kategorin består av sex elever före undervisningsserien och av dessa elever byter 

sedan tre stycken elever kategori till ”Negativa”, en elev till ”Ambivalent” och två elever till 

”Positiva”. 

Före undervisningsserien finns i kategorin ”Negativa” två stycken elever en av dessa finns 

kvar i denna kategori efter undervisningsserien emedan en elev har bytt till kategorin 

”Positiva”. 
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Det finns inga elever i kategorin ”Ambivalenta” före undervisningsserien. Efter 

undervisningsserien återfinns en elev i denna kategori.  

Majoriteten av eleverna som befinner sig i kategorin ”Positiva” innan undervisningsserien är 

kvar i denna kategori efter undervisningsserien, en elev har tillkommit och denna fanns i 

utgångsläget i kategorin ”Negativa”. 

Kategorin ”Kapacitetskopplade” utgör en tom mängd både före och efter undervisningsserien. 

Våra olika kategorier presenteras nedan i följande utfallsrum73.  

 
Tabell 1. Utegruppens resultat i frågan ”Vad tycker du om att lösa ekvationer?” 

 
 
 

Vet ej 
före 

Negativa 
före 

Ambivalenta 
före 

Positiva 
före 

Kapacitets-
kopplade 
före 

Totalt 
efter 

Vet ej efter       
Negativa efter 3 1  1  5 
Ambivalenta efter 1     1 
Positiva efter 2 1  4  7 
Kapacitetskopplade 
efter 

      

Totalt före 6 2  5  13 
 

 

 

Här redovisar vi innegruppens resultat. 

”Vet ej” kategorin består av fem elever före undervisningsserien och av dessa elever byter 

sedan tre stycken elever kategori till ”Negativa”, en till ”Kapacitetskopplade” och en till 

”Positiva”. 

Före undervisningsserien finns i kategorin ”Negativa” tre stycken elever en elev har bytt till 

kategorin ”Positiva”, en elev har hamnat i kategorin ”Kapacitetskopplad” och en elev 

återfinns i kategorin ”Ambivalenta”. 

Det finns fyra elever i kategorin ”Ambivalenta” före undervisningsserien. Efter 

undervisningsserien återfinns tre elever i denna kategori. En elev har tillkommit från 

kategorin ”Negativa” efter undervisningsserien. 

 

Alla elever som befinner sig i kategorin ”Positiva” innan undervisningsserien är kvar i denna 

kategori efter undervisningsserien, ingen elev har tillkommit. 

73 Larsson (1986) 
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Kategorin ”Kapacitetskopplade” utgör en tom mängd före undervisningsserien och efter 

undervisningsserien är det två elever i denna kategori. En elev kommer från ”Vet ej” 

kategorin och en elev kommer från ”Negativa” kategorin. 

Våra olika kategorier presenteras nedan i följande utfallsrum74.  

 
Tabell 2. Innegruppens resultat i frågan ”Vad tycker du om att lösa ekvationer?” 

 

 
 

Vet ej 
före 

Negativa 
före 

Ambivalenta 
före 

Positiva 
före 

Kapacitets-
kopplade 
före 

Totalt 
efter 

Vet ej efter       
Negativa efter 3  1   4 
Ambivalenta efter  1 3   4 
Positiva efter 1 1  3  5 
Kapacitetskopplade 
efter 

1 1    2 

Totalt före 5 3 4 3  15 
 

 

De elevsvar som är kapacitetskopplade återfinns endast i innegruppen. I övrigt är resultaten 

att betrakta som jämförbara. 

 

 

I diagrammet som följer redovisas kategoriernas storlek före och efter undervisningsserien för 

de båda grupperna i procent.  

”Vet ej” kategorin är helt eliminerad i de båda grupperna efter genomförd undervisning, alla 

elever har bildat sig en uppfattning i frågan. 

De positiva har ökat i de båda grupperna, likaså de negativa men andelen positiva är större i 

utegruppen än i innegruppen efter genom förd undervisningsserie. Andelen ambivalenta 

elever är större i innegruppen efter genomförd undervisningsserie. 

 

74 Larsson (1986) 
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Diagram 1. Procentuell fördelning av innegruppens och utegruppens resultat i frågan ”Vad 

tycker du om att lösa ekvationer?” 
 

4.1.2 Hur kan en ekvation se ut? 

Vi har identifierat följande kategorier i innegruppen och utegruppen. 

 

Kategori ”Vet inte” 

”Inte en aning.” 

”Vet inte.” 

Här har vi samlat de som inte har en aning eller kommer ihåg hur en ekvation kan se ut. Även 

de som inte svarat alls har placerats i denna kategori 

 

Kategori ”Skrala uttryck” 

6”  3- 3  ”6

4” -) 5  4 (  x  ”9

=+

++⋅
 

Här återfinns de som inte fullständigt redogjort en ekvation. De kan ha låtit bli att ta med en 

obekant tex x eller ett likhetstecken. 
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Kategori ”Enkla ekvationer” 

8”  5 ”x 

36”  x  ”6

=+

=⋅
 

 

Här återfinns enkla typer av ekvationer som löses genom en operation. 

 

Kategori ”Sammansatta ekvationer” 

20”  x -y   
5

”x

3x”  76  5  x - 3  x "9

=+

+=++

 

 

Här finns ekvationer som löses genom flera operationer eller är olösbara men formellt riktiga. 

 

Här redovisar vi utegruppens resultat. 

Före undervisningsserien finns i kategorin ”Vet ej” sex stycken elever och av dessa elever 

byter sedan fem stycken elever kategori till ”Sammansatta ekvationer”, en är kvar. 

”Skrala uttryck” kategorin består av tre elever före undervisningsserien och inga elever efter 

undervisningsserien. Två av dessa har flyttat till ”Sammansatta ekvationer” kategorin och en 

elev har flyttat till ”Enkla ekvationer”. 

Det finns en elev i kategorin ”Enkla ekvationer” före undervisningsserien. Efter 

undervisningsserien återfinns denna elev i kategorin ”Sammansatta ekvationer”. 

Alla elever som befinner sig i kategorin ”Sammansatta ekvationer” innan undervisningsserien 

är kvar i denna kategori efter undervisningsserien. 
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Tabell 3. Utegruppens resultat i frågan ”Hur kan en ekvation se ut?” 

 
 
 

Vet ej 
före 

Skrala uttryck 
före 

Enkla 
ekvationer 
före 

Sammansatta 
ekvationer 
före 

Totalt  
efter 

Vet ej efter 1    1 
Skrala uttryck 
efter 

     

Enkla 
ekvationer 
efter 

 1   1 

Sammansatta 
ekvationer 
efter 

5 2 1 3 11 

Totalt före 6 3 1 3 13 
 

 

Här redovisar vi innegruppens resultat. 

Före undervisningsserien finns i kategorin ”Vet ej” tre stycken elever och av dessa elever 

byter sedan två stycken elever kategori till ”Sammansatta ekvationer”, en elev byter till 

kategorin ”Enkla ekvationer”. 

”Skrala uttryck” kategorin består av två elever före undervisningsserien och inga elever efter 

undervisningsserien. Dessa två har flyttat till ”Sammansatta ekvationer” kategorin.  

Det finns tio elever i kategorin ”Enkla ekvationer” före undervisningsserien. Efter 

undervisningsserien återfinns fem av dessa elever i kategorin ”Sammansatta ekvationer”, fem 

elever står kvar i kategorin ”Enkla ekvationer”. 

Inga elever befinner sig i kategorin ”Sammansatta ekvationer” innan undervisningsserien. 

Efter undervisningsserien finns nio stycken elever i denna kategori, två av dessa kommer från 

”Vet ej” kategorin, två elever kommer från ”Skrala uttryck” och fem från kategorin ”Enkla 

ekvationer”. 
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Tabell 4. Innegruppens resultat i frågan ”Hur kan en ekvation se ut?” 
 
 Vet ej 

före 
Skrala uttryck 
före 

Enkla 
ekvationer 
före 

Sammansatta 
ekvationer 
före 

Totalt 
efter 

Vet ej efter      
Skrala uttryck 
efter 

     

Enkla 
ekvationer 
efter 

1  5  6 

Sammansatta 
ekvationer 
efter 

2 2 5  9 

Totalt före 3 2 10  15 
 

Många elever i innegruppen ligger kvar på samma nivå. I denna grupp var det dessutom 

många som före lektionsserien hamnade i kategorin enkla ekvationer motsvarande kategori 

för utegruppen var mycket liten. Innegruppen borde därför ha haft bättre förutsättning att 

utveckla sina kunskaper än utegruppen i detta avseende men ökningen av antalet elever som 

ger uttryck för sammansatta ekvationer ökar i båda grupperna. 

 
I diagrammet som följer redovisas kategoriernas storlek före och efter undervisningsserien för 

de båda grupperna i procent. 

Kategorin ”Vet ej” elimineras i innegruppen efter genomförd undervisningsserie, en elev i 

utegruppen finns kvar i denna kategori efter undervisningsserien. Antalet skrala uttryck 

elimineras i de båda grupperna och antalet sammansatta uttryck ökar i båda grupperna. Det 

finns fortfarande ett ganska stort antal elever i innegruppen som uttrycker enkla ekvationer 

som svar efter undervisningen. 
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Diagram 2. Procentuell fördelning av innegruppens och utegruppens resultat i frågan ”Hur kan en ekvation se 

ut?” 

4.1.3 Vad är en ekvation 

Vi har identifierat följande kategorier i innegruppen och utegruppen. 

 

Kategori ”Vet inte” 

”Glömt, var för länge sen.” 

”Vet ej.” 

Här har vi samlat alla tveksamma svar som inte har en aning eller inte kommer ihåg vad en 

ekvation är. Även de som inte svarat alls har placerats i denna kategori 

 

Kategori ”Räkning” 

”Ett räknesätt.” 

”Tal man ska lösa.” 

Denna kategori samlar de som upplever att ekvationer är ett sätt att räkna. De anknyter på 

intet sätt till att det är en likhet som innehåller en obekant.  
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Kategori ”X finns” 

”Det är när du räknar med x.” 

”Något med ett tal och x.” 

Uppfattningen i denna kategori är att en ekvation har att göra med en obekant, ett x. Däremot 

nämns inget om vad man ska göra med x. 

 

Kategori ”X beräknas” 

”Man ska få fram vad x är.” 

”När man löser tal med tex x. X i ett tal kan va vilket tal som helst. ” 

Här finns de som anser att en ekvation innehåller x och att x ska beräknas. Vissa elever 

nämner också att det finns ett samband mellan ekvationer och problemlösning. 

 

Kategori ”Okända beräknas” 

”En lösning med okända/x-y saker. Som man kan använda till tex bygge av hus.” 

”En uträkning av okända och kända.” 

Här har vi de elever som inte använder x utan använder ordet okända istället. Även här anser 

man att det okända ska beräknas. 

 

Här redovisar vi utegruppens resultat. 

Det finns åtta elever i kategorin ”Vet ej” före undervisningsserien. En av dessa är kvar i denna 

kategori efter genomförd undervisningsserie emedan två av eleverna hamnar i kategorin 

”Räkning”, en elev hamnar i kategorin ” X finns” och fyra elever hamnar i kategorin ”Okänd 

beräknas”. 

Före undervisningsserien finns i kategorin ”Räkning” två elever och båda hamnar i kategorin 

”X finns” efter genomförd undervisningsserie. 

Två elever placerar sig i kategorin ”X finns” före undervisningsserien en av dessa hamnar i 

kategorin ”X beräknas” och en elev hamnar i kategorin ”Okänd beräknas” efter genomförd 

undervisningsserie. 

Det finns en elev i kategorin ”X beräknas” före genomförd undervisningsserie, denna elev 

stannar kvar i samma kategori. 

Kategorin ”Okänd beräknas” är tom före genomförd undervisningsserie. Efteråt finns här fem 

elever, fyra av dessa kommer från ”Vet ej” kategorin och den femte eleven kommer från 

kategorin ”X finns”. 
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Tabell 5. Utegruppens resultat i frågan ”Vad är en ekvation?” 

 
 Vet ej 

före 
Räkning 
före 

X finns 
före 

X 
beräknas 
före 

Okänd 
beräknas 
före 

Totalt 
efter 

Vet ej efter 1     1 
Räkning efter 2     2 
X finns efter  2    2 
X beräknas efter 1  1 1  3 
Okänd beräknas 
efter 

4  1   5 

Totalt före 8 2 2 1  13 
 

 

Här redovisar vi innegruppens resultat. 

Det finns fyra elever i kategorin ”Vet ej” före undervisningsserien. Ingen av dessa är kvar i 

denna kategori efter genomförd undervisningsserie emedan en av eleverna hamnar i kategorin 

”Räkning”, två elever hamnar i kategorin ”X finns” och en elev hamnar i kategorin ”X 

beräknas”. 

Före undervisningsserien finns i kategorin ”Räkning” tre elever, en av dessa hamnar i 

kategorin ”X finns” och resterande två finns kvar i kategorin efter genomförd 

undervisningsserie . 

Fyra elever placerar sig i kategorin ”X finns” före undervisningsserien en av dessa hamnar i 

kategorin ”X beräknas” och tre elever hamnar i kategorin ”X finns” efter genomförd 

undervisningsserie. 

Det finns fyra elever i kategorin ”X beräknas” före genomförd undervisningsserie, tre av 

dessa elever stannar kvar i samma kategori en elev hamnar i kategorin ”Räkning” efter 

genomförd undervisningsserie. 

Kategorin ”Okänd beräknas” är tom både före och efter genomförd undervisningsserie. 
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Tabell 6. Innegruppens resultat i frågan ”Vad är en ekvation?” 

 
 Vet ej  

före 
Räkning 
före 

X finns 
före 

X 
beräknas 
före 

Okänd 
beräknas 
före 

Totalt 
efter 

Vet ej efter       
Räkning efter 1 2  1  4 
X finns efter 2 1 3   6 
X beräknas efter 1  1 3  5 
Okänd beräknas 
efter 

      

Totalt före 4 3 4 4  15 
 

 

Vet ej kategorin är från början stor och har i stort sett försvunnit efter genomförd 

undervisningsserie. Mer än hälften av eleverna i innegruppen har stagnerat i sin uppfattning. 

En elev i innegruppen har dessutom degenererat. I stort sett alla elever i utegruppen har 

utvecklat sin begreppsförståelse 

 

Majoriteten av eleverna i innegruppen återfinns efter undervisningsserien i kategorien ”X 

finns” emedan majoriteten av eleverna i utegruppen återfinns i kategorin ”Okänd beräknas” 

efter genomförd undervisningsserie. 

 

Diagram 3. Procentuell fördelning av innegruppens och utegruppens resultat i frågan ”Vad är en ekvation?” 
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4.2 Utvärdering 

Resultatet av vår skriftliga utvärdering redovisas uppgift för uppgift i procent för de båda 

grupperna; tabellerna åskådliggörs i diagram: 

 

4.2.1 Frekvens för rätt svar på fråga 1 

Det vanligaste sättet att lösa uppgiften har varit att rita lösningen. Utegruppen har 100 % på 

tre av fyra uppgifter. Innegruppen har sämre resultat på tre av fyra uppgifter jämfört med 

utegruppen. Dessutom är innegruppens resultat på uppgift 1d 89 % lägre än för utegruppen. 

 
Tabell 7. Frekvens för rätt svar för de båda grupperna gällande fråga 1. 

 
Fråga  Utegruppen Innegruppen 

1a 100 % 78 % 

1b 100 % 100 % 

1c 83 % 78 % 

1d 100 % 11 % 
 

 

Diagram 4. Frekvens för rätt svar för de båda grupperna gällande fråga 1 åskådliggjort i ett stapeldiagram. 
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4.2.2 Frekvens för rätt svar på fråga 2 

Båda grupperna har hög lösningsfrekvens på a-uppgiften. Inga uppgifter har lösts genom 

prövning. Uppgift 2b är att betrakta som en typisk väl godkänt uppgift. Utegruppen klarar 

denna uppgift bättre än innegruppen. 
Tabell 8. Frekvens för rätt svar för de båda grupperna gällande fråga 2. 

 

Fråga  Utegruppen Innegruppen 

2a 83 % 89 % 

2b 83 % 33 % 
 

 

 
Diagram 5. Frekvens för rätt svar för de båda grupperna gällande fråga 2 åskådliggjort i ett stapeldiagram. 
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4.2.3 Frekvens för rätt svar på fråga 3 

Denna uppgift består av problemlösning. Få elever i utegruppen har tecknat en ekvation för att 

lösa problemet. Motsatsen gäller innegruppen. Elevlösningar visar att eleverna har 

missförstått frågeformuleringen. Eleverna har förväxlat person A och B och på så vis fått 

svaret till att C ska ha tre gånger så mycket som A. Uppgiften blir med denna misstolkning 

något enklare att lösa. Vi har bedömt uppgiften med rätt och fel vilket innebär att elever som 

gjort förväxlingen fått helt fel. Resultatet hade med andra ord sett annorlunda ut om vi givit 

delpoäng på uppgiften. Innegruppen har ett något bättre resultat på denna uppgift än 

utegruppen. 

 
Tabell 9. Frekvens för rätt svar för de båda grupperna gällande fråga 3. 

 
Fråga  Utegruppen Innegruppen 

3 50 % 67 % 
 

 

 
Diagram 6. Frekvens för rätt svar för de båda grupperna gällande fråga 3 åskådliggjort i ett stapeldiagram. 
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4.2.4 Frekvens för rätt svar på fråga 4 

Elevlösningarna visar att många i innegruppen har nöjt sig med att gissa ett svar. Detta är 

ingen traditionell läroboksuppgift. Utegruppen har ett överlägset bättre resultat än 

innegruppen på denna uppgift. 

 
Tabell 10. Frekvens för rätt svar för de båda grupperna gällande fråga 4. 

 
Fråga  Utegruppen Innegruppen 
4 67 % 22 % 
 

 

 
 

Diagram 7. Frekvens för rätt svar för de båda grupperna gällande fråga 4 åskådliggjort i ett stapeldiagram. 
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4.3 Intervju 

I detta avsnitt redovisas först de kategorier vi funnit i intervjumaterialet. Därefter redovisas de 

båda gruppernas utfall i en tabell som sedan åskådliggörs i ett diagram. 

4.3.1 Kategorier 

Vi har identifierat följande kategorier ur intervjumaterialet. 

 

Kategori ”Verklighetsanknytning utanför skolan” 

”…om man står i butiken och ska räkna ihop och får pengar så kan det vara lätt att använda 

ekvationer och se om det stämmer och så.” 

”Jo kanske när man ska mäta, typ om man bygger hus och sånt. Eller om man ska mäta ut en 

viss längd på en bräda eller nåt då kan det vara bra att ha” 

Här har vi samlat de utsagor som anger exempel relaterade till platser utanför skolan. 

 

Kategori ”Skolpraktik” 

”Kanske när man ska typ hämta vatten vi hämtade ju vatten en dag och kanske när man ska 

såga plankor kanske det går ju men…” 

”Om två vågar ska väga jämnt, då ska man räkna ut vad en grej väger.” 

I den här gruppen hamnar de som nämner de praktiska övningar som eleverna mött i skolan. 

 

Kategori ”Skolmatematik” 

”Det är ju så här, dom har skrivit ekvationer och så ska vi räkna ut vad x är.” 

”Vi löser dom.” 

Här återfinns alla de som inte ser någon praktisk användning av ekvationer både i eller utanför 

skolan. 

 

4.3.2 Utfall i inne - och utegruppen. 

Nästan alla elever i innegruppen hamnar i kategorin skolmatematik, en av eleverna hamnar i 

kategorin ”Skolpraktik”. Majoriteten av eleverna i utegruppen hamnar i kategorin 

verklighetsanknytning utanför skolan, två elever hamnar i kategorin ”Skolpraktik” och lika 

många av eleverna hamnar i kategorin ”Skolmatematik”. 
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Tabell 11. Innegruppens och utegruppens fördelning i intervjufrågan ”Berätta om hur man kan använda en 
ekvation i praktiken”. 
 
Kategorier Innegruppen Utegruppen 
Verklighetsanknytning 
utanför skolan 

 5 

Skolpraktik 1 2 
Skolmatematik 8 2 
Totalt 9 9 
 

 

 
Diagram 8. Innegruppens och utegruppens fördelning i intervjufrågan ”Berätta om hur man kan använda en 

ekvation i praktiken” åskådliggjort i ett stapeldiagram. 
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5 Diskussion 

I detta avslutande avsnitt redovisar vi de slutsatser vi kommit fram till och därefter diskuterar 

vi resultaten och de metoder vi har använt. Kapitlet avslutas med tankar kring framtida 

forskning. 

5.1 Huvudsakliga slutsatser 

Vårt syfte var att studera begreppsutveckling i ämnet matematik och hur denna förändras 

kvalitetsmässigt i olika lärandesituationer över tid. Vi sammanfattar våra resultat utifrån de 

frågeställningar vi har ställt.  

Våra frågeställningar var: 

• Vilka faktorer i utomhuspedagogiken påverkar begreppsutvecklingen vad avser 

ekvationer i positiv eller negativ bemärkelse? 

• Vilka kvalitativa skillnader vad avser förändring av begreppet ekvation kan vi 

finna i elevgrupperna efter genomförd undervisning? 

• I vilken utsträckning kan vi använda våra resultat för att hävda att 

utomhuspedagogik är en framkomlig metod i ämnet matematik? 

 

Begreppsutveckling är starkt förknippat med kunskapsutveckling och eftersom fyra olika 

kunskapsformer finns kommer vi nedan att besvara våra frågeställningar under rubrikerna 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
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• Fakta 

Fakta är kunskap som information. Vi har en tradition i Sverige att använda 

skriftspråklig kunskap75 men lärare måste samtidigt beakta att den teoretiska 

kunskapen är osäker76, i och med att den hela tiden förändras. Värdet av att behärska 

fakta kan inte förringas eftersom man genom att lära sig saker utantill skapar ordning i 

sinnet77. Kunskapsinhämtandet underlättas av ett organiserat medvetande, ordning står 

över kaos. Individen måste göra fakta till sin egen, det är en aktiv och skapande 

process, och eleven måste förstå för att det ska bli en kunskap, den går inte att 

kopiera78. En lärandesituation fri från hot ger möjlighet för eleven att mobilisera sina 

känslor och detta är nödvändigt om eleven ska kunna inhämta fakta79.  

I vår utomhuspedagogikundervisning har vi funnit att lekfulla uppgifter är ett naturligt sätt 

att avdramatisera ekvationsbegreppet. Ett visst mått av fakta är nödvändig för att eleven 

ska komma vidare i sin begreppsutveckling och det är viktigt att eleven ser den direkta 

nyttan med sina kunskaper. När man bedriver undervisning utomhus ges eleven möjlighet 

att se nyttan med kunskapen på ett naturligt sätt. 

Att möta ekvationer på för eleverna ett nytt sätt verkar ha betydelse. Eleverna utegruppen 

har kommit längre i sin begreppsutveckling, med hänsyn tagen till vår definition av 

begreppet ekvation, än eleverna i innegruppen. Eleverna i innegruppen hade goda 

förkunskaper, när de ska förklara vad en ekvation är ur faktaaspekten, men många 

stagnerade istället för att utvecklas. De kan ha bristfälliga kunskaper sedan tidigare som 

inte ges möjlighet att utvecklas när eleverna möter samma metod som tidigare. 

 

75 Säljö (2000) 
76 Tempte ur Molander (2000) 
77 Csíkszentmihályi (1996) 
78 Molander (2000) 
79 Goleman (2001) 
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• Förståelse 

Att förstå är att begripa, att uppfatta innebörden eller meningen i ett fenomen. Studier 

som gjorts i skolan visar att 60 % av undervisningstiden i matematik används till 

enskild algoritmräkning80 i en miljö som är diametralt motsatt erfarenhetssituationer81. 

Erfarenheter och verklighetsanknytning i undervisningssituationen får eleverna att inse 

behovet av matematiska kunskaper82. Visserligen finns det ett värde i sig att kunna 

utföra en handling och eleverna finner en inre tillfredsställelse när de får rätt svar 

enligt facit. Ett problem är att elever ofta lär sig symbolspråket före 

begreppsförståelsen och en del når aldrig begreppsförståelse eftersom de stimuleras av 

att behärska själva handlingen. Det blir en vana som blockerar medvetna 

överväganden och prövningar83. För att elever ska behärska begreppsförståelsen krävs 

det att de kommunicerar sin kunskap, de måste få samtala och samlyssna84. 

I klassrummet stör ofta eleverna varandra när de kommunicerar med varandra eftersom 

ytan är begränsad. Miljön är inte stimulerande, klassrummet är ofta formellt möblerat där 

eleverna är placerade i rader riktade mot läraren. Eleverna har svårt att fokusera på sina 

uppgifter när få sinnen stimuleras. Utomhus stimuleras flera sinnen, eleverna blir mer 

alerta, fokuserade och glömmer tiden. Dessutom blir undervisningen verklighetsbaserad 

då omgivningen inbjuder till detta, eleverna ser den direkta nyttan med sina kunskaper. 

Utomhuspedagogiken inbjuder till arbete i grupp. Här är samtal och diskussion ett 

naturligt inslag och eleverna störs inte av varandra vad avser ljudnivå och resultat, de ser 

inte vad de andra gör. Att rent konkret hantera material öppnar vägen till abstrakta 

formuleringar. Själva plockandet frigör tanken, eleverna har något gemensamt och 

konkret att samtala kring. Vi har funnit att begreppsförståelsen kan föregå symbolspråket 

på ett naturligt sätt när vi undervisar utomhus eftersom eleverna då inte är beroende av 

symbolspråket i ett utgångsskede. 

80 Unenge (1999) 
81 Dewey (2002) Demokrati och utbildning 
82 Malmer (1992) Matematik ett glädjeämne. 
83 Dewey (2002) Demokrati och utbildning. 
84 Säljö (2000) 
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Utegruppen visar bättre förståelse än innegruppen efter genomförd undervisningsserie 

nästan alla elever i denna grupp ger utryck för sammansatta ekvationer i den avslutande 

enkäten. Innegruppen fick möta symbolspråket innan de byggt upp en förståelse. Denna 

förståelse utvecklades inte heller utan eleverna nöjde sig med att kunna hantera 

symbolspråket. Läromedlet uppmuntrar till symbolhantering och eleverna tenderar till att 

bli kapacitetskopplade när de hela tiden jämför sina lösningar med facit. 

 

• Färdighet 

Färdighet är den praktiska motsvarigheten till den teoretiska förståelsen. Eleverna är 

inriktade på studiefärdigheter, de inhämtar mycket fakta på kort tid85. 

Inlärningsfärdigheter som leder till en ökad förståelse uppmuntras inte i skolsystemet. 

Färdigheter är fysiskt förankrade och sitter i den levande kroppen86. Konkreta 

situationer upplevs av eleverna som mer meningsfulla87. Innan eleverna lär sig hur de 

skall göra måste de ha förstått varför det skall göras annars blir handlingen 

meningslös. Förmågan att utföra tankeoperationer är en matematisk färdighet men för 

att eleverna ska kunna tillämpa kunskaperna på för dem okända situationer måste de 

inse meningen med färdigheten. 

När vi undervisar utomhus är det naturligt att färdighetsträningen kommer efter 

förståelsen. Med hjälp av praktiska moment i konkreta situationer stimuleras flera sinnen. 

Eleverna kan använda färdigheter och verktyg de redan behärskar för att lära sig nya 

färdigheter och medfödda anlag utvecklas genom att sättas i användning. I samband med 

färdighetsträning är det viktigt att ingen rätt eller fel metod finns, det bromsar elevens 

utveckling. Alla elever kan lära matematik om de får göra det på sitt sätt, 

utomhusundervisning öppnar upp för alternativa lösningsmetoder. 

Utvärderingen visar, vad avser inlärningsfärdighet, att utegruppen totalt sett har ett bättre 

resultat även vad gäller de frågor som berör den direkta färdigheten att med papper och 

penna lösa ekvationer formellt riktigt även fast de inte specifikt tränat detta moment. 

Innegruppen tar inte de uppgifter som inte liknar läroboksuppgifterna på fullt allvar, de 

nöjer sig i vissa fall med att gissa ett svar. 

85 Svensson ur Hur vi lär (1986) 
86 Liedman (2002) 
87 Malmer (2002) Bra matematik för alla 
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• Förtrogenhet 

Förtrogenhet är en kunskapsform som kommer i uttryck i form av bedömning. För att 

uppnå förtrogenhet måste eleven ha förståelse för den färdighet som krävs, eleven gör 

något med ting på ett intelligent sätt88. Förtrogenhet leder till kontinuerlig 

kunskapsutveckling där eleven växer med sin kunskap vilket i sin tur leder till att de 

vill lära mer. Ett medel för att nå förtrogenhet är att arbeta med problemlösning som 

inbjuder till undersökning av fysiska material och platser89. Problemlösning kräver en 

strategi som används med omdöme90. Eftersom varje lärprocess innebär ett motstånd91 

så spelar elevens känslor en stor roll och deras förförståelse har stor betydelse92. 

I dagens skola är det ett fåtal elever som uppnår förtrogenhet med de kunskaper de 

inhämtar. Med vår utomhusundervisning gör eleverna något som kräver tänkande och 

lärandet blir naturligt. Problemen blir mer autentiska när eleven möter dem i utemiljön. I 

vår uteundervisning har vi försökt att minimera hot och ängslan hos eleven genom att 

avdramatisera ekvationsbegreppet, vi införde symbolspråket i vår uteundervisning efter 

det att eleverna givits möjlighet att förstå meningen med färdigheten. 

Resultatet av intervjuerna visar att majoriteten av eleverna i utegruppen ser 

tillämpningsmöjligheter med ekvationer emedan eleverna i innegruppen inte gör det utan 

ser ekvationer som något relaterat till skolmatematiken. 

Vår tolkning är att utegruppen nått en högre förtrogenhet med det begrepp vi undersökt. 

5.2 Diskussion av resultatet 

Vi ville se huruvida några för gymnasieungdomar tidigare kända begrepp i ämnet matematik 

kvalitetsmässigt förändrades i olika lärandesituationer över tid. Utifrån våra enkäter, 

intervjuer och utvärderingar kan ingen vidare generalisering göras. Resultatet gäller de elever 

vi studerat i den miljö de befinner sig. Undersökningen kan heller inte göras om på exakt 

samma sätt.  

88 Dewey (2002) Demokrati och utbildning. 
89 Gardner (2002) 
90 Damasio ur Goleman (2001) 
91 Liedman (2002) 
92 Säljö ur Hur vi lär (1986) 
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Lekfulla övningar kan av eleverna upplevas som barnsliga om de inte känner en trygghet i 

gruppen men det är av stor vikt att undervisningen varieras så att eleverna ges möjlighet att 

möta kunskap i olika situationer. 

Det är viktigt att eleverna får samtala och samlyssna, de ges då möjlighet till att utveckla sina 

kunskaper och att lära av andra. Läraren spelar en viktig roll som samtalsledare både inomhus 

och utomhus. Relevanta samtal måste kunna komma ur tilldelade uppgifter och lärarens 

uppgift är också att hjälpa eleverna att reflektera över sina erfarenheter. Läraren måste för att 

lyckas med detta ha en god relation till varje enskild elev, känna varje individs brister och 

förtjänster. Eleven måste känna sig trygg med läraren. 

Uppgifternas svårighetsgrad har också betydelse. Antingen kan de vara för svåra så att 

eleverna inte tagit till sig ny kunskap eller så kan de vara för enkla så att eleverna känner sig 

omotiverade och av den anledningen inte utvecklas i sin begreppsförståelse. Uppgifterna 

måste vara attraktiva och relevanta för de enskilde individen och existera i elevens 

begreppsvärld. För att undervisningen inte ska leda till studiefärdighet krävs öppna uppgifter 

där svar och lösningsmetod inte är på förhand given. Tränas eleverna inte i detta nöjer de sig 

med att ha lösningsstrategier för olika moment i matematiken vilket i sin tur leder till att 

eleverna inte kan tillämpa sina kunskaper på nya situationer. 

Vi har under vårt arbete upptäckt att den färdighet i att lösa ekvationer som eleverna i 

innegruppen hade med sig och övade var en studiefärdighet, de klarade inte av att tillämpa 

sina kunskaper på i för dem nya situationer. Även om utegruppen hade med sig samma 

studiefärdighet som innegruppen så fick de tillfälle att lära in inlärningsfärdighet, och med det 

förbättrad förståelse, med hjälp av utomhuspedagogik. 
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5.3 Diskussion av metod och urval 

Vi har valt att använda flera metoder för att finna svar på våra frågeställningar. Anledningen 

till detta var att vi inte på förhand visste vilken som var den optimala. Så här i efterhand kan 

vi konstatera att vi istället för att intervjua eleverna enskilt kunde ha genomfört en 

fokusgruppsintervju istället för att få mer utförliga svar. 

Enkäter är inte den bästa metoden när man söker en känsla hos eleven vid ekvationslösning. 

Det hade kanske varit bättre att observera och dokumentera eleverna på film då kroppsspråket 

speglar känslorna hos individen. Trots detta valde vi att genomföra enkäter för att vi ville ha 

ett större underlag än vad som hade varit möjligt att erhålla med observation. Det finns 

visserligen en risk att eleverna inte svarat sanningsenligt på våra frågor för att deras 

självförtroende brister, de vågar inte lita på sina kunskaper. Våra öppna frågeställningar kan 

ställa till problem för eleverna eftersom de saknar rutin på att besvara dylika.  

De kategoriseringar vi har genomfört i intervjumaterialet har inte genomgått någon 

kontrastering vilket kan ses som en brist i sammanhanget men eftersom vi arbetat parallellt i 

kategoriseringsarbetet så har vi inte sett oss nödgade till detta. 

Anledningen till elevurvalet är att vi arbetar och verkar i gymnasieskolan och att 

gymnasieungdomar är extra intressanta för att de befinner sig mellan barndom och vuxenliv. 

5.4 Avslutande kommentar 

Skolverkets nationella kvalitetsgranskningen har visat att något drastiskt måste göras åt 

matematikundervisningen i skolan för att läroplanens intentioner skall uppnås. 

Utomhuspedagogik kan här vara en framkomlig väg. 

I ett vidare perspektiv vore det intressant att utröna hur utomhuspedagogik som metod kan 

appliceras på andra kurser i gymnasieskolan. 
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Bilaga 1 Utvärdering 
 
Den första uppgiften och den fjärde uppgiften påminner om varandra, den första var av en 

enklare typ och kräver inte så mycket uthållighet. Skillnaden var att den sista uppgiften 

krävde att man gjorde substitutioner för att lösa uppgiften. 

 

Första uppgiften bestod i att ta reda på vad som skulle finnas för att vågskålen skulle väga 

jämt. Balansera vågen så att man ser hur vikterna förhåller sig till varandra. 

 

Andra uppgiften var 2 ekvationer av olika svårighetsgrad som skulle lösas.  

 

Tredje uppgiften var ett fördelningsproblem som skulle lösas. Tre personer A, B och C ska 

dela på 648kr. B sak ha dubbelt så mycket som A och C ska ha tre gånger så mycket som B. 

Hur mycket får var och en? 

Uppgifterna följer härefter. 
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Utvärderingens uppgifter. 
Uppgift 1. 
 
Här är ett antal exempel med vågar.Den första visar en våg som är i balans. I figuren bredvid 
har man tagit bort en eller flera saker . Balansera vågarna genom att rita dit saker så att 
vågarna väger jämt. 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
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Uppgift 2 
 
Lös ekvationerna 
 
a) 75129 =+x  
 
 
b) xx 24163 −=+  
 
 
 
 
Uppgift 3 
 
Tre personer A, B och C ska dela på 648kr. B ska ha dubbelt så mycket som A och C ska ha 
tre gånger så mycket som B. Hur mycket får var och en? 
 
 
 
 
Uppgift 4 
Här finns tre vågar som alla väger jämt. På vågarna står burkar, glas, kannor och fat. Hur 
många dricksglas skulle väga jämt med en burk? 
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Bilaga 2, Innegruppens lektionsserie 
 

• Lektion 1  

Typexempelgenomgång på tavlan med exempel med en våg med kvadrater och cirklar 

placerade i vågskålarna. Vågskålen ersattes med likhetstecken och kvadraterna med 

siffror och cirklarna med x. Hur många kvadrater väger jämt med en cirkel? 

Enkla ekvationer av typ 155 =+x  löstes på tavlan. Denna typ av exempel upplever 

eleverna som enkla, de har en intuitiv uppfattning om vad svaret är. Svårighetsgraden 

stegrades till typen 3,78,4 =+x . Resonemang om att göra lika på bägge sidor 

följde. 3,78,4 =−x ; 3,78,4 =⋅x  och  3,7
8,4
=

x
 blev också genomgånget för att 

visa på att motsatt räknesätt gällde vid lösning av ekvationer. Enskild räkning följde. 

• Lektion 2 

Repetition och sedan genomgång av svårare typer av ekvationer till exempel 

3,78,42 =+x ,  10,57,32x3,24x =+++  exempel på ekvationer som kräver 

förenkling i ett första skede. Genomgången innehöll även hur kontroll av en ekvations 

lösning går till. Därpå följde enskild räkning. 

• Lektion 3 

Problemlösning där en ekvation kan vara lämplig att använda presenterades på tavlan. 

Exemplen var som följer. Ett okänt tal divideras med tre sedan tager man bort 7 svaret 

blir 12. Vilket blir talet? 

Eva får 10 % rabatt på snus. Rabatten är 2,50 kr. Vad kostade snuset utan rabatt? Här 

gjordes antagandet att x = snuspriset utan rabatt  

Bertil och Bo tjänar tillsammans 31 500 kr/mån. Bertil tjänar 750 kr mer än Bo. Vad 

tjänar var för sig?  

Antagande: Bo tjänar x kr och Bertil tjänar x + 750 kr. Enskild räkning med 

problemlösning där man använder ekvationer och blandade övningar som innehöll en 

blandning av alla de olika uppgiftstyperna som behandlats under de tidigare 

lektionerna 1, 2 och 3. 
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Bilaga 3, Utegruppens lektionsserie 
 

• Lektion 1 

Promenad till närbeläget grönområdet Stångebro vid Stångån. Vi startade med att leka 

en lek. Därefter samlades vi i ring igen och eleverna delades in i tvågrupper. De fick 

sedan uppgiften att införskaffa 25 föremål av samma sort och 10 föremål av en annan 

sort. Sedan återsamlades grupperna och fick sig uppgiften förklarad. De 10 föremålen 

kallades numera för ”okända” och de 25 föremålen kallades för ”saker”. Ett problem 

förevisades men löstes inte, exempel: Ni har åtta okända och fyra saker det är lika 

mycket värt som åtta saker. Vad är en okänd värd? Syftet var att alla skulle tolka 

texten lika alltså förstå textens formulering. Därefter fick alla grupper olika problem 

att lösa i sina grupper. När de var klara kunde de kontrollera svaret hos läraren Om 

svaret var rätt fick de ut ett nytt problem Om det uppstod svårigheter kunde de få tips 

av läraren för att kunna lösa uppgiften. 

Sedan samlades grupperna för en gemensam reflektion. Eleverna fick därefter enskilt 

försöka lösa några problem av svårare karaktär med hjälp av saker och okända eller 

med hjälp av annan valfri metod. Uppgifterna skulle redovisas skriftligt. Detta 

material använde vi för att se vilken metod eleverna använde för att lösa problemen.  

 

• Lektion 2 

Samling på samma plats som föregående lektion. Även denna gång startades det hela 

med en lek. Kort repetition av vad vi gjorde senast med saker och okända, två av de 

problem eleverna skulle lösa enskilt gicks igenom med hjälp av saker och okända. 

Sedan gavs ett nytt problem 100 okända och 150 saker är lika mycket värt som 1000 

saker. Frågan ställdes Är det lämpligt att plocka föremålen eller kan vi göra det på 

något annat sätt? Av resonemanget som följde framkom att vi var i behov av 

symboler. De okända ersattes med x, ”är värt lika mycket som” med ett likhetstecken 

och sedan fyllde vi på med siffror det hela utfördes med hjälp av papperslappar. Vi 

löste ekvationen på samma sätt som tidigare genom att ta bort lika mycket på varje 

sida av likhetstecknet. Metoden för att kontrollera svaret blev också genomgånget.  
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Motsvarande problem där det från början saknas 150 saker tillsammans med de 

okända gicks igenom och löstes genom att man lade till lika mycket på bägge sidor av 

likhetstecknet. Eleverna fick sedan en ekvation placerad på sin rygg, genom att 

kommunicera med andra , ställa frågor som man kunde svara ja och nej på, skulle de 

ta reda på vilket tal som var lösningen på ekvationen. Tal området var begränsat, från 

0 till 50. Efter en genomförd omgång där alla löst sin ekvation fick eleverna svårare 

ekvationer på sina ryggar. Övningen genomfördes sedan på samma sätt. Lektionen 

avslutades med en samling där frågan Vad har du lärt dig i dag? ställdes, alla gavs 

chansen att uttrycka sina tankar. 

 

• Lektion 3 

Eleverna samlades i ring och problemen eleverna skulle lösa denna lektion 

introducerades. Parvis fördelades de två olika uppgifterna ut. Första momentet bestod i 

att lösa en teoretisk uppgift. När de var klara med den blev nästa moment att praktiskt 

lösa samma problemtyp men med nya mått. En tredje uppgift delades ut till de som var 

snabbt klara . Denna uppgift löstes sedan i storgrupp med assistans av lärare. 
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Problemuppgift 1, lektion 3 utegrupp 

 

 
 
 
 
 
 
 

En planka på 120cm delas i 3 bitar så att den andra biten 
är dubbelt så lång som den första biten och den tredje 
biten är tre gånger så lång som den första biten.  
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Problemuppgift 2, lektion 3 utegrupp 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ett rep delas i två bitar. Den ena biten är 40cm längre än 
den andra biten.  
Tillsammans är bitarna 150cm. 
 
Sätt en klädnypa där de båda bitarna skiljs åt. 
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Problemuppgift 3, lektion 3 utegrupp 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

10 liter vatten delas upp i två hinkar så att det blir 50% 
mer i den ena hinken än i den andra hinken. 
Hur många liter vatten blir det i varje hink? 
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