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Sammanfattning 
Abstract 
 

Jag vill med denna uppsats visa hur man kan använda sig av utomhusmatematik som ett kompletterande arbetssätt 
för att göra matematikundervisningen i grundskolan mer variationsrik. Jag vill även i korta ordalag beskriva varifrån 
utomhuspedagogiken härstammar och vilka positiva effekter den tidigare påvisats ha på lärandet och eleverna. 
 
För att visa detta har jag genomfört en empirisk studie där jag har arbetat med samt studerat en grupp elever både 
inomhus och utomhus. Därefter har jag intervjuat eleverna om deras upplevelser samt kontrollerat att de har 
tillgodogjort sig de begrepp vi har arbetat med. Allt detta redovisas i en resultatdel där jag har tagit upp mina 
observationer från lektionerna samt vad eleverna har uttryckt under sina respektive intervjuer. Dessutom redovisar 
jag huruvida eleverna visar att de har förstått arbetsområdet. Jag har, för att styrka mina resultat, utöver detta även 
gjort en litteraturstudie. Litteraturstudien är tänkt att visa på vilka teorier som ligger till grund för 
utomhusmatematiken samt vilka positiva effekter som kan finnas inom densamma. 
 
Det jag har kommit fram till i min studie är att elever uppskattar ett mer varierande arbetssätt, såväl inomhus som 
utomhus. Det har också visats i studien att leken har en avgörande roll i elevers lärande och att de, även med detta 
arbetssätt, har lärt sig de begrepp vi har arbetat med. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Som avslutning på Lärarprogrammet i Linköping skriver alla studenter en uppsats, 
så även jag. Denna uppsats är resultatet av det arbetet. Jag har valt att behandla just 
utomhusmatematik för att jag själv är intresserad av ämnet och vill använda mig av 
det i min egen yrkesutövning som ett komplement till min övriga undervisning. Jag 
tror nämligen att elever tycker att det är ett bra och roligt arbetssätt. Eftersom jag 
själv är positiv till arbetssättet ville jag därför undersöka vad elever tycker om att 
arbeta med matematik på ett annorlunda sätt. Det är detta jag har undersökt i min 
empiriska studie.  
  
Min egen kunskap inom området var inför studien ganska begränsad. Jag har läst en 
kurs om 10 poäng vid Linköpings Universitet som heter just Utomhuspedagogik. 
Kursen har givit mig grundläggande kunskaper i och öppnat mina ögon för 
utomhuspedagogiken.  

1.2 Definition av utomhusmatematik 
Tolkningen av utomhusmatematikens betydelse kan nog variera från person till 
person. Därför har jag här valt att göra en definition av ämnet utomhusmatematik 
som gäller för mig just nu och därmed också för uppsatsen som jag skriver. När jag 
hädanefter använder mig av ordet utomhusmatematik, åsyftar jag sådan 
undervisning i matematik som ej genomförs i klassrummet eller annan lokal i skolan. 
Jag räknar dock inte sådan matematik som bedrivs utomhus, där eleverna 
fortfarande arbetar i en matematikbok, som utomhusmatematik utan jag anser att 
aktiviteterna ska vara praktiska, konkreta och verklighetsanknutna. 

1.3 Syfte och problemformulering 
Syftet med min studie är att undersöka huruvida utomhusmatematiken kan 
användas som ett omväxlande komplement till den vanliga matematik-
undervisningen, utan att i och med detta försvåra eller på annat sätt förhindra 
elevernas lärande. För att kunna undersöka detta har jag arbetat fram följande 
problemformuleringar: 
 
1. Vad i utomhusmatematikens undervisningsform tycks vara motiverande och 
engagerande faktorer för eleverna? 
 
2. Tillägnar sig eleverna de nya begrepp som introduceras genom utomhus-
matematiken? 
 
3. Hur skiljer sig utomhus- och inomhusundervisning åt i matematiken? 
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1.4 Uppsatsens disposition 
Nedan beskriver jag i korthet vad som finns var i uppsatsen och vad varje kapitel 
handlar om. 
 
Kapitel 1: Här beskriver jag kort varför just ämnet utomhusmatematik intresserar 
mig. Här finns även den definition av ämnet jag har använt mig av i min uppsats 
samt syftet och problemformuleringen som ligger till grund för min undersökning 
och mina resultat. 
 
Kapitel 2: Under litteraturgenomgången beskriver jag vilka teoretiska grundvalar som 
utomhuspedagogiken vilar på, hur den påverkar inlärningen och eleverna samt 
några korta metodtips man bör ha i åtanke vid dess tillämpning. Även en 
avsmalning mot utomhusmatematik redovisas här med viss inriktning på 
begreppsbildning. 
 
Kapitel 3: Detta är metodavsnittet i min uppsats. Här beskriver jag vilka metodiska 
tillvägagångssätt jag har valt för att genomföra min empiriska undersökning på 
fältet. Även en övergripande beskrivning av genomförandet av studien finns 
upptagen här. 
 
Kapitel 4: Under resultatredovisningen redovisar jag de resultat jag har fått fram 
genom min empiriska studie. För att resultatet ska bli överskådligt avslutas kapitlet 
med en sammanfattning där jag i korthet går igenom de övergripande och viktigaste 
resultaten. 
 
Kapitel 5: Här diskuterar jag mina resultat som redovisades i föregående kapitel i 
förhållande till den litteratur jag har beskrivit i kapitel 2. Här försöker jag också hitta 
kopplingar till tidigare forskning som publicerats inom området. 
 
Kapitel 6: I detta kapitel redovisar jag all den litteratur jag har läst och på något sätt 
behandlat i uppsatsen. 
 
Bilagor: Här har jag samlat övrigt material som kan vara av intresse för mina läsare, 
bland annat några teckningar som eleverna har gjort samt mina intervjufrågor. 

 4



   

2 Utomhuspedagogik- en litteraturgenomgång 
 
Som jag har beskrivit i syftet till detta arbete har jag aldrig haft som mål att visa att 
det utomhuspedagogiska arbetet på något sätt ska vara mycket bättre än den 
traditionella inomhuspedagogiken och att man därmed borde förlägga samtlig 
undervisning utomhus. Jag tycker inte heller så nu, efter att jag har genomfört detta 
arbetsområde, utan som tidigare har sagts anser jag att arbetet utomhus ska vara ett 
komplement till den övriga undervisningen. Detta stämmer väl överens med vad 
Dahlgren & Szczepanski (1997) säger om utomhuspedagogiken, att den är ”ett viktigt 
komplement till teoretisk och boklig kunskap”. (s. 17) Med anledning av detta 
kommer jag heller inte att jämföra utomhuspedagogiken med den inomhusvarande 
undervisningen. Jag kommer i stället endast att beskriva vilka tankar som ligger 
bakom utomhuspedagogiken och hur de kommer till uttryck. 

2.1 Teoretisk bakgrund 
Den aktivitetsinriktade pedagogiken som idag kallas för utomhuspedagogik består 
inte av särskilt nya tankar. Redan för tvåtusen år sedan var det kamp mellan de som 
bara litade till hjärnan, däribland Platon, och de som litade på att upptäcka och 
förklara världen med sina sinnen som exempelvis Aristoteles (Kroksmark, 1989). För 
att kunna undersöka omvärlden med sina sinnen måste man tillåtas att ta på, lukta 
på och smaka på den, vilket många genom århundradena har förespråkat. Dessa 
tankars utveckling kan man följa ända från Aristoteles via Comenius som inte tyckte 
att barnen skulle behöva föreställa sig för svåra saker (Kroksmark, 1989), vidare till 
Rousseau som betonar mötet mellan verkligheten och barnet, Key som ansåg att 
fältstudier i verkligheten ska vara grunden för utbildning och Dewey som menade 
på att begreppsbildning underlättas genom praktiskt arbete (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997) fram till dagens teoretiska grund för utomhuspedagogiken.  
 
Utomhuspedagogiken bygger i grunden på konstruktivismens tankar. Dessa tankar 
menar att vi konstruerar förståelse utifrån våra vardagsföreställningar genom att 
göra besök i verkligheten. Med andra ord kan man säga att utomhuspedagogiken har 
ett erfarenhets- och handlingsinriktat bildningsideal. Den teoretiska kunskapen, som 
självklart också är ett av målen, ska förvärvas genom aktiviteter i en utomhusmiljö. 
Dessa kunskapsförvärvande aktiviteter som äger rum i en utemiljö förebygger 
dessutom ett perspektivlöst lärande (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
Den internationellt mest kända pedagogen från Sverige delar i mångt och mycket 
åsikt med utomhuspedagogiken. Den jag talar om är naturligtvis Ellen Key. Key som 
själv övade sig i olika ämnen genom hantverk och trädgårdsarbete förordade även 
detta bildningsideal för skolans undervisning. Hon ansåg att grunden för 
utbildningen ska ligga i fältstudier i det verkliga livet (Dahlgren & Szczepanski, 
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1997). Det är alltså, enligt Key och utomhuspedagogiken, viktigt att barn får komma 
ut i verkligheten där de kan iaktta och göra slutledningar inom det ämne som ska 
studeras. I verkligheten får de se sammanhangen och helheterna och slipper först se 
alla små detaljer. Barnen ska genom denna så kallade uppfostringsmetod få lära sig om 
allt levande i trädgården inom ämnet naturvetenskap och genom hantverk se hur 
matematiken hänger ihop. I motsats till uppfostringsmetoden står pluggmetoden som 
enligt Key inte bör tillämpas. Redan Key förespråkade det nu så populära ordet 
individualisering. Hon ansåg att vi ska utgå från barnens självverksamhet och att vi 
ska anpassa oss efter det enskilda barnet i undervisningen. Barn lär sig bara när de 
själva är motiverade till det så det gäller att utnyttja barnets upptäckarglädje 
(Andersson, 2001). 
 
När är barnen då motiverade och uppmärksamma för att kunna ta in lärdom? Barn 
är i stort behov av att röra vid saker och av att använda händerna. Därför bör det i 
undervisningen ingå sådana moment där de ska känna och undersöka föremål. 
”Vägen till huvudet gick genom händerna” (Nyhus Braute & Bang, 1994 s. 156). Det 
är även att föredra att som lärare själv vara med och upptäcka tillsammans med 
barnen. Då är det väldigt lätt och givande att föra ett samtal med dem. Även när 
barnen själva får vara med ökar deras uppmärksamhet, till exempel genom att de 
fritt får berätta om något eller att de får dramatisera. Också när läraren berättar på ett 
inlevelsefullt sätt eller dramatiserar lyssnar barnen uppmärksamt. I motsats till detta 
är då barnen okoncentrerade när läraren ger långa, utdragna förklaringar och när 
hon ställer många frågor som bara har ett rätt svar (Nyhus Braute & Bang, 1994). 
 
Av alla dessa tänkare som genom åren har funderat kring handens kunskap är kanske 
John Dewey den mest framträdande. Hans tankar, som hör till den progressivistiska 
grenen, framhäver de kreativa delarna av lärandet. Dewey ansåg att barnens 
praktiska kunskap var lika mycket värd som den teoretiska och att barnen ska 
genomföra praktiska handlingar och skaffa sig reella erfarenheter. Med hjälp av 
dessa erfarenheter skaffar sig sedan barnet nya erfarenheter som gör det lättare att 
skaffa sig ytterligare nya erfarenheter i framtiden. Detta kallade Dewey erfarenhetens 
kontinuitet (Vaage, 2001). Undervisningen i skolan skall enligt Dewey inte, som i stor 
utsträckning är dagens verklighet, bestå av boklig bildning utan den ska vara riktad 
mot den praktiska verkligheten som barnen lever i. Den ska dessutom i hög grad 
vara aktivitetsinriktad (Andersson, 2001). De erfarenheter som barnen skaffar sig i 
samband med det praktiska arbetet benämner Dewey som primära erfarenheter. Det 
betyder att de direkta erfarenheterna kommer av en riktad handling mot ett konkret 
objekt. För att man ska kunna bilda sig några teoretiska kunskaper om detta 
handlande måste man reflektera över det man nyss gjort. Först då blir kunskapen en 
sekundär erfarenhet. Även hands-on-lärdomar måste alltså reflekteras (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). Det är viktigt att man inte bara genomför de praktiska momenten 
i arbetet utan att man också reflekterar och skapar begrepp kring det genomförda. 
Reflektionen är dock ingenting som bara ska göras som enformiga rutiner (Nyhus 
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Braute & Bang, 1994). Det jag har beskrivit ovan är innebörden av Deweys kanske 
mest kända uttryck learning by doing. 
 
Enligt Dewey är inte kunskap någonting som finns inuti en individs medvetande, 
utan kunskapen kommer till uttryck först när den uppstår i en social handling 
(Vaage, 2001). Därför tror inte Dewey att skolämnenas gemensamma anknytnings-
punkt är varken naturvetenskap eller litteratur utan deras egna sociala aktiviteter 
(Andersson, 2001). Dewey framhäver även lekens positiva inverkan på barnets 
utveckling mot en social människa. Leken är positiv för att barnet utifrån den kan 
skapa egna uttrycksformer, forma sitt intellekt och lära sig att se ur andras 
perspektiv. Man kan ju undra hur barnet, som lär sig mest under de första 
levnadsåren, lyckas med det helt utan att vara inriktad mot att lära sig något. Det 
förklarar Dewey med att barn ständigt utforskar, undersöker och experimenterar sig 
fram, så även i leken (Vaage, 2001). Piaget menar på liknande sätt att om barnets 
aktivitet har utgångspunkt i dess egna intresse, vilket leken har, leder det till 
kognitiv utveckling (Nordahl & Skappel Misund, 1998). 
 
Dewey insåg, redan för över hundra år sedan, att skolan måste ändra sitt synsätt på 
inlärning. Skolan bör istället utgå från barnets förutsättningar, intressen, lust och 
vanor (Andersson, 2001). Det är också viktigt att ta hänsyn till att begreppsbildning 
underlättas av praktiskt arbete (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Först nu börjar detta 
få genomslag i skolan i Sverige. Detta visar sig i att liknande formuleringar kan 
återfinnas i många senare läroplanstexter (Andersson, 2001): 
 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” 
(Lpo -94, 1998 s. 7) 
 

”En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 
pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter.” (Lpo -94, 1998 s. 8) 

 
För att barn ska nå en god utveckling av sitt tänkande och sin intelligens är det av 
central betydelse att de får konkreta erfarenheter, likt Deweys tankar. Dessa 
erfarenheter och utmaningar erbjuder naturen som är helt skild från klassrummet 
och dess konstlade situationer. I och med att naturen erbjuder olika former av 
utmaningar inspirerar den barnen till att utforska och vara aktiva i sitt handlande. 
Aktiviteten och det konkreta materialet är det viktigaste i all undervisning, vare sig 
den bedrivs utomhus eller inomhus (Nordahl & Skappel Misund, 1998). Detta beror 
på att barnen har ett stort behov av konkretion, stimulans och omväxling. Om barnen 
exempelvis tycker att matematiken är svår, tycker de också att det är tråkigt och får 
då svårt att koncentrera sig. Om barnen däremot arbetar konkret, och de samtidigt 
får berätta vad de gör, blir förutsättningen för deras begreppsbildning bättre och 
deras koncentrationsförmåga ökar (Malmer, 1999). Det är för många en självklarhet 
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att arbeta med konkret material, medan andra endast ser det som ett arbetssätt för 
just de barn som har svårt med matematiken. Därför tar denna grupp inte gärna till 
det konkreta materialet i övriga situationer. Så anser dock inte Malmer (1999) att det 
ska vara. Hon anser att det praktiska arbetssättet bör vara en självklarhet för alla 
lärare. I den undervisande situationen är det viktigt att man är öppen för olika 
representationsformer för att på det sättet kunna gå från det konkreta till det abstrakta 
matematiska begreppen, sambanden och modellerna. Det konkreta arbetet ger en 
rörelse parallellt med tankeverksamheten, vilket kan förhindra att barnen får 
blockeringar i tänkandet. ”Handen är hjärnans förlängda redskap” (Malmer, 1999 s. 
93) som Piaget uttrycker det i samband med att han förespråkar ett manipulerande 
med den yttre fysiska verkligheten. Efter att dessa yttre handlingar blivit till inre 
handlingar pratar man om att en utveckling har skett (Malmer, 1999). Att det, rent 
utvecklingspsykologiskt sett, är viktigt för barn att vistas i stimulerande miljöer, 
arbeta med konkreta uppgifter och att få möjligheten att själv utforska och upptäcka 
omgivningen beskriver även Nordström (1998). Genom att barnen får tillgång till 
detta kan de själva skaffa sig ett förhållningssätt till den omgivande fysiska miljön. 
 
När barnet väl ska börja i skolan och lära sig att läsa och skriva kan det medföra 
problem om de inte har automatiserat de naturliga rörelserna. Motorikens utveckling 
är dock inte klar i och med att barnen börjar i skolan, utan fortsätter långt längre. 
Därför är det viktigt att man i förskoleåldern och även senare i skolan arbetar med att 
utveckla motoriken hos barnen, vilket utomhuspedagogiken kan erbjuda (Nyhus 
Braute & Bang, 1994). Barn tränar upp sina motoriska färdigheter genom att leka 
(Nordahl & Skappel Misund, 1998) och i och med att de inom utomhuspedagogiken 
leker och rör sig utomhus ger det barnen en motorisk utveckling. Det är dessutom så 
att en bra fysik och motorik ger en god inverkan på barnets självförtroende och dess 
totala utveckling. Det finns en mängd undersökningar som visar på förhållandet att 
motorisk stimulans även stimulerar kognitiv och emotionell utveckling (Nordahl & 
Skappel Misund, 1998). Motoriken är förstås inte nyckeln till barnets hela utveckling 
men den är en del av denna helhet (Nyhus Braute & Bang, 1994). 
 
Leken och det kreativa skapandet är inte bara viktigt för att barnen ska utveckla en 
god motorisk förmåga, utan den är också viktig för att den är barnens livs-skola. Den 
fostrar barnen både andligt och fysiskt och har därmed en stor inverkan på deras 
världsuppfattning och deras karaktärsdaning. Leken ligger för barnen väldigt nära 
det dramatiska skapandet. I leken, likväl som i dramat, skapar sig barnen en 
verklighet som motsvarar deras intressen och behov (Vygotskij, 1960/1995). Leken 
kan ses som ett pedagogiskt hjälpmedel och alla parter är enligt Nielsen (1992) 
överens om att leken har stor betydelse för barnets sociala utveckling. Den fria leken, 
som på bästa sätt kan bedrivas i hemmet, innebär att barnen helt utan inverkan från 
vuxna själv kan bestämma vad, hur och var de vill leka och ofta dessutom utan 
tidsbegränsningar. I skolan däremot, där man använder sig av leken som 
pedagogiskt såväl som uppfostringsredskap, blir den inskränkt och följer under vissa 

 8



   

villkor. Barnens lek faller då in under ett mål där inte bara själva processen är målet. 
För att kunna nå till målet består leken av konstruerade situationer, sätts ofta igång av 
vuxna och blir också tidsbegränsad. Bara genom att barnen leker, oavsett om leken är 
fri eller inte, tillgodoses vissa utvecklingsgynnande aspekter såsom bland annat den 
fysiska aspekten, sensomotorisk träning, social träning, kognitiv träning, rörelseträning och 
emotionella upplevelser (Nielsen, 1992).  
 
När barnen leker, fritt eller styrt av vuxna, kommer inte leken till av sig själv. 
Inspiration till leken hämtar barnen från sin omgivning såsom andra barn, vuxna, de 
redskap som ingår i leken och den fysiska miljön runt omkring dem. Därför är det av 
största vikt att barnen får växa upp i en stimulerande miljö, vilket blir svårare och 
svårare att skapa nu när nästan alla bor i storstäder (Nielsen, 1992). 
 

2.2 Positiva bieffekter 

2.2.1 Positiva bieffekter för barnet 
Utomhuspedagogiken är inte bara till för att ge barnen omväxling i undervisningen 
och en större chans för ett långsiktigt lärande. Den är också bra för att den ger barnen 
personligt välbefinnande. Dahlgren & Szczepanski (1997) talar om detta och påpekar 
att det finns en mängd forskning som påvisar just detta samband mellan utomhus-
pedagogiken och barnets hälsa och utveckling. Ett exempel de tar upp är en 
undersökning gjord av Eklöv (1995) som visar att naturkontakten var av avgörande 
betydelse för den undersökta gruppens välbefinnande. Vistelse i naturen ger 
dessutom en bättre funktionalitet på arbetsplatsen, skolan, och på fritiden. 
 
En relativt tydlig effekt utomhuspedagogiken har med sin naturkontakt och rörelse 
är att den förebygger fetma och benskörhet, ger bättre hälsa och förhindrar att den 
nu uppväxande generationen blir så kallat benlös (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
Enligt Söderström m.fl. är antalet sjukdagar markant mindre på de så kallade Ur-
och-skur-skolorna som är ute väldigt mycket i sin undervisning (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). Utöver dessa, självklara men ändå viktiga, effekter påverkar 
utomhuspedagogiken även barnets utveckling på ett positivt sätt. Det finns en 
mängd undersökningar som visar på sambandet mellan motorisk stimulans och 
kognitiv och emotionell utveckling (Nordahl & Skappel Misund, 1998). Att 
utomhuspedagogiken har en positiv inverkan på dessa punkter påpekas även av 
Dahlgren & Szczepanski (1997). De tar också upp att utomhusvistelsen förbättrar 
barnens koncentrationsförmåga, till och med när undervisningen sedan bedrivs 
inomhus. Leken som är viktig inom utomhuspedagogiken gör att barnen tränar upp 
sina motoriska färdigheter (Nordahl & Skappel Misund, 1998). Detta är viktigt för att 
barnen inte ska få skriv- och lässvårigheter vid senare ålder (Nyhus Braute & Bang, 
1994). 
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”God fysisk och motorisk utveckling, kopplat till god kropps-
behärskning, har positiv inverkan på barnets självförtroende och 
därmed dess totala utveckling” (Nordahl & Skappel Misund, 1998 s. 
37). 
 

2.2.2 Positiva bieffekter för samhället 
I det långa loppet kan en utbredning av utomhuspedagogiken i skolorna även vara 
bra för framtidens samhälle, inte bara genom att barnen blir friskare och på så sätt 
kan sköta sitt arbete på ett bättre sätt. Den kan också skapa en attityd hos barnen som 
värnar om naturen och allt levande i den. Denna attityd, som givetvis inte kommer 
helt av sig själv, kallas av Dahlgren & Szczepanski (1997) för landetik. Med landetik 
menar de i korthet att allt levande, alla organismer, har samma rättigheter till ett liv 
på jorden. Även att vi är en del av landskapet kring oss, att vi inte ser det som ett 
objekt, är en viktig attityd som på ett naturligt sätt kommer fram genom 
utomhuspedagogiken. Dahlgren & Szczepanski (1997) säger vidare att utomhus-
pedagogiken utbildar för en varsamhet mot natur- och kulturmiljö och till ett ansvar 
för allt levande. Dessa attityder, som författarna beskriver som utomhus-
pedagogikens legitimitet (Dahlgren & Szczepanski, 1997), som ska framträda efter 
arbete med dessa metoder, formas hos barnen genom arbete och praktiska 
handlingar. Därför är det viktigt att de får vara med i miljögynnande handlingar 
såsom sopsortering och kompostering. Uppfattningen om naturen och naturvård 
grundläggs i barndomen, varför det är viktigt att det görs till någonting roligt som 
barnen gör tillsammans (Nyhus Braute & Bang, 1994). Det får inte bli så att någon får 
gå med pappersinsamlingen på rasten som ett straff för något han eller hon gjort på 
lektionen. 
 
Genom att vara ute i närområdet kring skolan får barnen en bättre uppfattning om 
naturen och kulturen som finns runt husknuten. Eftersom barn i dagens 
urbaniserade samhälle kommer i allt mindre kontakt med naturen är det viktigt att 
barn och vuxna vistas och trivs i utemiljön så att de tillsammans skapar trevliga 
minnen. Detta menar Nyhus Braute & Bang (1994) är viktigt eftersom man vill 
skydda och bevara det man tycker om. Om barn och vuxna inte ger sig ut i naturen, 
utan bara sitter hemma framför tv-n och datorn, kan det leda till en allt mer bister 
framtid för vår natur, eller som Nyhus Braute & Bang uttrycker det: 
 

”Konsekvenserna blir att stora delar av befolkningen växer upp i 
städer och tätorter, utan kontakt med naturen. Detta är olyckligt. Inte 
i första hand på grund av friluftslivets egenvärde, utan också därför 
att bristande naturupplevelser i barndomen kan bidra till att skapa en 
vuxenbefolkning utan intresse för bevarande av samhällets 
naturresurser”. (Nyhus Braute & Bang, 1994 s. 18). 
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2.3 Metodik 
Vad ska då en lektion som äger rum utomhus innehålla? Den kan givetvis variera 
mycket i både upplägg, innehåll och lokalisering men vissa grundläggande saker bör 
man ha i åtanke när man planerar att gå ut. Vissa av dessa tips är också bra att tänka 
på när man planerar lektioner för innemiljön. Denna planeringsfas kan även med 
fördel innefatta barnens medverkan. Detta verkar motivationshöjande hos barnen i 
och med att de vet vad som komma skall. När man är förberedd på vad som ska 
hända kan man nämligen se fram emot och vara nyfiken på det. Det är viktigt att få 
barnen just motiverade och nyfikna eftersom dessa faktorer utgör drivkraften bakom 
all inlärning (Nordahl & Skappel Misund, 1998). Utomhuspedagogik behöver inte, 
som många tror, bedrivas i skogen under strapatsfulla äventyr. Den kan lika gärna 
vara förlagd till skolgården, parken eller till andra platser i stadsmiljön. Så länge 
miljön i fråga besöks i syfte att ge ett lärande kopplat till direktupplevelser i 
autentiska miljöer är de bra platser (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Piaget med fler 
har genom sin forskning visat att framförallt yngre barns mentala utveckling 
stimuleras när de får jobba med konkret material (Nyhus Braute & Bang, 1994). Med 
detta i åtanke vid planering bör lektionerna därför innehålla mycket att se och ta på 
för barnen (Nyhus Braute & Bang, 1994 Nordahl & Skappel Misund, 1998). Det får 
gärna vara sådant material som barnen själva har samlat in och sorterat i kategorier. 
Det är viktigt för barnen att de får följa med, observera och undersöka saker från 
verkligheten i närmiljön, samt att de får prova på att prova på olika praktiska 
handlingar (Nyhus Braute & Bang, 1994). Nästan alla barn tycker att det är roligt att 
få tillverka egna ting. Alla barn tycker dessutom om att plocka isär och bygga ihop 
olika föremål för att undersöka hur de ser ut på insidan. Efter de praktiska 
momenten är det viktigt att barnen får tid för reflektion. Det är vidare väldigt viktigt 
att får diskutera sina tankar och det de har upplevt för att försöka hitta förklaringar 
till de olika fenomen de har upptäckt. Betydelsefullt är också att barnen får uttrycka 
det de har upplevt med hjälp av teckningar och modeller (Nyhus Braute & Bang, 
1994). 
 

”Det självupplevda har en särskild kraft, som saknas hos det som 
enbart förmedlats till oss via ord eller bilder från andra.” (Nordström 
1998 s. 17)  

 
I närmiljön, vare sig det gäller naturen eller staden, är det viktigt att läraren tar till 
vara på barnens nyfikenhet. Denne får heller inte vara låst vid den ursprungliga 
tanken, eftersom nyfikenheten är en stor kraft bakom lärandet (Nordahl & Skappel 
Misund, 1998). I utemiljön finns det alltid något nytt och intressant för barnen att 
upptäcka. Om dessa tillfällen utnyttjas kan barnens uppmärksamhet fångas, vilket 
leder till effektiv inlärning hos dem. Med skicklighet och vana kan läraren även styra 
in barnen på den ursprungliga tankebanan. Det är inte heller säkert att den snabbaste 
vägen alltid är den bästa vägen, även om man har ett mål med sin resa, vare sig den 
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är fysisk eller mental. En omväg kan leda till massor av intressanta saker som väcker 
barnens intresse. Om man på detta sätt tillåter sig att följa barnens sidospår, lär de sig 
mycket mer än om de hela tiden avbryts i sina tankar för att ledas tillbaka på det 
planerade spåret (Nyhus Braute & Bang, 1994). Vid utomhusvistelser är det bra med 
en fast punkt att samlas kring. Till en början är det dessutom lämpligt att gå samma 
väg dit eftersom barnen då har möjlighet att upptäcka nya föremål i det redan kända. 
Sedan kan alternativa vägar till samlingsplatsen väljas för att barnen ska kunna 
upptäcka nya ting (Nordahl & Skappel Misund, 1998). Det är viktigare att låta barnen 
uppleva naturen än att de ska lära sig namnet på alla växter som passeras eftersom 
ett vidare intresse då skapas hos barnen. Detta intresse är sedan grunden för det 
fortsatta lärandet (Nyhus Braute & Bang, 1994). Det barnen stannar upp inför och 
intresserar sig för är viktigt för läraren att uppmärksamma och fundera på 
tillsammans med barnen. Det är inte vår uppgift som lärare att fylla barnen 
kunskaper de inte är mogna för (Nordahl & Skappel Misund, 1998) 
 
Det ställer, åtminstone inledningsvis, högre krav på den lärare som vill utöva 
utomhuspedagogik än på den som väljer att jobba med den mer traditionella 
undervisningsmetoden. Läraren bör innan det är dags att påbörja undervisningen 
öka sin kunskap om närområdet och vilka resurser som finns där. Denna kunskap 
kan utnyttjas till kreativa inlärningstillfällen. För att göra detta bör läraren läsa 
böcker eller tala med personer som kan berätta om närområdet. Det är dessutom bra 
att leta reda på barnböcker och sagor/myter som handlar om närområdet eller 
områden som liknar ens eget närområde. Sedan bör dessutom läraren gå ut i 
terrängen och leta efter saker som kan väcka barnens nyfikenhet och uppmärk-
samhet, sådant kan sedan användas för att stimulera barnens fantasi och kreativitet. 
Det är viktigt att läraren sätter sig in i uppgiften och ser till att lära känna sin 
närmiljö för att kunna göra den spännande för barnen. Vidare kan det vara bra att 
kunna motivera varför man väljer att undervisa på det viset. Inte bara för sin egen 
och barnens skull utan också för att det inte är ovanligt att lärare som bedriver mer 
utomhusundervisning än genomsnittet på skolan ifrågasätts av kollegorna. 
Kollegorna undrar då ofta om barnen verkligen uppfyller de krav som ställs (Nyhus 
Braute & Bang, 1994). 
 

2.4 En kort sammanfattning 
Vad är egentligen utomhuspedagogik och vad ger det barnen och lärarna? Den 
grundläggande idén med utomhuspedagogik är att skapa tillfällen för konkreta 
upplevelser i uterummet. I uterummet ska man sedan tolka och analysera olika 
fenomen och processer. Genom att man får uppleva dessa fenomen och processer på 
plats i naturen eller samhället ger det en bättre minneshållning. Utomhus-
pedagogiken är en handlingsinriktad pedagogik där man samtidigt som man lär sig 
om naturens funktioner, smaker, lukter och hur den ser ut får många tillfällen till 
kontakt och socialisation med andra individer, vuxna och barn. Utomhus-
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pedagogiken ger ett ämnesöverskridande arbetssätt där det snarare är lättare att 
arbeta tematiskt än att inte göra det. Det är också samma riktning som skolan idag 
tenderar att välja, att jobba tematiskt och ämnesöverskridande. Utomhus-
pedagogiken anger, förutom platsen, också ett innehåll samt ett sätt att lära sig på. 
Det är dock inte bara att gå ut i skogen och undersöka ting, man måste också 
reflektera över det som genomförs. Det är även viktigt att tala om det som har gjorts, 
även om det inte är något krav för reflektion (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
I jämförelse med andra pedagogiska inriktningar finns vissa fördelar med det 
utomhuspedagogiska arbetssättet. Den undervisning som bedrivs utomhus i skolans 
närområde och på det sättet knyts till någonting välbekant för barnen gör den mer 
intressant för dem. Undervisningen knyts även till någonting konkret som gör att 
den kan bli mer meningsfull. I och med att barnen vistas mycket ute i sin närmiljö får 
de, mer eller mindre, automatiskt större lokalkännedom och ökad kunskap om och 
samhörighet med sin närmiljö. När man är utomhus och undervisar rör man sig i 
skog och mark vilket är bra för deras utveckling och inlärning. De använder, 
medvetet eller omedvetet, alla sina sinnen som ger en grund för bättre minnes-
hållning. Det behöver inte vara jobbigt att bedriva undervisning utomhus, det kan 
ingå som en naturlig del av skoldagen (Nyhus Braute & Bang, 1994). 
 

2.5 Utomhuspedagogik med matematisk inriktning 

2.5.1 Matematisk begreppsbildning 
Barn utvecklar en mycket viktig del av sina begrepp redan innan de börjar i skolan. 
Detta sker genom olika vardagliga situationer och de lärs in med ”händerna som 
hjärnans redskap” (Malmer, 1982 s. 7). Detta visar också Piaget på då han beskriver 
att den lärande hela tiden måste vara deltagande och aktiv för att en utveckling ska 
infinna sig, för att vi ska byta ut de gamla mer naiva begreppen mot nya och mer 
sofistikerade begrepp (Schoultz, 2000). För att barnen ska kunna fortsätta denna 
utveckling även i skolan är det viktigt att skolan, enligt Malmer, fortsätter att servera 
dessa vardagliga och konkreta situationer för barnen (Malmer, 1982). Situationerna 
ska innehålla stor variation, det finns många studier som visar på att det är 
variationen som ger barnen den pedagogiska möjligheten att utvecklas (Doverborg & 
Pramling, 2000). För att uppnå detta anser Malmer (1982) att lärarna måste våga 
släppa den bokliga undervisningen till förmån för mer fria aktiviteter. I och med att 
boken ofta är mycket abstrakt blir barnens mål endast att få ett ”R” på uppgiften 
vilket ger dem uppfattningen att det är resultatet och inte processen som är det 
viktiga. Om man enbart arbetar i matteböckerna anser Malmer också att barnen 
hämmas och får inte möjligheten att visa vad de egentligen kan. Det visar sig ofta att 
barnen kan mycket mer i praktiska och konkreta uppgifter än vad de klarar av att 
räkna i boken (Malmer, 1982). Samtidigt är det inte säkert att barnen klarar av att lösa 
en abstrakt uppgift bara för att de kan lösa en liknande uppgift rent konkret 
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(Doverborg & Pramling, 2000). Malmer menar därför att man inte ska införa det 
matematiska symbolspråket för tidigt i lärprocessen. Hon anser att man istället ska 
följa gången tanke – handling – språk – symbol. Med detta menar hon att innan man 
börjar räkna ska barnen först få tankarna kring det aktuella begreppet introducerat 
för sig, sedan ska de med hjälp av konkret och laborativt material lära sig att 
behärska begreppet. När de har lärt sig detta är det viktigt att man genom samtal 
befäster de ord och uttryck som hör till begreppet, introducerar det matematiska 
språket. Sedan, till sist, är det så dags att presentera barnen för abstrakta 
räkneuppgifter med det aktuella begreppet. Med detta tillvägagångssätt lär sig 
barnen behärska begreppen utan att känna att det bara är räknandet i boken som är 
av görande (Malmer, 1982). Det laborativa arbetssättet får dock inte bli ett mål i sig. 
Ett laborativt arbetssätt utan reflektioner kring det som observeras och utförs leder 
inte till någon matematisk utveckling för barnet. Det är inte heller enbart det 
konkreta och laborativa som gör matematiken meningsfull för barnen, även den 
psykologiska utmaningen är en stor och avgörande aspekt för detta (Bergsten m.fl, 
1997). 
 
När barnen ska lära sig att behärska nya begrepp, eller snarare utvidga sina 
befintliga begrepp, är ett bra tillvägagångssätt att använda sig av olika förklarande 
bilder. Läraren kan dock inte bara kasta ut bilder till barnen och sedan tro att de kan 
tolka bilden och klara av de matematiska operationerna. Bilden måste förklaras på 
något sätt och då främst genom elev- lärarkommunikation. Den bör även placeras i 
ett sammanhang för att bli mer begriplig (Bergsten m.fl., 1997). 
 
För att barnen ska kunna utveckla ett gott förråd av matematiska kunskaper och 
begrepp är det av stor vikt att de får tala matematik. Det är dock inte ovanligt att man i 
skolan pratar ett annat språk än vad barnen gör på fritiden. Här är matematik ett 
särskilt utsatt ämne i och med att det i räknandet ingår en hel del abstrakta 
matematiska termer som barnen måste använda sig av (Malmer, 1993). Enligt 
Pramling m.fl. (1995) lär barnen sig mer ju mer de talar med varandra och vuxna. De 
behöver samspela med varandra och inte med ett pappersark (Pramling m.fl., 1995). 
Om barnen får samtala med varandra och andra har de fått möjligheten till att 
reflektera och uttrycka sina tankar i ord vilket har visat sig ha positiva effekter på 
den tidiga matematiska inlärningen (Doverborg & Pramling, 2000). Den viktigaste 
länken till förståelse för matematiska begrepp är just språket, i den lilla gruppen och 
i hela klassen och det sociala samspelet som kommer därigenom (Bergsten m.fl, 
1997). Många undersökningar visar även att lärare ofta överskattar barnens förmåga 
att förstå de verbala förklaringar som lärarna ger dem samtidigt som lärarna ofta 
underskattar deras kreativa förmåga. Det är viktigt att man i den elementära 
undervisningen behandlar det språkliga med extra uppmärksamhet detta för att 
språket är en nödvändighet för utvecklandet av matematiska begrepp (Malmer, 1990, 
1999). Detta är extra olyckligt för det finns många andra undersökningar som visar 
på att många barn har ytterst bristfälligt språk vid skolstarten.  Och som jag redan 
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tidigare har sagt betyder barnens eget ordförråd oerhört mycket i deras matematiska 
utveckling. Med hjälp av språket kan de ge uttryck för den kunskap de har. De har 
även med hjälp av sitt eget ordförråd möjligheten att förstå vad andra beskriver och 
kan på så vis utveckla sitt eget begreppsliga förråd. Det är viktigt att läraren 
använder sig av korrekta matematiska uttryck när det samtalas om matematik. Då 
får barnen höra orden och kan genom det göra dem till sina egna ord så småningom, 
även om det inte ställs krav på dem att de ska använda orden till en början (Malmer, 
1999). 
 

”Begrepp bildas bland annat genom att man jämför föremål med 
varandra. Begreppsutvecklingen får således en god skjuts genom att 
barnet får direkta erfarenheter och upplevelser av verkligheten ute i 
naturen, i samspel och samarbete barn och vuxna emellan. När barnen 
sedan bearbetar erfarenheterna på olika sätt, genom att laborera med 
föremål och sätta ord på det de upplevt, får de en bra inlärningsgrund 
för språk- och begreppsutveckling” (Nordahl Skappel & Misund, 1998 
s. 42). 

 
I och med att barn utvecklar sin matematiska förståelse genom att upprepade gånger 
få erfara begreppen i olika situationer är det viktigt att läraren skapar situationer och 
tar vara på upplevelser och situationer. Dessa situationer kan sedan problematiseras 
och barnen kan då reflektera över och laborera kring situationerna för att på så sätt 
skaffa sig erfarenheter av olika begrepp. När barnen väl har upptäckt att 
matematiken är en stor och viktig del av deras vardag kommer de själva att skapa 
nya utmaningar i meningsfulla situationer som gör att de får en större tilltro till sitt 
eget tänkande (Doverborg, 2000). Rent historiskt sett har matematikens utveckling 
förts framåt av olika problem som vi har haft behov av att lösa, framför allt konkreta 
men också rent matematiska. Det är av ytterst vikt att barnen får visa att 
matematiken är användbar till att lösa diverse problem. Problemen måste inte vara 
hämtade från vardagen men däremot måste de vara verkliga och påtagliga för 
barnen (Bergsten m.fl, 1997). 

2.5.2 Lustfylld matematik 
När barnen börjar i skolan har i stort sett alla en stor lust att lära sig. Under tiden som 
de går i grundskolan avtar dock denna lust mer och mer. Vad ska vi göra för att 
upprätthålla denna lust? Det är ganska viktiga frågor som alla matematiklärare 
borde sätta sig ned och fundera över.  Lusten till lärandet i matematik kommer till 
stor del, enligt barnen själva, från lärarens inställning till ämnet som den undervisar 
i. Det har visat sig att det faktiskt är läraren som är den viktigaste och den mest 
avgörande faktorn (Skolverket, 2003). Det som barnen ser som positiva egenskaper 
hos läraren och som ger dem en lust att lära är bland annat att läraren själv är 
positivt inställd till sitt ämne. Det är också viktigt att läraren är positiv till barnens 
förslag och inlägg i diskussionerna som förs i klassrummet (Holden, 2001, 
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Skolverket, 2003). Läraren ska inte heller bara köpa de förklaringar till begreppen 
som finns i matematikböckerna och lita på att barnen sedan klarar uppgifterna. 
Läraren ska själv presentera begreppen, matematiken, och göra det på ett intressant 
och roligt sätt. Dessutom bör läraren försöka gå ifrån matematikboken ganska 
mycket i sin undervisning (Holden, 2001). Att i detta steg rikta in sig på att göra 
lärandet lekfullt är viktigt. Leken är en del i barnens lärande och den kan ej skiljas 
från lärandet. Det lustfyllda lärandet är på flera plan utvecklande för barnen. Bland 
annat stimulerar det förmågan till symboliskt tänkande, att samarbeta med mera 
(Doverborg, 2000). För övrigt är det viktigt att undervisningen har en verklighets-
anknytning så den blir meningsfull för barnen (Holden, 2001, Skolverket, 2003). 
Sedan är det viktigt, kanske mest för att läraren ska kunna genomföra 
undervisningen efter premisserna ovan, att visa för barnen att fokuseringen inte ska 
ligga på resultatet utan på förståelsen (Holden, 2001). 
 
Även miljön, arbetssättet och innehållet är av avgörande betydelse för att barnen ska 
tycka att det är roligt och lustfyllt att studera matematik. Innehållet i ämnet, som de 
själva vill vara med och styra över, ska vara varierat (Skolverket, 2003). Uppgifterna 
som de får tilldelade av läraren eller väljer själva ska vara utformade på ett roligt sätt, 
de ska vara kreativa och verklighetsanknutna (Holden, 2001). Att uppgifterna är 
meningsfulla är också viktigt för barnen. De ska vara av relevans och de ska vara 
begripliga (Skolverket, 2003). Om en uppgift har inlärningspotential avgörs av om 
dess innehåll är väsentligt, om den är komplex (ej att likställa med svår) samt om den 
uppmanar till ansträngning och reflektion (Bergsten m.fl, 1997).  Uppgifterna som 
barnen har jobbat med, och förhoppningsvis löst, vill de tillsammans med läraren 
och andra barn föra givande och stimulerande diskussioner kring (Holden, 2001, 
skolverket, 2003). Vid dessa diskussioner kring uppgifter och begrepp får barnen öva 
sig i att uttrycka sig aritmetiskt med sitt eget språk, de får även öva sig i att uttrycka 
sig matematiskt i olika uttrycksformer och förklara matematiken på olika sätt. Detta 
tillsammans är en viktig aspekt inom den matematiska utvecklingen (Bergsten m.fl, 
1997). När de är klara med en uppgift eller liknande vill de ha direkt feedback och 
återkoppling. Den ska vara tydlig så barnen uppfattar vad den innebär. Detta räcker 
som belöning för barnen (Holden, 2001, skolverket, 2003). 
 
Sättet som barnen vill genomföra sina matematiklektioner på varierar naturligtvis 
men vissa gemensamma punkter finns det i alla fall. De vill ha frihet i hur de 
grupperar sig i klassrummet. Om de vill sitta och jobba individuellt eller i grupp ska 
vara ett fritt val (Holden, 2001). Genom att tillåta det fria valet öppnas möjligheten 
för samarbete med uppgifterna men också att de hjälper varandra att lösa problem 
som de stöter på (Skolverket, 2003). De vill dessutom, precis som alla andra, ha en 
god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat med arbetsro. Arbetssätten som de vill 
utnyttja är laborativa och undersökande arbetssätt. Det ska vara arbetssätt som ger 
utrymme för såväl upptäckarglädje, engagemang och aktivitet, hos både läraren och 
barnet. När uppgifterna är lösta vill de gärna redovisa sitt resultat och sina 
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lösningsalternativ. I samband med det vill de också få passande respons. Även sättet 
att genomföra lektionerna på, liksom innehållet i dem, ska vara varierat (Skolverket, 
2003). 
 
Den viktigaste faktorn för att barn i alla åldrar ska tycka att matematik är roligt och 
intressant är dock deras inre känsla av ämnet. Denna lust- eller olustkänsla hänger 
mycket ihop med att lyckas i ämnet, att få förståelsen för de uppgifter som de jobbar 
med och försöker lösa. Den tilltro som de har till sig själva är väldigt sårbar och 
dessutom väldigt viktig för deras utveckling inom matematiken, utan den kommer 
de inte att försöka ens en gång. Då har de redan uppfattningen att de inte kan lära sig 
matematik (Skolverket, 2003). ”Styrkan i matematiken måste upplevas för att kunna 
uppskattas” (Bergsten m.fl, 1997 s. 119) och det är våran uppgift som matematik-
lärare att ge barnen denna upplevelse. 
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3 Metod 
 

3.1 Uppläggning 
Jag vill med genomförandet av detta projekt, för mig och för andra, visa att 
utomhusmatematik är ett bra komplement till den övriga matematikundervisningen. 
För att nå detta mål har jag genomfört ett arbetsområde i en första klass där jag har 
använt mig av utomhusmatematik som ett komplement. Efter det avslutade 
arbetsområdet har jag genomfört intervjuer med eleverna där jag har kontrollerat att 
de lärt sig det vi arbetat med samt hur de själva upplevde att arbeta på detta sätt.  

3.1.1 Studiens karaktär 
För mitt genomförande på fältet valde jag en etnografisk/deltagande observatör roll 
(Bryman, 2001). Jag valde detta angreppssätt för att det dels passar studien men 
också för att det arbetssättet passar mig bra. Dessutom kan observation vara ”en mer 
tillförlitlig metod än vad många vid en första anblick skulle kunna tro” (Bell, 2000 s. 
137). Det innebär att jag under en längre tid engagerar mig i en grupp. Dock var inte 
fallet så denna gång. Detta är en ganska liten studie och så även tiden jag har att 
tillgå. Dock, likt etnografen, iakttar jag gruppens beteende samt lyssnar och deltar i 
samtal (Bryman, 2001). Genom att utnyttja en av de skolor som jag har varit 
närvarande vid under någon av mina VFU-perioder (Verksamhetsförlagd 
utbildning) hade jag redan tillgång till fältet på ett övergripande sätt. För att sedan 
komma i kontakt med en klass som passade min studie pratade jag helt enkelt med 
läraren i den utvalda klassen. Denna klasslärare visade sig vara väldigt intresserad 
och öppen för min studie och hjälpte mig därmed att hitta tid till min studie i dennes 
klass. Detta blev en nyckelperson (Bryman, 2001) som gjorde det lätt för mig att få 
tillgång till fältet. 
 
I och med upplägget på min studie skulle jag komma att inta en aktiv roll på fältet. 
Jag var den ledande personen under studien och jag agerade som lärare åt den lilla 
grupp av elever som jag valt ut för att studera. Jag har heller inte berättat för eleverna 
att jag är där för att utföra en empirisk studie, därför ser eleverna mig som just en 
lärare som kommer dit och hälsar på och håller i ett antal lektioner. Detta gör mig 
enligt Golds kategorisering till fullständig deltagare. (Bryman, 2001). Gentemot läraren 
som vet varför jag är i klassen och att jag genomför en studie är jag däremot enligt 
Golds uppdelning en deltagare som observatör. (Bryman 2001) Dessa klassifikationer är 
ganska svåra att göra och det är inte lätt att veta när jag är inne i vilken roll. Om man 
däremot tittar på Gans klassifikation är jag istället ständigt en fullständig deltagare 
(Bryman, 2001). Enligt Gans indelning innebär det att jag engagerar mig helhjärtat i 
situationen och att jag därför måste föra mina fältanteckningar vid ett senare tillfälle. 
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Enligt Bryman (2001) kan man klassificera den etnografiska studien efter fyra olika 
kategorier, sluten miljö/öppen miljö samt öppen roll/dold roll. Den miljön som jag 
genomför min studie i, skolan, är tillsammans med bland annat företag, sekter och 
dylikt så kallade slutna miljöer. Likt P. Atkinson i en undersökning av en 
läkarutbildning hade en öppen roll mot läkare och studenter samt en dold roll 
gentemot patienterna har jag en öppen roll mot läraren i klassen men en dold roll 
inför eleverna (Bryman, 2001). Det skulle kunna ge problem under utförandet av 
studien om eleverna frågar till exempel varför jag är där. Så blev dock inte fallet med 
dessa elever. 
 
Skolan som jag genomförde min studie på valdes på grund av att det var enkelt. I 
och med att jag genomförde min VFU-period där hade jag redan tillgång till fältet i 
viss grad och jag kände även lärarna en hel del sedan tidigare då jag har haft alla 
mina VFU-perioder där under min lärarutbildning. Skolan är belägen i en liten stad. 
Det finns inte stor tillgång till extrarum på skolan så inomhuslektionerna fick jag 
genomföra i korridoren. Skolans läge är ypperligt för att bedriva utomhuspedagogik, 
den ligger inte alls långt ifrån en fin park med lekplats och det är heller inte långt till 
skogen, cirka tio minuters gångväg. Klassen som jag vände mig till är ute en gång i 
veckan, en hel förmiddag åt gången. 
 
Urvalet av elever till min studie gjordes efter den så kallade snöbollstekniken (Bryman, 
2001). Ett litet bestämt urval hade jag dock att gå på från början. Vid de tillfällen då 
jag skulle ha mina inomhuslektioner var bara hälften av klassen närvarande, därför 
valde jag självklart inom den gruppen ut de elever som jag behövde till min studie. 
Jag hade även bestämt innan att jag ville ha åtta stycken varav fyra var flickor och 
fyra var pojkar. Jag valde att inte ta hänsyn till kriteriet starka eller svaga elever för 
jag anser inte att det hade någon påverkan på min studie. 
 
På grund av mitt aktiva deltagande i studiens genomförande var jag inte förmögen 
att föra några fältanteckningar under själva genomförandet. Dessa skrevs istället ned 
i direkt anslutning till de olika lektionerna. Den andra inomhuslektionen spelades 
dessutom in på band för att sedan transkriberas och bidra till en språklig analys av 
samtalet bland eleverna. Fältanteckningar och transkription används sedan för att 
beskriva de olika skeendena som förekom under lektionerna. 
 
Cirka tre veckor efter avslutat arbetsområde kom jag tillbaka till klassen, dels för att 
kontrollera om de har lärt sig det vi arbetade med och dels för att få en uppfattning 
om hur eleverna ställer sig till detta arbetssätt. För att få svar på detta valde jag 
angrepsvinkeln kvalitativa intervjuer (Bryman, 2001) med två elever åt gången. 
Intervjuerna är uppbyggda så att jag har en intervjuguide med ett antal inledande 
frågor (Bryman, 2001). Utifrån dessa frågor och elevernas svar på dessa frågor ställde 
jag fler frågor, uppföljningsfrågor (Bryman, 2001). Detta intervjusätt ger informanten 
stor plats och möjlighet att ta upp det som den själv tycker är viktigt och intressant. 
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Detta kallas fokuserad intervju (Bell, 2000) och innebär att intervjuaren sätter upp 
ramarna men att man sedan låter informanten prata fritt inom dessa ramar. 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades och analyserades sedan för att, 
som sagts tidigare, se om eleverna kommer ihåg det vi arbetat med och vad de har 
för inställning till arbetssättet. 

3.1.2 Etiska överväganden 
De åtta föräldrar vars elever blev utvalda för att medverka i min empiriska studie 
blev förfrågade om så okej genom ett personligt brev från mig. I brevet pressenterade 
jag mig själv och vem jag var. Jag berättade i korthet vad min studie gick ut på och 
anledningen till varför jag genomförde den. Alla föräldrar fick svara till mig genom 
en talong om de godkände sitt barns medverkan eller inte. Alla föräldrar tyckte att 
det verkade intressant och godkände att deras barn var med i studien. 
 
För att läsaren, om de så skulle vilja, inte ska kunna avslöja mina informanter har jag 
valt att bara beskriva skolans lokalisering med en mening utan vidare information. 
Läraren beskrivs endast som ”klassläraren” och eleverna benämns ej heller med sina 
namn. Eleverna benämner jag med den första bokstaven i deras namn, vilket inte 
heller avslöjar huruvida det är en tjej eller kille. Detta är extra viktigt i mitt fall då det 
inte är säkert att dessa elever har uppfattat att de ingår i en empirisk studie på grund 
av sin ringa ålder, trotts att jag har informerat dem om att så är fallet. 

3.2 Genomförande 
Studien genomfördes vid fem olika tillfällen, två gånger utomhus och två gånger 
inomhus i klassrummet samt ett tillfälle då eleverna intervjuades. Varje tillfälle 
varade i cirka en timme. Studien inleddes med ett utomhustillfälle följt av ett 
inomhustillfälle. Denna cykel repeterades sedan en gång. De matematiska begreppen 
större än (>), mindre än (<) och lika med (=) behandlades. Begreppen större än, mindre än 
och lika med togs upp vid alla tillfällena dock med fokus på mätetal (tyngre än, längre 
än, större än) de första två medan de två sista tillfällena fokuserade på antal. Även 
serier kom att tas upp vid jobb med lika med (=) under moment två.  

3.2.1 Utomhuslektion & Inomhuslektion 1: 
Vid dessa tillfällen togs begreppen upp med fokus på mätetal. De olika sorters 
mätetal som behandlades var storlek, tjocklek, tyngd samt längd. Som hjälpmedel för 
att visa på de matematiska tecknen hade jag ödlan Lisse. Lisse gapar alltid efter det 
som är störst eftersom den alltid är så hungrig. Lisses läppar, som är extra markerade 
med svart tuschpenna utgör de matematiska tecknen. Om det är en likhet förblir 
Lisses mun stängd och hon vänder huvudet fram och tillbaka så det bildas ett lika 
med. 
 Saker att jämföra var utomhus grässtrån, pinnar, kottar samt stenar. Om tid gavs 
skulle vi även använda oss av barnens medhavda saker, till exempel halsdukar, skor 
eller medhavd dricka. Inomhus arbetade vi med logiska block, räknenallar samt 

 20



   

Cuisenaire-stavar. Barnen hämtade sakerna i skogen respektive från bordet efter 
givna instruktioner, efter detta följde en gemensam diskussion kring de hämtade 
föremålen. Dessa diskussioner skedde med ödlan Lisse som understöd. Barnen som 
var indelade i mindre grupper kom inom dessa grupper att jobba två och två. 
 Till sist i grupperna fick eleverna välja två valfria föremål och tillsammans med 
sin kompis komma på en jämförelse mellan dessa. När de sedan var klara 
diskuterade vi åter och barnen fick visa och berätta hur dom hade tänkt, gärna med 
hjälp av Lisse. Allra sist på utomhuslektionen samlades hela gruppen och löste 
gemensamt två uppgifter där de fick jämföra sin längd och ålder med varandra. Som 
sista uppgift på inomhuslektionen fick eleverna måla av valfri jämförelse som de 
själva ställt upp. 
 
Uppgifter: (Det inom parantes är lärarinstruktioner.) 

1. Hämta två grässtrån varav det ena är längre än det andra. (Låt barnen visa 
med Lisse hur förhållandet är mellan de två grässtråna.) 

2. Para ihop två strån inom gruppen varav det ena är kortare än det andra. (Här 
slås två tvågrupper ihop till en fyragrupp. Låt barnen visa och berätta med 
hjälp av Lisse. Diskutera och visa hur begreppen ”längre än”-”kortare än” 
förhåller sig till varandra. Visa på att tecknet ”större än” har dubbel betydelse 
(”mindre än”).) 

3. Kolla om det finns två eller flera strån inom fyragruppen som är lika långa. 
Om det inte finns gör då så att två strån blir lika långa. (Visa hur Lisse då beter 
sig, det vill säga tittar fram och tillbaka på stråna med stängd mun.) 

 
Sedan repeterades samma procedur med tjocklek, storlek samt tyngd. 
 
4. Samla alla elever och be dem ställa sig i en halvcirkel. Ge Lisse till den första 

eleven och be denne visa med Lisse sitt längdförhållande till den som står 
bredvid. Med andra ord ska eleven gapa med Lisse mot den elev av de två 
som är längst. 

5. Genomför denna uppgift på samma sätt som föregående men nu efter sin 
ålder istället. Eleven frågar då i vilken månad som kompisen är född och visar 
sedan med Lisse vilken av de två som är äldst. 

 
De två sista uppgifterna genomfördes bara under utomhuslektionen. 
 

6. Ställ upp en valfri jämförelse och måla av den. (Eleverna väljer fritt och målar 
sedan ned jämförelsen på papperet. När de är klara förklarar de hur de tänkt.) 

 
Denna, den sista uppgiften, genomfördes endast på inomhuslektionen. 
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3.2.2 Utomhuslektion & Inomhuslektion 2: 
Fokusen under dessa lektioner var riktat mot antal. Liksom i utomhus- och 
inomhuslektion 1 använde vi oss av ödlan Lisse för att visualisera de matematiska 
tecknen. Vi kom nu att använda oss av valfritt materiel i skogen och från bordet som 
eleverna fick hämta. Vi tittade även lite på serier i samband med lika med. Även dessa 
lektioner kom att genomföras i samma åttagrupp som tidigare vilken är indelad i 
fyra par. 
 
Uppgifter: (Det inom parantes är lärarinstruktioner.) 

1. Hämta valfritt föremål av ungefär samma storlek. Den ena hämtar fler än den 
andra. Kom överens om vem som hämtar flest. (Eleverna får visa hur Lisse 
beter sig, gapar mot det håll som det finns flest föremål. Här tar vi bara 
hänsyn till antalet, inte storleken.) 

2. En av er i paret hämtar tre stora kottar, den andre av er hämtar fyra små 
kottar. (Eleverna samlas åter vid utgångspunkten där vi diskuterar hur Lisse 
skulle bete sig. Lisse vänder sig mot den sida som det är flest kottar på. 
Förklara varför hon gör så, inom matematiken gör Lisse så att hon vänder sig 
mot den sidan som det finns flest saker på.) 

3. Hämta valfria saker i skogen och visa mig hur Lisse gör med tanke på det vi 
gjorde i föregående uppgift. 

4. Titta hur många saker jag nu har lagt fram, gå sedan ut med din kompis och 
hämta så det ligger lika många saker på båda sidorna om Lisses mun. 
(Poängtera för barnen att det kan vara lika även om det är olika saker, samma 
antal.) 

5. Titta på de saker som jag har lagt upp framför oss nu. Gå sedan ut i era par 
och hämta saker så att det blir lika på båda sidorna av Lisses mun. (Om 
eleverna lägger ”rätt” antal på andra sidan är det okej men de ska helst lägga 
samma sak och i rätt ordning, en serie. Poängtera att det ska vara lika på båda 
sidorna och inte bara samma antal.) 

6. Ställ upp en valfri jämförelse och måla av den. (Eleverna väljer fritt och målar 
sedan ned jämförelsen på papperet. När de är klara förklarar de hur de tänkt.) 

 
Den sista uppgiften utfördes bara på inomhuslektionen. 

3.2.3 Utvärderingsintervju 
När det hade gått cirka tre veckor efter att vi hade avslutat vårat arbetsområde kring 
de matematiska begreppen åkte jag tillbaka till skolan för att ytterligare en gång 
träffa eleverna, denna gång för att genomföra en intervju med dem. 
  
Intervjun inleddes med att vi pratade fritt om vad vi hade gjort under arbetsområdet 
så att de skulle bli lite påminda om det vi gjort. Sedan fick de lösa ett antal uppgifter 
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liknande sådana vi gjort tidigare dock utan konkret material den här gången, alltså 
ännu mer abstrakt. 
 
Hur skulle Lisse göra om det såg ut så här? 

 
a) ________ ___ b)  
 
 
c)    d) • • • • • • • • 
 
 
e) 2         4  f) • 4      •        = 
 
 
g) 5 < 

 
Efter att eleverna hade gjort detta började så själva intervjun. Jag använde mig av de 
inledande frågor som följer här nedan. 
 

1. När ni kommer fram till det här i era matteböcker kommer ni då att komma 
ihåg hur man gör? Varför tror du att det är så? 

2. Kan ni berätta vad vi jobbade med på de lektioner som jag hade med er? 
3. Kan ni berätta hur man gjorde med Lisse? 
4. Vad tycker ni var roligast? 
5. Var det roligast när vi var inne eller när vi var ute? 
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4. Resultatredovisning 
 

4.1 Resultatredovisningens upplägg 
Upplägget på detta avsnitt bygger på de fyra lektioner jag har genomfört inom 
området med försöksgruppen. Jag har som underindelningar av dessa avsnitt de 
olika uppgifterna som eleverna har fått genomföra vid lektionstillfällena. 
Redovisningen bygger helt och hållet på mina observationer och fältanteckningar 
kring elevernas beteende och det samtal de förde med mig och de andra i gruppen. 
Sist i resultatredovisningen finns ett avsnitt innehållande en utvärdering som jag 
gjorde enskilt med var och en av eleverna cirka tre veckor efter avslutat arbets-
område. Texten i detta avsnitt bygger då på elevernas egen utsago kring arbets-
området. De citat som förekommer är från intervjutillfället med de olika eleverna. 
Elevernas namn förekommer inte i texten utan bara första bokstaven, följt av ett 
kolon, för att beteckna vem som sagt vad. 

4.2 Utomhuslektion 1 
Under denna lektion jobbade vi med de tre olika begreppen som tas upp under 
området, större än, mindre än och lika med, med inriktning på mätetal. Med andra ord 
jämförde vi tjocklek, tyngd, storlek samt längd. 
 
Uppgift 1. Hämta två grässtrån varav det ena är längre än det andra. 
 
Efter att vi hade samlats kring stenen, som hela tiden var vår utgångspunkt, och 
delat in dem i grupper delgav jag eleverna den första uppgiften, som ovan. Innan 
detta har jag inte gett eleverna någon vidare information om vad vi ska jobba med, 
inte ens en gång att det är matematik det handlar om. 
 
Efter att eleverna blivit indelade i grupper och fått en uppgift att lösa inom gruppen 
gav de sig iväg för att hämta sina grässtrån. Efter att de under stor noggrannhet och 
vissa diskussioner hade valt ut två grässtrån tillsammans kom de tillbaka till stenen 
som vi hade som samlingsplats. Alla lade nu sina grässtrån på stenen undertiden 
som jag presenterade min kompis Lisse. Jag presenterade Lisse som en ödla som 
alltid är hungrig och dessutom ganska glupsk av sig, en ödla som alltid vill ha det 
som var störst om den får välja. Och eftersom alla grupper nu hade hämtat två 
grässtrån var fick Lisse naturligtvis välja vilken av de två hon ville ha. 
 
Nu fick grupperna en efter en visa vilket grässtrå Lisse ville äta upp. De gjorde så att 
de lade grässtråna på stenen en bit ifrån varandra, bestämde sig för vilket som var 
längst, tog Lisse i handen och åt upp det grässtrå som var längst. Samtidigt fick de 
berätta vad det var de gjorde. Alla grupperna gjorde detta på ett korrekt sätt och med 
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en stor inlevelse, vissa gjorde det till små teaterföreställningar där Lisse kom hem 
från skolan och skulle äta middag, oftast med väldigt stor aptit. 
 
Denna uppgift repeterades sedan även i samband med de andra mätetalen, tjocklek, 
storlek samt tyngd. Även dessa gånger genomförde eleverna glatt uppgiften. De 
letade omsorgsfullt i skogen efter just rätt pinne eller sten och Lisses ätande 
utvecklades till en teater för alla till slut. De löste alltid uppgiften på ett korrekt sätt 
och med stor inlevelse. De tyckte till en början att det var orättvist att bara en fick 
mata Lisse men sedan vi gjort upp ett system där alla fick turas om blev de nöjda 
även med det. 
 
Uppgift 2. Para ihop två strån inom gruppen varav det ena är kortare än det andra. 
  
Inför den här uppgiften sammanfogade vi två stycken tvågrupper till en fyragrupp 
så de blev två fyragrupper istället. När detta var gjort skulle gruppen tillsammans 
välja bland de fyra grässtråna som de hade och bestämma vilka två som skulle 
användas. Efter, hos vissa ganska häftiga, diskussioner enades de om vilka två strån 
de skulle använda, varav det ena var kortare än det andra. De gjorde som tidigare 
och lade dem en bit från varandra på stenen, bestämde sig för vilket som var kortats 
och matade sedan Lisse med det som var längst. Samtidigt fick de förklara för mig 
och de andra i gruppen att Lisse var så hungrig att hon vände sig bort ifrån det stråt 
som var kortast. 
 
Eleverna diskuterade vilt med varandra under den här uppgiften. Det handlade inte 
så mycket om vilket strå som verkligen var kortast utan det rörde sig mer om att alla 
ville ha just sitt strå med i jämförelsen. När de väl hade bestämt sig för vilka strån 
som skulle vara med fick de även nu visa hur Lisse betedde sig. Skillnaden den här 
gången var att nu vände sig inte Lisse mot det strå som var längst utan nu vände hon 
sig bort från det som var kortast. Det undgick dock inte eleverna att det blev samma 
resultat hur man än resonerade, vare sig Lisse vände sig mot det längsta stråt eller 
bort från det kortaste stråt. 
 
Även denna uppgift repeterades med de andra typerna av mätetal, som i föregående 
uppgift. Under repetitionen valde de inte längre föremål utifrån premissen tjockast 
eller minst utan utifrån rättviseskäl. De som inte hade fått med sitt föremål i 
föregående jämförelser fick istället lägga fram sina föremål nu. Detta innebar att de 
först valde vilka objekt som skulle jämföras och sedan bestämde de förhållandet 
emellan dem. Alltså tvärtom mot tidigare då de först fick förhållandet och sedan 
valde objekten utifrån dessa premisser. 
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Uppgift 3. Kolla om det finns två eller flera strån inom fyragruppen som är lika 
långa. Om det inte finns gör då så att två strån blir lika långa. 
 
Som väntat kunde eleverna inte hitta några strån som var exakt lika långa utan de 
fick börja att korta av vissa strån för att göra dem lika långa. Det rådde en febril 
verksamhet bland eleverna. De kortade och jämförde, kortade och jämförde igen och 
till slut blev alla grupper nöjda med sina längder på stråna. Då gjorde de som vi gjort 
på de tidigare uppgifterna, de lade dem på stenen och sedan var det dags att mata 
Lisse igen. Den här gången visste de inte riktigt hur de skulle bete sig med Lisse. 
Båda var ju lika långa och Lisse ville ha den som var längst. Då förklarade jag att 
Lisse, precis som de, inte vet vilken hon ska ta, hon är förvirrad. Därför ställer sig 
Lisse som vanligt mellan de två stråna men istället för att vända sig och gapa mot det 
längsta strået förblir Lisses mun stängd och hon vänder huvudet fram och tillbaka. 
Efter denna förklaring genomförde alla uppgiften utan problem. 
 
Eleverna jobbade mycket omsorgsfullt med att göra de olika stråna lika långa, och de 
lyckades väldigt bra. Att de inte förstod hur de skulle göra med Lisse från början 
löstes enkelt genom att berätta hur de skulle göra. 
 
Denna uppgift gjordes också med de andra typerna av mätetal men då inte på riktigt 
samma sätt, det är inte så lätt att göra två stenar lika tunga. Därför gjorde vi istället så 
att vi kollade om det fanns några stenar, pinnar eller kottar bland alla elever som var 
ungefär lika tunga, tjocka eller stora. Föremålen blev då inte exakt lika men eleverna 
visade att de viste hur man skulle göra med Lisse ändå. 
 
Alla de ovanstående uppgifterna repeterades tre gånger med olika typer av mätetal 
och olika föremål. Efter andra typen av mätetal började vi med att de skulle dels visa 
hur Lisse gör genom att visa med dockan och dels genom att lägga två pinnar som ett 
V med öppningen mot det största föremålet. Detta för att höja abstraktionsnivån en 
aning men också för att de skulle känna igen det matematiska tecknet när de började 
att jobba med det. 
 
Uppgift 4. Samla alla elever och be dem att ställa sig i en halvcirkel. Ge Lisse till den 
första eleven och be den visa med Lisse sitt längdförhållande till den som står 
bredvid. Med andra ord ska eleven gapa med Lisse mot den som är längst. 
 
Vid det här laget var det snart dags att ta rast och eleverna började bli ganska trötta 
på lektion och sugna på rast och fika. Detta ledde till att det var lite svårt att samla 
dem i en halvcirkel men när det väl var gjort gick det bra. Som första steg gick jag 
och ställde mig bredvid den eleven som stod ytterst och visade med Lisse vårat 
längdförhållande. Sedan skickade jag vidare Lisse till den eleven. Som visade sitt 
längdförhållande till den som stod näst på tur. Det gick ganska fort att genomföra för 
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de flesta. Det var några som var nästa lika långa så de var tvungna att mäta sig rygg 
mot rygg för att kunna avgöra vem det var som var längst.  
 
Uppgift 5. Genomför denna uppgift på samma sätt som föregående men nu efter sin 
ålder istället. Eleven frågar då i vilken månad som den är född och visar sedan med 
Lisse vilken av de två som är äldst. 
 
Detta var en uppgift som jag trodde skulle kunna bli för svår för eleverna. Dels 
genom att de inte skulle veta i vilken ordning månaderna kommer och dels genom 
att man måste tänka lite omvänt när det handlar om ålder. Det är ju den som är född 
först som är äldst och inte tvärtom. Det visade sig dock att de klarade av uppgiften 
på ett bra sätt. De visste i vilken ordning månaderna kommer och de tänkte rätt vad 
gäller sin ålder också. 
 
Efter detta anslöt vi till resten av klassen och fikade och hade fri lek innan vi gemen-
samt gick tillbaka till klassrummet.  

4.3 Inomhuslektion 1 
Även denna lektion hade fokus på mätetal. Innan vi satte igång började vi med att 
samla oss kring bordet och sedan prata om vad det var vi hade gjort dagen innan. Få 
eleverna att berätta med sina egna ord vad vi gjort och se om dom kommer ihåg 
någonting. Under denna lilla pratstund introduceras återigen Lisse i samband med 
att eleverna själva tog upp henne som samtalsämne. De flesta av eleverna refererade 
till hur de hade gjort med Lisse när de förklarade gårdagens aktiviteter. Efter detta 
var det så dags att sätta igång med uppgifterna som skulle lösas med hjälp av Lisse 
och den hög av olika sorters material som låg i mitten av bordet. 
 
Uppgift 1. Välj ut två saker varav den ena är längre än den andra. 
 
Här fick eleverna valfriheten att inom grupperna välja helt valfritt vilket föremål de 
ville ta till jämförelsen. De flesta valde Cuisenaire-stavar, några valde dock annat, till 
exempel räknebjörnar i olika storlekar som de använder inne i klassrummet i den 
vanliga undervisningen. Den här lektionen inledde vi direkt med att både visa med 
Lisse-dockan och två stavar hur Lisse gapade. Eleverna kom direkt ihåg hur man 
skulle göra och visade ivrigt hur Lisse gapade och sedan åt upp den klossen eller 
björnen som var längst. De visade också med stavarna på rätt sätt. 
 
Eleverna valde med stor omsorg ut de föremål som skulle jämföras. Vissa missade 
lite i sitt samarbete och blev sura när de inte fick som de ville. Jag fick då gå in och 
påminna de om att de var i en och samma grupp och att de måste diskutera sig fram 
till vilka objekt som var bäst lämpade för uppgiften. 
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Denna uppgift gjordes igen när vi senare gick igenom de andra typerna av mätetal, 
liksom ovan. Eleverna tyckte att det var extra roligt då vi pratade om tjocklek. Då 
valde alla elever två olika räknebjörnar som var olika tjocka. De tyckte att det var 
mycket underhållande att säga att den ena var tjockare än de andra. Dessutom var 
det roligt att mata den numera Nalle ätande ödlan Lisse. 
 
Uppgift 2. Para ihop två saker inom gruppen varav den en är kortare än den andra. 
 
Inför den här uppgiften parade vi ihop två grupper till en fyragrupp så det bara 
fanns två grupper kvar. Det var inom dessa nya grupper de skulle välja ut två objekt 
varav det ena skulle vara kortare än det andra. Inom grupperna diskuterade de med 
varandra och kom så småningom fram till en lösning. De två föremålen som hade 
valts lades på bordet och sedan satte ätandet igång. Båda grupperna visade både 
med Lisse och med de två stavarna som symboliserade Lises mun. Det var nu heller 
inga problem. De berättade under hela tiden vad det var de gjorde och hur de hade 
tänkt. 
 
Eleverna visade här en stor samarbetsförmåga då de på ett lugnt och sansat sätt 
diskuterade sig fram till vilka föremål som skulle användas. De visste dessutom att 
det rättvisesystem som vi hade utnyttjat utomhus också skulle gälla inomhus, det var 
så utan att något hade sagts om det. Det visade sig i de senare upprepningarna av 
uppgiften då de som inte hade fått visa något föremål fick visa sitt, i den utsträckning 
det gick. 
 
När denna uppgift repeterades med de andra typerna av mätetal diskuterade de 
precis som innan vem som skulle få visa sitt föremål. De försökte, som nämnts 
tidigare, att välja så att alla skulle få visa sitt föremål lika många gånger. Det gick inte 
alltid eftersom just en elevs föremål inte stämde in på den aktuella jämförelsen. Det 
kan till exempel ha varit så att de skulle visa två föremål varav det ena var tunnare 
än det andra. De två som då var på tur att visa kanske båda hade ett logiskt block med 
samma tjocklek. De kunde då inte visa sina föremål och de fick då göra avsteg från 
den förut bestämda ordningen. 
 
Uppgift 3. Kolla om det finns två eller fler saker inom fyragruppen som är lika 
långa. Om det inte finns plocka då fram en sak till som är lika lång som någon 
annan av sakerna. 
 
Här får eleverna inom fyragruppen jämföra och se om det finns några föremål som är 
lika långa. Det enda kriteriet som de måste uppfylla är att föremålen ska vara lika 
långa, så det spelar ingen roll om de för övrigt ser helt olika ut. Till exempel kan man 
ta ett logiskt block av formen rektangel som är lika lång som den största räknenallen. 
När eleverna har hittat alla föremål som är lika långa lägger de fram dem på bordet 
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och visar med Lisse och med stavarna hur Lisse beter sig. Alltså att hon behåller 
munnen stängd och att stavarna bildar två parallella sträck. 
 
Här var eleverna väldigt fyndiga och vände och vred på sina föremål för att försöka 
hitta likheter mellan deras längd. Om de inte kunde para ihop alla så försökte de på 
olika sätt att para ihop två och två eller tre stycken. Aktiviteten var stor och de 
lyckades komma fram till flera olika sätt att para ihop sina föremål på. Vi var inte 
millimeternoga när vi jämförde föremålen. Här fick de ju inte mata Lisse i och med 
att det var likheter vi jobbade med och det tyckte de var tråkigt. 
 
Även denna uppgift repeterades med de olika typerna av mätetal.  
 
Uppgift 4. Ställ upp en valfri jämförelse och måla av den på papperet. 
 
Inför denna uppgift hade jag plockat fram papper och färgpennor till eleverna. De 
fick varsitt papper och några burkar pennor att dela på. Till att börja med skulle de 
välja och ställa upp en jämförelse framför sig. De skulle även visa med hjälp av två 
stavar hur Lisse skulle gapa. När de hade gjort det målade de av sin uppställning på 
papperet och färglade ordentligt. När nästan alla var klara med sina teckningar bad 
jag de en efter en att förklara för mig och de andra vad det var de hade ritat och hur 
de hade tänkt. (För exempel se bilaga C) 
 
Alla elever valde på denna uppgift att göra en olikhet, ofta handlade den om 
tjocklek. De valde omsorgsfullt och ritade med stor koncentration det som de hade 
ställt upp framför sig. Det var även väldigt viktigt för dem att de inte gjorde likadant 
som någon annan. När de sedan förklarade sina teckningar för de andra visade det 
sig att alla hade tänkt rätt. Vissa teckningar var mer tydliga än andra men det syntes 
på nästa alla vad det var de ville uttrycka. Det var dumt att flera valde att göra en 
jämförelse med tjocklek. I och med att de inte är riktigt förmögna att uttrycka det 
tredimensionella på en tvådimensionell yta syntes inte deras intentioner. 

4.4 Utomhuslektion 2 
Denna, den tredje lektionen totalt, behandlade samma matematiska begrepp som 
tidigare fast denna gång med fokus på antal. Eleverna skulle nu få jobba mer som 
man gör i matematikboken där det i stort sett bara är antalsjämförelser som görs. 
Även ett visst arbete med serier genomfördes, dock inget ingående utan bara som en 
kort vidareutveckling av likheter. 
 
Uppgift 1. Hämta valfritt föremål av ungefär samma storlek. Den ena hämtar fler än 
den andra. Kom överens om vem som hämtar flest. 
 
Vi började, som förra utomhuslektionen, med att samlas kring stenen, som även var 
vårt bord. Där pratade vi om vad som hade gjorts de tidigare lektionerna på temat. 
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Jag frågade eleverna om de kom ihåg något och lät dem berätta fritt om vad de hade 
varit med om.  
 
Efter det att de hade berättat och indelningen av grupper var klar fick de sin första 
uppgift för dagen. De sprang ut i skogen under ganska livliga diskussioner om vem 
det var som skulle ta minst antal saker. När de en stund senare kom tillbaka till 
stenen lade de sina saker framför sig och väntade på att alla skulle komma tillbaka. 
När alla hade samlats igen berättade jag att idag var Lisse sugen på att äta så många 
saker som möjligt. Eleverna tog Lisse och visade hur hon valde att äta upp sakerna 
på den sida som det var flest på. De visade även med två pinnar hur Lisse gapade. 
 
Eleverna visade här en viss ovilja till samarbete när det gällde att en skulle plocka 
fler saker än den andra. Självklart ville båda plocka flest saker. Vissa löste det dock 
genom att inte berätta för den andra hur många saker som den plockat så fick 
slumpen avgöra. När de väl kommit tillbaka till samlingsplatsen var det ingen 
diskussion om vad eller hur mycket de hade plockat utan då accepterade de det. 
 
Uppgift 2. En av er i paret hämtar två stora kottar, den andre av er hämtar fyra små 
kottar. 
 
Vid det här tillfället gick det bättre att hämta föremålen i skogen. Eleverna 
diskuterade inte så mycket om vem som skulle ta vad utan de bestämde snabbt och 
sedan gjorde de på det viset. De samlade in sina kottar och samlades sedan åter kring 
stenen. När alla hade kommit tillbaka gav jag Lisse till en grupp och bad dem visa 
hur Lisse skulle göra om hon ville äta upp det som var på den sidan som hade flest 
kottar. De visade utan problem hur hon gjorde. De skickade Lisse vidare. Den 
gruppen bad jag istället visa hur Lisse skulle ha gjort om hon ville äta upp de kottar 
som fanns på den sida som det fanns mest kottar på. De funderade en stund och 
genom lite diskussion med de andra eleverna kom de fram till hur de skulle göra. De 
två sista grupperna fick visa på båda sätten. Detta för att de skulle se att det kan bli 
olika beroende på vilken jämförelse man väljer att göra.  
 
När de valde sina kottar gjorde de det med stor omsorg. Även om de redan hade de 
kottar som de skulle ha ville de hitta finare och större/mindre kottar. När en av 
eleverna hittade en riktig kottgömma släppte praktiskt taget alla sina kottar och 
rusade dit och började välja och vraka bland dessa kottar istället. De flesta av 
eleverna verkade förstå att Lisse kunde bete sig olika beroende på vad man väljer att 
jämföra, dock inte alla. För att få fler att förstå drog jag jämförelsen mellan myror och 
elefanter, dels för att det är en mycket större skillnad men också för att dom säkert 
känner till det programmet. Då var det några till som förstod att fem myror är fler än 
fyra elefanter även om fyra elefanter är mycket mer än fem myror. 
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Uppgift 3. Hämta valfria saker i skogen och visa hur Lisse gör med tanke på vad vi 
gjorde i föregående uppgift. 
 
Den här uppgiften kände jag kunde dra ut väldigt mycket på tiden så därför angav 
jag en maxtid för inhämtandet av material redan från början. De fick cirka fem 
minuter på sig att välja ut sina föremål. De gav sig åter ut i skogen för att hitta sina 
föremål. Den här gången kom de tillbaka med en uppsjö av olika föremål, det var 
inte bara naturföremål utan även skräp som vi senare samlade in och tog med oss 
tillbaka till skolan och slängde. När jag efter cirka fem minuter ropade tillbaka 
eleverna, för ingen hade kommit tillbaka ännu, samlades vi kring stenen. De hade 
plockat ihop så mycket olika material att vi inte fick plats på stenen utan vi fick ta en 
elev åt gången som visade sin jämförelse. De fick själva bestämma hur jämförelsen 
skulle se ut. Många utav eleverna visade inte bara en utan flera olika jämförelser som 
innebar att de var tvungna att flytta pinnarna som symboliserade Lisses mun. I den 
här uppgiften använde vi oss av praktiska skäl inte av Lisse. 
 
Eleverna fick för den här uppgiften ganska lång tid på sig att hämta material. Detta 
för att de även skulle kunna få lite tid till att röra på sig och få upp värmen ordentligt 
igen. Eleverna tyckte att det var roligt att få välja helt själva vad de skulle hämta och 
de hämtade verkligen olika saker. Det var ingen som brydde sig om de andra utan de 
skötte sitt eget sökande. 
 
Uppgift 4. Titta hur många saker jag nu har lagt fram, gå sedan ut med din kompis 
och hämta så det ligger lika många saker på båda sidorna om Lisses mun. 
 
Även denna uppgift är uppbyggd på så sätt att eleverna fick hämta valfritt material 
från skogen, dock ett bestämt antal. Eleverna gick parvis ut i skogen och letade efter 
material. Även denna gång var det ett antal turer innan de hade bestämt sig för vilket 
material de skulle ta med tillbaka. De bytte fram och tillbaka, hittade ett nytt bättre 
och bytte igen och så vidare. När allt var klart kom de till samlingsplatsen och lade 
sina föremål på stenen. Jag placerade ut de föremål, samma som jag visat innan, mitt 
på stenen där alla kunde se och nå dem. Sedan fick grupperna en efter en placera 
sina föremål på andra sidan av lika med- tecknet. Det var inte alla som hade plockat 
riktigt rätt antal så de fick då ändra på Lisses mun så att jämförelsen stämde med det 
antal de hade plockat. Jag påpekade dock att det inte var rätt utifrån den uppgift de 
hade fått av mig. 
 
Det visade sig att få välja material helt fritt var roligast av allt. Grupperna jobbade 
mycket intensivt i skogen och betade av ett ganska stort område i jakten på det 
perfekta föremålet för jämförelsen. De visade även på ett gott samarbete när de sökte 
efter materialet, de kom överens om vilket av alternativen som var bäst genom 
diskussion och det var ingen som blev sur för att deras material valdes bort. Alla fick 
nog med något av sina alternativ i alla fall. Att vissa hade plockat med sig fel antal 
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föremål tillbaka vet jag inte vad det kan bero på. Det kan ha varit att jag givit dåliga 
instruktioner eller att de inte förstod vad jag menade eller att de helt enkelt inte 
lyssnade ordentligt på instruktionerna och därmed inte visste riktigt vad som skulle 
göras. 
 
Uppgift 5. Titta på de saker som jag har lagt upp framför oss nu. Gå sedan ut i era 
par och hämta saker så att det blir exakt lika på båda sidorna av lika med- tecknet. 
 
När jag gav eleverna denna uppgift betonade jag och upprepade ”exakt lika på båda 
sidorna” ett antal gånger, så att det inte skulle gå dem förbi. Trots detta, när de kom 
tillbaka efter ett febrilt letande i skogen efter föremålen jag visade på stenen, var det 
två grupper som inte hade gjort som de skulle ha gjort. Jag hade dock överseende 
med det och lät dem hållas tills det var deras tur att visa vad de hade plockat med 
sig. Av taktiska skäl började jag med de två grupper som hade plockat med sig exakt 
rätt föremål. Detta för att visa på hur man skulle ha gjort. När det så var dags för de 
två grupper som hade plockat med sig rätt antal saker men inte samma saker lät jag 
dem lägga upp dem på stenen och frågade om det var lika många saker. Eleverna 
svarade jakande. Sedan frågade jag om det var exakt lika på båda sidor av lika med- 
tecknet varpå eleverna ruskade på huvudet. Jag bad dem då berätta vad de skulle ha 
plockat för föremål för att det skulle ha blivit så. De berättade vad som saknades och 
lånade ihop det av de andra grupperna. 
 
Att se en series sammansättning är inte det lättaste för en elev som går i förstaklass. 
Och att de misslyckades med denna uppgift är kanske inte så förvånande, det var 
dessutom den sista uppgiften som de bara ville få överstökad så de kunde gå och fika 
och leka med de andra i klassen. Efter att vi hade gått igenom uppgiften på stenen 
förstod de vad det var som hade blivit fel i deras uppställning av materialet. 

4.5 Inomhuslektion 2 
Denna lektion inleddes med att vi, sittandes runt bordet med allt konkret material 
på, diskuterade vad vi hade gjort dagen innan. Eleverna fick berätta fritt om vad de 
hade varit med om och hur de hade gått till väga för att lösa uppgifterna. De 
berättade ivrigt om sitt sökande i skogen efter material och hur de matade Lisse och 
så klart om den fria leken efteråt. 
 
Uppgift 1. Ta fram valfritt föremål av ungefär samma storlek. Den ena tar fram fler 
än den andra. Kom överens om vem som tar flest föremål. 
 
Gruppindelningen den här gången anpassades efter hur eleverna spontant hade 
placerat sig runt bordet. När eleverna skulle börja att plocka för sig var det någon 
som frågade de om man fick ta så många man ville. Jag svarade då att de fick göra 
det, helt oanades om denne elevs intentioner. Direkt kastar sig eleven över bordet 
och roffar åt sig nästan hälften av allt material som finns på bordet. De andra 
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eleverna reagerar snabbt och ser till at få sin beskärda del. De som blir helt utan eller 
tycker sig ha fått för lite i förhållande till de andra börjar att gnälla på de andra som 
har roffat åt sig. Jag får då gå in och bryta aktiviteten och införa en begränsning till 
tio föremål. När de nu har valt sina föremål, max tio, lägger de upp dem framför sig 
på bordet. Jag ger två stavar till gruppen som sitter till vänster om mig och ber dem 
berätta hur många föremål de tagit och visa hur Lisses mun skulle vända sig. De 
hade tagit tio respektive två föremål varpå de lade öppningen mot de tio föremålen. 
När jag sedan försökte skicka vidare uppgiften till nästa grupp undrade de vart Lisse 
hade tagit vägen. Jag fick då plocka fram Lisse så de fick mata honom också, som 
vanligt. 
 
I början på denna lektion visade eleverna att dom trots allt bara är sju år och tänker 
mest på sig själva genom att försöka att roffa åt sig så mycket som möjligt av det 
material som fanns tillgängligt på bordet. Detta har de inte visat några direkta 
tendenser till tidigare, några små incidenter som till exempel när de diskuterade om 
vem som skulle ta minst antal föremål. Detta löste sig dock på ett rationellt sätt utan 
min inblandning. 
 
Uppgift 2. En av er i paret väljer ut tre stora klossar, den andre av er tar fyra små 
räknenallar. 
 
Efter problemet som vi hade i och med den förra uppgiften tänkte sig eleverna för en 
extra gång. Det betyder att de inte direkt började ta det som de själva ville utan de 
frågade sin gruppkompis om vad de skulle ta för föremål. De bestämde sig för vilken 
sort var och en skulle ta och försåg sig sedan med dessa. När alla hade plockat för 
sig, det de skulle och lagt dem på bordet framför sig, gav jag Lisse till en av 
grupperna som började att visa hur Lisse betedde sig. De vände honom bort från 
klossarna, som bara var tre stycken. Sedan matade de Lisse med sina räknenallar och 
skickade honom vidare till nästa grupp, som gjorde på samma sätt. 
 
Under den här uppgiften fanns fortfarande lugnet efter tillsägningen kvar bland 
eleverna från föregående uppgift. Det ledde till att eleverna genomförde uppgiften 
mest under tystnad och inte med så mycket rollspel kring matandet som vid tidigare 
tillfällen. 
 
Uppgift 3. Välj ut valfria saker på bordet och visa mig hur Lisse gör med tanke på 
vad vi gjorde i föregående uppgift. 
 
Eleverna väljer här helt valfritt vilka och hur många föremål de väljer att plocka ihop. 
De flesta väljer att plocka fram ganska många föremål som de lägger i prydliga högar 
framför sig på bordet. Sedan ordnar de sina föremål i två högar så ett det blir den 
jämförelse de har tänkt sig att visa för oss. Den här gången får inte Lisse vara med 
när eleverna visar sina uppställda jämförelser. De får bara visa med hjälp av de två 
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stavarna som symboliserar Lisses mun. Eleverna gör dock ändå gärna så att de matar 
Lisse genom att använda stavarna som käft. De låter stavarna öppnas och stängas 
under ett visst morrande när de närmar sig den högen med flest antal föremål.  
 
Det verkar som att de tycker att det är roligt att plocka med och välja bland de olika 
sorterna av material. Vissa vill bara ha röda föremål och andra tar bara Cuisenaire-
stavar. Alltid när de fått välja själva har de lagt ned stor kraft på att hitta precis rätt 
föremål och gärna så många som möjligt. Nu, till skillnad från den första uppgiften 
på denna lektion, var de omtänksamma mot varandra och inte bara kastade sig över 
materialet på bordet för att de själva skulle bli nöjda. 
 
Uppgift 4. Titta på det jag nu har lagt fram, välj sedan med hjälp av din kompis ut 
och ta fram så det ligger lika många saker på båda sidorna om Lisses mun. 
 
Eleverna börjar att plocka med materialet som ligger i mitten på bordet. Vissa 
glömmer sig och plockar åt sig föremål utan att tänka på den givna uppgiften. Jag 
låter dem hållas tills det är deras tur att visa vad de har plockat fram och se om det 
stämmer med hur många föremål jag har framför mig. När alla elever är nöjda med 
det material de har framför sig har alla utom en elev ändrat sig. Eleven  tittar på de 
andra och frågar mig om hur uppgiften lyder. Jag börjar med att fråga en av de 
elever som har gjort rätt. Denna elev ställer upp sina föremål på motsatt sida av 
Lisses symboliserade mun gentemot mina föremål. Jag kollar och frågar de andra 
eleverna om det ser bra ut. De svarar jakande och är överens om att det ser bra och 
rätt ut. Efter ytterligare tre elever inser även den sista eleven att den nog har plockat 
åt sig föremål på ett felaktigt sätt och lägger bort några föremål så att även denne får 
rätt antal. Sedan fortsätter vi runt så att alla elever får visa hur de har gjort. 
 
Den här uppgiften tyckte inte eleverna var särskilt svår. När de väl tänkte efter vad 
jag hade sagt. De som gjorde fel från början tittade på hur de andra eleverna gjorde 
och insåg att de själva borde ha gjort fel och frågade där efter om hur uppgiften var 
ställd. Efter upplysningen löste de uppgiften helt utan problem. Den sista eleven som 
ändrade bland sina föremål under själva visningen vet jag inte var jag har. Om han 
lyssnade på det som vi sa och insåg vad uppgiften gick ut på eller om han helt enkelt 
såg att de andra fick rätt och att han då ändrade sitt antal efter deras. 
 
Uppgift 5. Titta på det jag nu har lagt upp framför oss nu. Jobba tillsammans med 
din kompis och välj ut saker så att det blir exakt lika på båda sidor av Lisses mun. 
 
Inför denna uppgift hade jag lagt fram ett antal föremål framför mig på bordet. 
Eleverna skulle plocka på sig föremål så att de kunde lägga exakt lika på andra sidan 
om Lisses mun. Jag betonade extra att det skulle vara exakt lika. De elever som var 
snabbast lyckades få det lika men sedan tog bitarna slut. Jag hade dumt nog inte 
kontrollerat före att det fanns bitar så det räckte till alla grupperna. Detta trots att vi 
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hade sagt att färgen inte spelade någon roll. Vi fick då bestämma att även de 
kvadratiska blocken räknades som runda block. Då räckte bitarna och alla grupper 
kunde lägga upp den aktuella serien. Trotts detta lilla missöde och att de sedan fick 
låtsas att deras kvadratiska bitar var runda löste alla utom en grupp uppgiften på ett 
korrekt sätt. Om deras misslyckande beror på att de inte förstod att kvadraten ersatte 
cirkeln är svårt att säga men det kan vara en trolig anledning med tanke på att de 
faktiskt letade efter cirklar. 
 
Precis som utomhus hade eleverna vissa problem med att lösa uppgiften som 
handlade om serier. Den här gången löste de dock uppgiften på ett lite bättre sätt. 
Det borde de kanske även göra med tanke på att det är andra gången som de jobbar 
med serier, de borde komma ihåg en del av föregående lektion i alla fall. 
 
Uppgift 6. Ställ upp en valfri jämförelse och måla av den på papperet. 
 
Precis som under den förra inomhuslektionen fick eleverna här varsitt papper att rita 
på och några burkar med färgpennor att dela på. Eleverna valde noggrant ut den 
jämförelse som de ville måla av. De blandade friskt mellan de olika materialen som 
fanns att tillgå på bordet. De flesta av eleverna valde just en olikhet till jämförelse. 
Eleverna tecknade under stor koncentration och under lång tid. Alla hann inte riktigt 
klart under lektionens tid varpå vissa stannade kvar en liten stund och gjorde klart 
sina teckningar. (För exempel se bilaga D, E)  
 
Den här uppgiften gillade eleverna mycket. De tyckte att det var roligt att rita och 
dessutom fick de välja helt fritt vilka föremål som skulle vara med och hur de skulle 
vara ordnade. De berättade även denna gång om hur de hade tänkt när de ritade. De 
berättade och visade tydligt hur de hade tänkt och alla hade tänkt rätt utom en elev 
som hade spårat ur och bara hade ritat ett stort antal räknenallar utan att göra någon 
jämförelse mellan dem. 
 

4.6 Utvärderingsintervju 
Ungefär tre veckor efter avslutat arbetsområde åkte jag tillbaka till skolan för att se 
om eleverna kom ihåg och hade lärt sig någonting från det genomförda arbets-
området. Jag ville kolla på två olika sätt. Dels genom att de fick lösa ett antal 
uppgifter och dels genom att jag genomförde en intervju med var och en av eleverna. 
Uppgifterna som de fick lösa var av samma karaktär som vi hade jobbat med på de 
tidigare lektionerna fast nu var de nedskrivna på papper och med en högre 
abstraktionsnivå. (Se bilaga B) De första fyra uppgifterna innehöll symboler av olika 
längd, tjocklek, storlek och mängd som eleverna då skulle rita ut Lisses mun emellan. 
De skulle alltså tillsammans lista ut åt vilket håll Lisse gapade och sedan rita ut 
munnen. Dessa uppgifter klarade alla elever utan minsta problem. Nästkommande 
uppgift bestod av två siffror, en tvåa och en fyra. Här skulle de bestämma vilken som 

 35



   

var störst och även visa med Lisses mun hur hon gapade. Den här uppgiften klarade 
tre grupper på det sättet som jag hade tänkt mig det. Den sista gruppen löste 
uppgiften på ett något annorlunda sätt. De satte ut ett lika med- tecken emellan 
siffrorna. Detta tecken valde de för att det var lika många siffror. Detta lösningssätt 
är också rätt i viss bemärkelse i och med att jag inte hade sagt innan att de skulle visa 
vilken siffra som var störst. Den näst sista uppgiften handlade om serier. Här hade 
jag gjort en serie kombinerad av symboler och siffror som de skulle göra en likadan 
på andra sidan om lika med- tecknet. Denna uppgift var det bara en grupp som 
klarade helt rätt. Av de andra tre grupperna gjorde två grupper samma fel, de tog 
även med lika med- tecknet i serien som då avslutades med detta även fast det 
egentligen inte är med i serien utan bara visar att det ska vara likadant på andra 
sidan. Den sista gruppen utelämnade istället den sista symbolen, detta troligtvis för 
att det var ett lite större mellanrum till den än mellan de övriga symbolerna. Den 
sista, och svåraste uppgiften, var det bara en gupp som klarade helt rätt. Den gick ut 
på att jag hade skrivit en femma och gjort ett större än- tecken som gapade bort från 
femman. Eleverna skulle då lösa uppgiften genom att sätta en större siffra på den 
andra sidan om detta tecken. Den gruppen som klarade uppgiften skrev där en åtta. 
Två grupper misslyckades helt med denna uppgift varav den ena dock var på rätt 
spår till en början. Den fjärde gruppen som nästan hade gjort rätt lade till ett g 
förutom sexan. Detta visar att de fortfarande var kvar i serietänkandet från 
föregående uppgift. Att de satte dit just ett g är för att det var uppgiftens ”nummer”. 
(Se bilaga F för statistik.) 
 
Vad de tyckte om arbetssättet, om de uppfattade det positivt att vara utomhus och 
om de uppskattade att jobba med det konkreta materialet försökte jag få fram genom 
en efterföljande intervjusession. För att eleverna skulle få prata så fritt som möjligt 
valde jag en öppen intervju där de i stort sett fick prata helt fritt inom området. (Se 
bilaga A för intervjufrågor) Här nedan är alla intervjuer sammanställda och resultatet 
redovisas under tre olika kategorier, begrepp, motivation och referenser. Dessa 
kategorier, som svarar mot mina problemformuleringar, har jag kunnat urskilja ur 
elevernas svar efter upprepad analys av mina transkriptioner. Varför just dessa 
kategorier är intressanta är dels för att se vad som intresserar och motiverar eleverna 
och dels att se vad de verkligen har lärt sig med denna arbetsform. 
 
Kategorin begrepp visar om eleverna har blivit förtrogna med begreppen, och lärt sig 
dem så pass bra att de använder dem på ett korrekt sätt i sitt tal. Nästa kategori, 
motivation, är tänkt att påvisa vad det var som gjorde att eleverna tyckte det var roligt 
eller tråkigt att jobba på detta sätt. Den sista kategorin, referenser, är tänkt att visa 
vilken sida av arbetssättet eleverna refererar mest till. Detta ger stöd till de andra två 
kategorierna i och med att de saker som eleverna refererar till är det som de har 
uppskattat mest och kommer ihåg från arbetsområdet. 
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4.6.1 Begrepp 
Under denna rubrik tar jag upp de olika begrepp som eleverna använder i sitt samtal 
om det vi har jobbat med. De begrepp som vi har tagit upp är, som jag nämnt 
tidigare, större än, mindre än, tjockare än, tunnare än, längre än, kortare än, fler än, färre 
än, tyngre än, lättare än samt lika med. 
 
Under intervjuerna pratar eleverna om samtliga områden av jämförelser på ett eller 
annat sätt även om de inte nämner de båda motsats förhållandena. De pratar till 
exempel om tjocklek men de nämner bara tjockast, inte tunnast. De nämner inte 
heller så ofta det korrekta matematiska begreppet utan de förkortar det hela tiden, 
med ett fåtal undantag, som exempel till längst eller störst. Även när det handlade om 
lika med sade inte eleverna det korrekta matematiska uttrycket utan använde sig av 
andra likvärdiga ord, i det här faller ett flertal, likadana, lika (långa) och likadant. 
 
När eleverna förklarade hur det var vi hade jobbat med begreppen kunde det låta 
som följer: 
 

J: Att hon (Lisse)… Hon… De va… När det var lika visste hon inte 
vilket hon skulle ta, liksom inte vilket hon skulle ta så att hon hade 
munnen stängd. Om det var flest, eller tjockast eller längst, då, tog 
hon den som var tjockast eller längst. 

 
I samtalet använder sig eleverna flitigt av de olika begrepp de har lärt sig under de 
lektioner jag har haft med dem. Det tyder på att eleverna har en förståelse för vad de 
innebär rent praktiskt och att de har skaffat sig en sådan förtrogenhet med 
begreppen att de kan använda dem i talet för att förklara vad de jobbat med. De 
uppgifter som jag hade med mig till detta intervjutillfälle löste flertalet helt utan 
problem. (Se bilaga F) Det var först när vi kom till den näst sista uppgiften som 
handlade om serier som de fick problem. De löste dock uppgiften på ett korrekt eller 
nästan korrekt sätt efter att jag friskat upp deras minne på att vi hade jobbat med 
liknande saker utomhus vid tidigare tillfällen. Även den sista uppgiften vållade 
hinder för de flesta av eleverna. Det var inte heller någonting som vi hade jobbat 
direkt med under våra lektioner. Vissa av eleverna hade dock ett korrekt resonemang 
kring uppgiften men orkade inte riktigt ända fram. 
 

A: Å sen var munnen stängd om dom var lika långa, å sen om dom 
inte var lika långa så en var mer liten och en var mycket större då 
petade Lisse åt det hållet. 
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4.6.2 Motivation 
När jag inledde mitt arbetsområde med eleverna var tanken att utomhusvistelsen 
skulle vara den huvudsakliga motivationen för eleverna. Den skulle få eleverna att 
röra mer på sig, att använda alla sina sinnen och att få leka in kunskapen. Det visade 
sig istället att Lisse blev den mest avgörande motivationen för barnen. Den gav 
visserligen delvis samma saker som utomhusvistelsen och då kanske framför allt 
lekmomentet. När barnen visade vilken jämförelse de gjort med Lisse gjorde de det 
med stor inlevelse och oftast med inslag av teater. Detta var viktigt för eleverna. De 
tog upp liknande moment när jag frågade om vad de tyckte var roligast under 
arbetsområdet. Alltså Lisse samt ritandet som vi hade inomhus. 
 

J: Att vi tränade på att mata Lisse och sen jobbade vi lite med Lisse. 
… 
H: Jag tycker att det var roligast när man fick bygga, och sen när man 
fick måla också. 

 
När jag frågade eleverna om vad det var vi hade jobbat med var det i stort sett 
uteslutande svar som innehöll Lisse. Det var bara vid ett mycket litet antal tillfällen 
då eleverna nämnde att vi utomhus hade samlat pinnar och stenar och att vi 
inomhus hade jobbat med klossar eller målat. Inte förrän jag frågade specifikt om 
vad de tyckte var roligast inomhus respektive utomhus blandade de in saker som 
målning och kottar. Detta tyder ytterligare på att det var just Lisse som var det 
eleverna tyckte var roligast och kom ihåg bäst. 
 
Som jag nämnde ovan var det nästan uteslutande svar som innehöll Lisse på mina 
frågor men de innehöll även annat ibland. Mest information om barnens inställning 
till arbetsområdet fick jag på mina frågor om vad det var de tyckte hade varit 
roligast, när vi var inne eller när vi var ute samt det roligaste momentet. De flesta, 
nämligen sex utav åtta, tyckte att det hade varit roligast inomhus. Det som de själva 
angav som anledning till detta var, förutom att de tyckte det var roligt att bygga med 
klossar, måla och lyssna på sig själva från inspelningen, var att det var tråkiga 
förhållanden när vi var utomhus. Det var inte heller så fördelaktigt väder de gånger 
vi var ute. Inför den första lektionen hade precis den första snön fallit och det var ett 
par minusgrader, vilka kan upplevas väldigt kall om man inte har klätt på sig 
ordentligt. Den gången fick vi gå hem tidigare för att alla frös så mycket varpå vissa 
då missade att fika. Den andra gången vi var ute var det de sista resterna av den 
tidigare nämnda snön som hade smält bort så då var det regn i luften och massa 
snöslask på marken. 
 

T: Kommer ni ihåg något mer från dom lektioner jag var med på? 
J: Att vi jobbade så länge att vi missade fri-leken och inte hann med 
och äta vårt fika, då fick vi äta det på fritis. 
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… 
J: A! Och sen, tre andra gånger, eller två eller vad det va. Så, åt vi inte 
vårat fika, då fick vi äta det på fritis. 
T: Jaha! Det måste ha varit den första gången också för jag var med er 
ut två gånger och den andra gången fikade vi. 
J: Jaa! En gång har det hänt då i så fall. 

 
När vi var ute och hade undervisning verkade det, enligt mina observationer, 
definitivt inte som att någon av eleverna hade det tråkigt, snarare tvärt om. De har 
även själva tagit upp en hel del olika saker som de tyckte var roligt när vi var 
utomhus. En av sakerna som tas upp är givetvis förfarandet med Lisse. Att vi 
samlades kring stenen och matade Lisse var även det en av höjdpunkterna. Men, det 
fanns fler saker som eleverna kom ihåg och uppskattade. Bland annat tyckte de att 
det var roligt att leta/leka i skogen. Med detta menas när de under varje uppgift 
skulle springa till skogen och hämta ett visst antal och olika sorters föremål. Vilket 
de, även enligt mina observationer, gjorde med stor glädje och lekfullhet. Att hämta 
saker var även roligt ur andra perspektiv. Det var inte alltid som eleverna skulle 
hämta givna föremål utan ibland fick de välja helt fritt. Detta tyckte i synnerhet en 
kille (M) var roligt. 
 

L: Att springa och hämta saker. 
T: Att leta saker, mmm. 
M: Man fick ta så stora pinnar som helst. 
T: Så stora pinnar som helst, var det roligt att hämta dom? 
M: Jag tog en pinne som var större än dig. 
T: Jaa! Det gjorde du ja. 

 
Den fria leken och fikat var ju naturligtvis också något som eleverna kommer ihåg 
och uppskattar högt. Det visade sig inte minst i deras sågning av hela 
utomhusvistelsen bara för att de missade en del fri lek och fikat vid ett tillfälle. 

4.6.3 Referenser 
Vad refererar eleverna till när vi samtalar om det som vi har genomfört under de fyra 
lektionerna som jag höll med dem? Här, precis som för motivation, spelar Lisse en 
stor roll. Hon är det som är gemensamt för både inomhus- och utomhuslektionerna 
så där av är hon också refererad till vid båda tillfällena. Vad jag kan se är det heller 
ingen skillnad på hur ofta dom refererar till Lisse beroende på om vi pratar om 
inomhus- eller utomhuslektionerna. Hon är ungefär lika (hög-) frekvent 
förekommande. 
 
Men om man ser bortom Lisse vad är det då som tas upp av eleverna? När dom 
pratar om utomhusvistelsen är deras referenser ofta bundna till fysisk aktivitet eller 
avsaknaden av fysisk aktivitet.  
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T: Vad tyckte ni var roligast då? När vi var inomhus eller när vi var 
utomhus? 
A: Utomhus! Då fick man… 
… 
A: …för utomhus fick vi springa runt och leka. 

 
Det som eleven A här refererar till är när de fick i uppgift att hämta material i skogen, 
vilket han då uppenbarligen ser som ett lekmoment i undervisningen. Det är inte 
bara den här eleven som refererar på detta sätt utan det är flera som säger liknande 
saker. Tydligen är den fysiska aktivitet något som eleverna uppskattar i 
undervisningen som bedrevs utomhus samtidigt som den fysiska obekvämligheten 
som uppstod genom kallt väder, blöt snö och dåliga kläder är något som de absolut 
inte vill vara med om, vilket de också har poängterat för mig i intervjun och som jag 
också har beskrivit tidigare. 
 
Om man då istället tittar på vad de refererar till när vi pratar om inomhuslektionerna 
ser man en slående likhet med det ovan beskrivna. Även här refererar de till fysiska 
aktiviteter. Visserligen hade vi inomhus inte några så tydligt fysiska aktiviteter som 
att springa ut och leta efter det material som vi skulle använda oss av men de fanns 
ändå där. De var heller inte lika fysiskt krävande som de utomhus. Förutom leken 
med Lisse var dessa aktiviteter målande och byggande med klossar.  
 

J: Jag tycker att det var inne, när vi fick måla om det där. Det var det 
kulaste. 
… 
A: Den sista gången tycker jag, när vi hade fram alla legobitar, eller 
dom där stora klossarna, dom runda, ja, det tyckte jag var kul. 

 
Det förekommer även att de ibland refererar till de begrepp vi har arbetat med men 
det är sällsynt. När man pratar om inomhuslektionerna händer det också att de 
nämner referenser som är av motsats till det vi gjorde utomhus. Till exempel nämner 
en elev att det var roligast inomhus för att ”då behövde man inte springa runt och leta 
hela tiden”. Den här eleven tyckte tydligen inte att det var roligt att springa runt i 
skogen och samla material vilket ledde till att den då tyckte att inomhuslektionerna 
var av större intresse. Detta stämmer dock inte överens med mina observationer, 
men jag kan ha fel. Det är ju inte heller säkert att eleven visar vad den känner eller så 
tyckte den bara att det var roligare i jämförelse med det andra även om båda var 
roligt. 

4.7 Resultatsammanfattning 
Jag tycker att resultatet av min empiriska studie visar ganska tydligt vad det var 
eleverna uppskattade mest med detta arbetsområde, de fysiska och konkreta 

 40



   

inslagen. I dessa fysiska inslag räknar jag inte bara in springandet i skogen utan även 
det de gjorde med Lisse, målandet och byggandet med klossar. Detta det fysiska och 
konkreta arbetet är vad hela arbetsområdet är uppbyggt kring för att ge eleverna ett 
lärande genom alla sinnen. 
 
Det fysiska moment som de, helt ohotat, uppskattade mest var leken med Lisse. Så 
fort de fick chansen använde de sig av Lisse och om de inte skulle använda sig av 
henne försökte de ändå få med henne i leken på något sätt. Och när de fick chansen 
utnyttjade de Lisse till en väldigt engagerande lek eller teater. Denna lek engagerade 
inte bara den elev som just då lekte med Lisse utan även de andra lade sig i leken 
eller tittade väldigt intresserat. Det var vid dessa tillfällen det var svårast att få 
kontakt med eleverna, de hade mycket svårt att slita sig från Lisses öden och äventyr. 
Om Lisse inte var klar med sitt göromål fick jag absolut inte bryta in och få dem att 
göra annat, hon var alltid tvungen att äta klart sin middag med kungen innan hon 
fick gå vidare till nästa. Ibland bytte hon även skepnad och blev till exempel en 
skräckinjagande drake som kom och åt upp alla kottar som ekorrarna hade samlat 
ihop för vintern. På detta sätt fortsatte det under alla lektioner och om inte jag satte 
stopp, vilket jag inte ville men var tvungen att göra, blev dessa skådespel och lekar 
bara längre och längre. 
 
Trots de ganska dåliga kommentarer som utomhusvistelsen fick i jämförelse med 
inomhusvistelsen tyckte eleverna att det var roligt att vara ute. De tyckte, med ett 
undantag, att det var roligt att få uppdrag av mig att hämta diverse saker i skogen. 
Detta gjorde de med stor omsorg och även här under lek. En av eleverna gick hela 
tiden iväg ensam och letade på andra ställen än de andra för att hitta alldeles egna 
föremål som ingen annan hade. Denna elev, samma som tog en pinne som var större 
än jag, betedde sig som en liten upptäcktsresande som för varje liten resa tog sig 
längre och längre bort, ända tills jag satte gränser. Att sätta gränser blev jag till slut 
tvungen att göra för annars hade de varit borta hela lektionen. Trots dessa gränser 
var det ibland svårt att få ihop alla elever, särskilt den upptäcktsresande.  
 
Även inomhus var leken en stor del av deras verksamhet. Vid ett ganska stort antal 
tillfällen fick jag be eleverna låta bli att bygga små borgar och slott åt sina nallar 
under tiden som de skulle lyssna på vad de andra eleverna hade valt för föremål att 
visa. Deras räknenallar var väldigt gynnsamma att hitta på berättelser om, dels för att 
de var väl bekanta med materialet men också för att de brukar hitta på små 
räkneberättelser om dessa nallar i den vanliga undervisningen.  
 
Resultatredovisningen ovan berättar, snarare i motsats till vad jag trodde före min 
studie, att eleverna gillade arbetet inomhus mer än vad de uppskattade den 
utomhusförlagda verksamheten. Vad detta beror på kan jag inte riktigt svara på men 
jag tror att vissa kontextuella aspekter kan ha påverkat deras tycke. Dels har helt 
klart vädrets makter satt sina spår på vistelsen utomhus och det faktum att de som 
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var med i studien inte fick leka fritt i samma utsträckning som de övriga i klassen 
fick göra. Men det är inte bara det som har påverkat. Det som jag tror har påverkat 
mest är omväxlingen som finns i inomhusundervisningen. Då menar jag min 
undervisning i kontrast till den normala undervisningen. Utomhus är de vana att 
jobba konkret med uppgifter som de löser tillsammans med sina kamrater. De är ute 
en gång i veckan hela klassen och de är också vana från sexårsundervisningen att 
vara utomhus. Det jag gjorde med dem under dessa lektioner är inget speciellt för 
dem. De är vana att jobba på detta sätt. Inomhus däremot är de inte vana att jobba på 
det sätt som jag gjorde med dem. Bara en så enkel sak som att vi bytte miljö där vi 
befann oss visar på att eleverna tycker att det känns nytt, fräscht och spännande. 
Självklart har de även konkret material inne i klassrummet men där inne är det 
valfritt och som jag har uppfattat det är det kanske inte så ofta som de väljer att 
utnyttja det materialet. Och även om de gör det så är arbetet inte så intensivt kring 
det konkreta materialet och det står inte i centrum som det gjorde nu. Annars är det 
fortfarande svaret på uppgiften i boken som ska lösas. I och med att vi inte jobbade 
alls med uttalade uppgifter att lösa, kände eleverna att det inte var som vanligt, utan 
som något helt nytt. Att de sedan även fick måla en valfri uppställning gjorde inte 
inomhusvistelsen mindre slagkraftig ty målandet nämnde de flesta av eleverna bland 
de moment som de tyckte var roligast inomhus. 
 
Det rent kunskapsmässiga utfallet av mitt arbetsområde med eleverna visar tydligt 
resultatet på utvärderingsuppgifterna. Trots att vi aldrig hade jobbat med uppgifter 
på papper tidigare eller med siffror så löste eleverna de fem första uppgifterna. Att 
de sedan hade problem med serier är inte underligt eftersom vi bara hade gjort en 
sådan uppgift per lektion tidigare. Målet var heller inte att de skulle kunna det helt. 
Den sista uppgiften, som vi aldrig hade haft någon liknande tidigare hade jag mest 
med för att se om det var någon eller några som hade utvecklat en sådan god 
förståelse med begreppen att de kunde lösa en så pass komplicerad uppgift utan 
tidigare övning. Begreppen som vi jobbat med hade de helt klart lärt sig och den oro 
som vissa av eleverna uttryckte för att de inte skulle kunna detta när de kom dit i 
sina böcker är helt obefogad, de kommer att kunna det. 
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5. Diskussion 
Här kommer jag att diskutera de resultat jag har fått fram i min studie mot den 
litteratur som jag har läst och redovisat i litteraturgenomgången. Även vissa tankar 
om varför mitt resultat föll ut som det gjorde kommer här att tas upp tillsammans 
med möjliga förklaringar. 
 
Det viktigaste målet när man genomför ett arbetsområde i matematik, är att eleverna 
lär sig någonting, att de bildar sig uppfattningar kring de matematiska begrepp som 
behandlas. Så var naturligtvis också fallet för mig då jag genomförde detta 
arbetsområde med den grupp elever som jag hade till förfogande. Att eleverna 
uppfyller kursplanens krav och att de tillägnat sig begreppen är det inget tvivel om, 
enligt mina resultat. De har dels genom det praktiska arbetet på lektionerna visat det 
och dels genom de kontrolluppgifter och samtal som genomfördes under 
uppföljningsintervjun, och allt detta utan att vi har jobbat formellt med matematiken 
på något sätt. Begreppen som vi har jobbat med har eleverna lärt sig riktigt bra. Nu 
har vi visserligen jobbat inomhus med samma begrepp, på liknande sätt som 
utomhus, men jag anser att man alltid ska arbeta med variation. Man ska inte isolera 
vissa saker till uterummet och andra till innerummet.  
 
Hur har vi då jobbat med dessa begrepp och varför har eleverna lärt sig hur de ska 
göra dessa jämförelser så bra? Jo, jag har, precis som Skolverkets (2003) rapport 
beskriver, arbetat utifrån aktiva, kreativa och utforskningsfrämjande uppgifter. När 
vi jobbade med uppgifterna, både inomhus och utomhus tyckte eleverna att det var 
roligt att jobba och de engagerade sig därmed i arbetet. Tillvägagångssättet som jag 
har använt mig av stämmer överens med det tillvägagångssätt som Malmer (1982) 
föreskriver, tanke – handling – språk – symbol. Först har jag bett eleverna hämta två 
pinnar var av den ena ska vara tjockare än den andra, detta har satt igång deras 
tankeverksamhet. Sedan hämtar de sina pinnar, visar med Lisse vilken pinne som är 
tjockast och förklarar samtidigt med ord vad det är som sker och varför. I det 
momentet har vi både handlandet och språket. När vi sedan istället börjar visa Lisses 
mun med två pinnar för vi in symbolen i lärandet men fortfarande inte uttalat. Inte 
förrän i uppföljningsintervjuerna inför vi symbolen på riktigt allvar. Om man jobbar 
efter detta schema får eleverna först visa vad de kan i det praktiska, vilket ofta är mer 
än i det teoretiska, och sen sätta matematiska begrepp på dessa fenomen. Med detta 
arbetssätt lyfter man bort fokus från resultatet och flyttar det istället till processen 
(Malmer, 1982). 
 
Att eleverna hela tiden får förklara vad det är de gör och varför de gör på det viset är 
också av vikt för deras begreppsutveckling (Malmer, 1990, 1993). Eleverna har här 
fått berätta i detalj med sina egna ord och jag har varit mycket noga med att alla ska 
göra det under varje del av lösningsprocessen. Detta är av vikt för att de ska lära sig 
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det matematiska språket som ofta inte är det samma som används i vardagligt tal, 
vilket Malmer (1993) påpekar. Just i min undersökning är det dock inte så utan här 
använder vi oss av uttryck som också förekommer i det vardagliga språket. Att jag är 
längre än du är ju inget konstigt uttryck direkt. Detta underlättar naturligtvis för 
elevernas begreppsbildning och de har heller inga svårigheter med att förstå 
begreppen. 
 
Det kanske tydligaste resultatet som har kommit fram i min studie är hur viktig 
eleverna ansåg att leken/den fysiska aktiviteten var, inte bara den fria leken efter 
lektionens slut utan även den i själva lärandeprocessen. De lekte konstant och så fort 
de fick chansen. Det som de inte tänkte på var att de faktiskt lärde sig någonting i 
samband med den leken. Det som de i just det här läget lärde sig var att handskas 
med begrepp i matematik, större än och dess likar. Att göra matematiken rolig och 
motiverande för eleverna är ett av de viktigaste målen när man planerar för 
undervisning. Att elever gillar fysisk aktivitet, att ta på saker och röra sig, är inte 
svårt att lista ut och att då föra in det i undervisningen borde vara ett genidrag. 
Utomhuspedagogiken, som utomhusmatematiken är en förlängning på, bygger på 
just sådana aktiviteter, fysiska ta på- aktiviteter där hela kroppen aktiveras med alla 
dess sinnen. Just detta aktiverande av alla sinnen pratar Dahlgen & Szczepanski 
(1997) om. Att det leder till ett bättre och mer långvarigt lärande. Att det 
självupplevda sitter mycket starkare i minnet än vad det gör om man bara har läst 
om det eller fått det berättat för sig. Det som för eleverna i min studie verkade som 
motivationshöjande medel var i första hand Lisse, men även andra saker. Att Lisse 
var med i min undervisning var dels för att eleverna skulle bli exponerade för det 
matematiska tecknet och dels för att de skulle få någonting konkret att hänga upp 
kunskapen på. Att hon sedan skulle ge ett sådant utslag som hon gjorde kunde jag 
inte tro från början. Jag märkte dock snart att det var hon som var undervisningens 
höjdpunkt. Att få visa med Lisse hur hon betedde sig när hon fick välja mellan vad 
hon ville äta upp utvecklades mer och mer med tiden och eleverna lekte och 
dramatiserade på. Detta fick dem motiverade att fortsätta jobba för att sedan i slutet 
av nästa uppgift igen få visa med Lisse hur hon gör. Även om Lisse var den största 
motiverande faktorn fanns det också andra. Att springa i skogen och leta efter 
material att jämföra var också roligt för eleverna vilket de gjorde med mycket stor 
inlevelse och noggrannhet. Det var ibland ganska svårt att samla alla igen efter 
avslutat letande. Men att det var svårt berodde inte på att de sprang runt och gjorde 
annat utan att de inte var riktigt hundraprocentigt nöjda med det som de hade hittat. 
De ville vara absolut nöjda med sina saker och det skulle inte vara samma saker som 
de andra om de fick välja fritt. I och med detta hände det att de kom tillbaka med 
tomburkar och dylikt som egentligen inte hör naturen till. Självklart blev också den 
fria leken och fikat som de hade med sig en motiverande faktor under 
utomhusvistelserna. Det var något som de såg fram emot. När vi drog över tiden 
eller när de vid ett tillfälle inte hann med att fika och leka så mycket var de inte 
nöjda. När vi var inne och hade lektioner fanns fortfarande Lisse kvar som 
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motiverande faktor men att springa, fria leken och att fika var borta. Vad blev då, 
förutom Lisse, de motiverande krafterna i undervisningen? Det visade sig att även 
här var det viktigt att leta efter material att visa upp. Precis som vid utomhus-
lektionerna ville alla eleverna vara helt unika med sitt val av material och i och med 
att alla nu kunde se vad de andra hade tagit blev det ett rävspel om vem som kunde 
smussla undan sina bitar så ingen annan såg vad de tagit och samtidigt kunna titta 
på de andra så att de inte tog samma sorts bitar. Dessa klossar blev sedan ett 
störande moment då vissa elever använde dem för att bygga borgar och annat till de 
räknenallar som de hade tagit åt sig. Ett problem var nog att materialet låg så pass 
nära att de nådde dem även när de skulle titta och lyssna på vad de andra hade att 
visa. Under den andra inomhuslektionen fanns det ytterligare en motivationshöjare 
som absolut inte var tänkt så, diktafonen. Eleverna tyckte att det var oerhört roligt att 
bli inspelade på band, vilket jag egentligen visste sedan tidigare. De tjatade om att få 
lyssna på inspelningen efter att lektionen var avslutad vilket jag, för att få dem att 
sluta tjata, gick med på. Att lyssna på sig själv var, även det, oerhört roligt och 
eleverna lyssnade mycket noga och skrattade till och från under hela tiden. 
 
De saker som Holden (2001) och skolverket (2003) listar som faktorer som påverkar 
huruvida eleverna tycker att matematikundervisningen är motiverande och rolig är 
mycket enkla att få in i undervisningen om man använder sig av utomhus-
matematiken som ett komplement. När man befinner sig utomhus är det naturligt att 
man samarbetar, eleverna sitter inte på varsin plats utan de rör sig runt och det faller 
sig då naturligt. Även det konkreta arbetssättet kommer naturligt fram genom 
utomhusmatematiken. I och med att man befinner sig mitt i verkligheten är det svårt 
att inte använda sig av det material som finns där runt kring eleverna. I och med att 
det finns så väldigt mycket utomhus som kan intressera eleverna blir också 
arbetssättet i all oändlighet variationsrikt, i alla fall om läraren följer elevernas 
intressen och tillåter sig att släppa sin planering till viss del. Om läraren gör det 
kommer ingen lektion att vara den andra lik. Sättet att undervisa och uppbyggnaden 
av uppgifterna kommer att vara laborativa och undersökande. Genom att man jobbar 
laborativt får eleverna en direkt feedback genom att det som de har tillverkat 
fungerar eller inte. Anledningen till resultatet får man sedan diskutera i gruppen och 
med övriga klassen och läraren. Även det verklighetsanknutna kommer in som ett 
naturligt moment i detta arbete, dels genom det konkreta och laborativa arbetssättet 
men också genom att man befinner sig mitt i verkligheten. Det som skolverket (2003) 
anger som den mest avgörande faktorn för om eleverna tycker om, känner lust inför, 
matematikundervisningen är om de har en positiv känsla för ämnet. Denna känsla 
kommer mycket med att man lyckas i ämnet och att man förstår det som man sysslar 
med. Utomhusmatematiken, som inriktar sig på ett lustfyllt lärande, gör det lättare 
för eleverna att bibehålla den positiva känslan för ämnet, som de flesta har när det 
börjar i skolan som skolverket (2003) påpekar. 
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Förutom de positiva effekter som litteraturen visar på att utomhusmatematiken har 
på begreppsinlärning och på elevernas motivation finns det även andra effekter som 
är eftersträvansvärda. Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) får eleverna ett 
personligt välbefinnande av att vistas utomhus. Det finns också en mängd annan 
forskning som visar på sambandet mellan utomhusvistelser och en bättre hälsa och 
utveckling hos eleverna. Detta ger inte bara positiva effekter på utomhus-
matematiken utan även på en andra skolvistelsen. Vidare säger litteraturen att om 
eleverna mår bra har de också förutsättningarna för att prestera bra resultat i arbetet. 
Även det som enligt många är den svenska folkhälsans fiende nummer ett, fetma, 
förebyggs av detta arbetssätt genom ständigt återkommande utomhusvistelse med 
mycket rörelse. Det är dessutom extra viktigt i dessa tider då det ständigt skärs ned 
på idrottstimmarna i skolorna runt om i Sverige. Samma sak gäller för de estetiska 
inslagen i undervisningen. Som Vygotskij (1960/1995) säger är viktigt att eleverna får 
uttrycka sig kroppsligt och genom skapande vilket de också får mindre och mindre 
tid till i skolan nu mera. Eleverna får genom detta arbetssätt visat för sig att det inte 
bara är de bokliga kunskaperna som räknas, också de praktiska kunskaperna är av 
stort värde. 
 
I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) står det under mål att sträva mot att 
eleven genom undervisningen ”utvecklar intresse för matematik…” Detta måste vara 
det mest grundläggande målet att sträva mot för ämnets fortlevnad i skolans 
undervisningsplaner, det är väl kanske inte för intet som just den punkten också står 
först. Med hjälp av utomhusmatematik tror jag att lärare kan uppnå detta mål, att 
skapa ett intresse hos eleverna. I och med att arbetssättet är praktiskt, 
verklighetsanknutet och lustbetonat har det goda förutsättningar för att skapa 
intresse, eller åtminstone behålla det som redan finns hos eleverna i början av 
skoltiden. 
 

”Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer 
utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra 
problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk 
tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. 
Resultatet ska sedan tolkas och värderas i förhållande till det 
ursprungliga sammanhanget” (Skolverket, 2000). 

 
Som det ovan stående citatet antyder ska matematiken vara verklighetsanknuten och 
om den är av sådan natur att den inte kan lösas direkt i sitt samband ska den ändå i 
slutet tillbaka till det ursprungliga sammanhanget där det ska analyseras och tolkas så 
att även denna matematik blir verklighetsanknuten. Denna relation till verkligheten 
kan utomhusmatematiken erbjuda genom att den bedrivs i verkligheten. Det finns 
även fler punkter i läroplanen för matematik i grundskolan som betonar samma sak, 
verklighetsanknytning. 
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”Eleverna hämtar erfarenheter fån omvärlden och får därmed underlag 
för att vidga sitt matematiska kunnande” (Skolverket, 2000) 

 
Även om den traditionella matematikundervisningen också kan erbjuda denna 
verklighetsanknytning borde den rimligtvis bli mer påtaglig om knopen slås i den 
verklighet som man knyter ihop undervisningen med. 
 
Som jag ser det är utomhusmatematik ett bra komplement till den traditionella 
matematikundervisningen. Jag tror, likt Dahlgren & Szczepanski (1997), att den ger 
omväxling i arbetet för eleverna och för läraren, den ger eleverna bättre kontakt med 
närområdet och skapar ett förhållande mellan den och eleverna. Dessutom mår 
eleverna bättre vilket skapar bättre förutsättningar för lärandet som också äger rum 
den övriga tiden i skolan. Att elever kan ta till sig lärdomar även i en annan miljö 
kombinerad med klassrummet är för mig efter detta arbete ganska självklart, vilket 
det även var innan. 
 
Jag ansluter mig till Aristoteles åsikt att praktisk kunskap är lika mycket värd som 
den teoretiska kunskapen (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Utomhusmatematik ger 
dessutom eleverna möjligheter till att själva upptäcka världen omkring sig och på det 
sättet lära sig. För som Galilei en gång lär ha sagt ”du kan inte lära en människa något – 
men du kan hjälpa henne att själv upptäcka det i sig själv” (Nielsen, 1992).  
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Bilaga A 
 
 
Intervjufrågor 
 

1. När ni kommer fram till det här i era matteböcker kommer ni då att komma ihåg hur 
man gör? Varför tror du att det är så? (Visa fram deras mattebok) 

 
 
 
 
 
 

2. Kan ni berätta vad vi jobbade med på de lektioner som jag hade med er? 
 
 
 
 
 
 

3. Vad tycker ni var roligast? Inomhus resp. utomhus. 
 
 
 
 
 
 

4. Var det roligast när vi var inne eller när vi var ute? 
 
 
 
 
 
 

5. Kan ni berätta hur man gjorde med Lisse? 
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Bilaga B 
 
Vad skulle Lisse göra om det ser ut så här? 
 
 
 
 
a)  ________  ___  
 
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 
 
c)     
 
 
 
 
 
d)  • • •  • • • • • 
 
 
 
 
 
e)  2          4   
 
 
 
 
 
f)  • 4      •        = 
 
 
 
 
 
g) 5 < 
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Bilaga C 
 
Bildexempel inomhuslektion 1 
 

 
Bilden visar jämförelsen större än. Nederst i bild ser vi avbildat en Räknenalle, Lisse samt en 
Cuisenaire-stav. 
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Bilaga D 
 
Bildexempel inomhuslektion 2 
 

 
Bilden visar jämförelsen lika med. Den är uppbyggt av två logiska block och Lisses mun är 
gjord av två Cuisenaire-stavar. 
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Bilaga E 
 
Bildexempel inomhuslektion 2 
 

 
Bilden visar jämförelsen fler än. Den är uppbyggd av flera logiska block och Lisses mun är 
gjord av två Cuisenaire-stavar. 
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Bilaga F 
Statistik över elevernas svar på testuppgifterna 
 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

3,5
4

Antal
grupper

1 2 3 4 5 6 7

Uppgift

Helt rätt Rätt tankesätt, fel svar

 
 
Jag har inte lagt mig i när eleverna har löst uppgifterna därför har vissa elever fel svar även 
fast de har tänkt rätt. I diagrammet är det inte eleverna var för sig som är redovisade utan 
grupperna, alltså två elever per grupp. 
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