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ABSTRACT

Författare: Anna Björkman

Titel svenska: Begreppsutveckling i naturorienterade ämnen och matematik

– arbetssätt och integration.

En studie från förskola till år 1, men är även tillämpbart i ett vidare

utbildningsperspektiv.

Titel engelska: Conceptdevelopment in natural science and mathematics–

working methods and integration.

A study ranging from preschool to first class, but is also applicable

in a wider educational perspective.

Antal sidor: 42

Redan innan barn börjar skolan har de föreställningar inom matematik och naturvetenskap.

Syftet med mitt examensarbete är att jämföra lärares arbetssätt gällande begreppsutveckling i

matematik och naturvetenskap samt deras sätt att integrera dessa ämnen– i förhållande till

målen och valda teorier. De mål jag avser är de som berör begreppsutveckling i läroplanen

Lpo94, läroplanen för förskolan Lpfö98 samt kursplanerna för matematik och

naturorienterade ämnen. Jag har använt mig av kvalitativa lärarintervjuer och observationer.

Resultaten jag kunde se är att medvetenheten kring den matematiska begreppsbildningen är

hög både bland förskolelärarna och lärarna i undersökningen. Gällande den

naturvetenskapliga begreppsbildningen däremot, är medvetenheten låg gällande det process-

och målinriktade arbetssättet för naturvetenskaplig begreppsbildning. Lärarna fokuserar på

läs, skriv- och räkneutveckling framför naturvetenskaplig begreppsbildning, varför så kallad

”utematte” ibland ersätter en möjligt integration av de båda ämnena. Utematte definierar jag

som matematik, där naturmaterial användes som redskap för den matematiska

begreppsbildningen
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1. Inledning

Denna studie handlar om begreppsutveckling i matematik och naturorienterade ämnen. Jag

har valt att göra en komparativ studie gällande lärarnas syn på matematisk och

naturvetenskaplig begreppsbildning i förhållande till målen angivna i berörda kurs- och

läroplaner. Min målgrupp är lärare som arbetar med 5-7 åringar.

Begreppsbildning inom matematik och naturvetenskap är idag ett angeläget ämne och det är

min uppfattning att bristande begreppsförståelse hämmar elevernas förmåga att lösa problem

och utvecklas vidare.

När jag varit ute i skolor har jag märkt att lärare ibland integrerar matematik och

naturorienterade ämnen, något som jag känner uppfattas mycket positivt av många elever.

Detta kommer jag att se närmare på i min undersökning. Mitt arbete fokuserar just på

organisationen av undervisningen i matematik och naturorienterade ämnen – hur denna ser ut

på de förskolor och skolor jag undersökt samt hur den kan organiseras för att betecknas som

mål- och processinriktad. Organisation ser jag som ett nyckelord för alla lärandesituationer.

Ett annat nyckord är givetvis begrepp. Matematiken, liksom naturvetenskapen innehåller en

uppsjö av begrepp som är viktiga för elevernas tänkande, för deras förståelse och utveckling.

Detta kommer jag att diskutera ingående i arbetet.

Begrepp definieras i Nationalencyklopedin:

Det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de objekt

som termen betecknad eller appliceras på. Med begreppet stad t.ex. avses således den innebörd

vi lägger i uttrycket ”stad”, vilket måste skiljas från så såväl ordet stad som de geografiska orter

som betecknas som städer.

2. Syfte

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärare för barn 5-7 år arbetar med

begreppsutveckling i naturvetenskap och matematik samt hur de integrerar de båda ämnena

samt att utifrån egna observationer få insikt i hur barn befäster begrepp.

2.1 Frågeställningar
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• Vilka aktiviteter och moment använder lärarna för barn mellan 5-7 år för

begreppsbildning i naturorienterade ämnen och matematik? Hur lär sig barn nya

begrepp i matematik och naturorienterade ämnen?

• Vilka naturvetenskapliga och matematiska begrepp arbetar lärarna med?

• Hur integrerar lärarna i undersökningen matematik och naturvetenskap?

• Hur kan en mål- och processinriktad undervisning som utvecklar elevernas begrepp se

ut?

2.2 Avgränsningar

De avgränsningar jag har gjort är att jag har definierat min målgrupp: Förskolelärare/lärare

som arbetar med barn mellan fem och sju år. Begränsningar av antalet observationer och

lärarintervjuer gjordes, för att arbetet inte skulle bli för stort.

Jag har valt att undersöka begreppsutveckling i både matematik och naturorienterade ämnen,

eftersom läroplanerna Lpo94 och Lpfö förespråkar ett integrerande tematiskt arbetssätt, där

varje område inte ska arbetas med separat, utan som en del av en helhet. Att undersöka

begreppsutveckling i båda ämnena ger möjligheter att göra jämförelser och att få ett mer

helhetligt perspektiv på begreppsutveckling.

3. Teoretisk bakgrund

I den teoretiska bakgrund kommer det först att tas upp olika teorier som behandlar lärande

och främst fokuserar på begreppsutveckling. Sedan följer relevanta kurs- och läroplaner inom

matematiken och de naturorienterade ämnena, för att i min slutdiskussion kunna sätta empirin

i förhållande till målen. Det grundläggande perspektivet i arbetet är att lärandet i skolan ska

vara mål- och processinriktat. Det mål- och processinriktade perspektivet, stöds av de teorier

som finns i teoribakgrunden och av måldokumenten. I den teoretiska bakgrunden finns det

därför ett kapitel om ”Kunskapande som process”. Slutligen kommer jag belysa tidigare

forskning.

3.1 Teorier
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I Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) tas tre teorier om lärande upp, som kan knytas an till

begreppsutveckling:

• Metakognitiv teori som framhäver tankefunktionernas roll i lärandet. Här är det frågan

om att barn lär genom att först göra, sedan veta och slutligen utveckla metakognitiv

kunskap, d v s förstå hur och vad de har lärt. Det handlar också om varför man har lärt

sig olika saker. Dialoger, diskussioner och reflektioner är viktigt för metakognitionen.

• Teorin om symbolisk interaktionism, som talar om de lärandes samspel med hjälp av

symbolspråk, d v s olika språkliga uttryck och kommunikationssystem, såsom muntlig

och skriftlig kommunikation, men likväl konst, drama, musik och rörelser. Spel och

lekar ska också få utrymme. Allt detta är viktigt för att skapa begripliga

undervisningssituationer för elever. Dialog och social interaktion belyses alltså.

• Den socialkonstruktivistiska med fokus på pedagogiska möten. Enligt denna teori

betraktas kunskap som något som växer och utvecklas i möten. Det är inte något som

förmedlas. Att utgå från den konstruktivistiska teorin i vardagen innebär engagemang,

aktivt deltagande i lärandesituationer samt intensitet och iver hos barn att lära. Den

socialkonstruktivistiska synen på lärande kan förklaras med att kunnande ses som

individuellt konstruerat, men socialt förmedlad.(Andersson, 2001). Utifrån detta

perspektiv har lärare och elever en gemensam uppgift att tillsammans sträva efter att

nå kursplanernas mål. För att lärare ska möjliggöra för elever att ta steget från

vardaglig till naturvetenskaplig förståelse, krävs att läraren ser eleven som en aktiv

medspelare. ”Anderssons teori är att den bästa undervisningsformen inom

naturvetenskapen skulle vara en blandning av den individuellt konstruerade

(kognitiva) och den sociokulturella pedagogiken. Denna växelvärkande metod kallar

han för ”socialkonstruktivistisk”. (Falk, 2006:16).

Det synsätt som Dimenäs (1996) företräder, påminner en del om den socialkonstruktivistiska

synen på lärande. Hon anser att pedagogen ska följa den konstruktivistiska modellen för

undervisning. Detta innebär att elevernas föreställningar först ska lockas fram och utmanas.

Sedan kan elevernas föreställningar utvidgas genom att nya begrepp introduceras och

diskuteras. De nya begreppen och idéerna ska prövas i varierande situationer och slutligen ska

en jämförelse mellan nya och gamla förställningar ske samt en reflektion över skillnader

mellan dessa. Pedagogen ska ta reda på hur eleverna uppfattar sig själva i förhållande till det

de ska lära sig. Enligt konstruktivismen är det viktigt att sporra till lärande genom att störa
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”balansen”; elevernas föreställningar. (Se Bilaga IIII för En konstruktivistisk och

processinriktad modell för lärande.)

Enligt Andersson (2001) konstruerar människan kunskap med utgångspunkt från sina

handlingar i samspel med omgivningen. Kunskaper är alltså knutna till vad man gör med dem

och de erfarenheter man får av detta. Bevis på kunskap ligger därmed i att eleven kan handla i

överensstämmelse med vad kunskapen innebär. Piaget menar att det bara är upprepade

erfarenheter under lång tid som kan lyfta fram kunskapen. Kunskapandet sker genom

assimilation, d v s förförståelse och nya erfarenheter ochkunskaper integreras, samt genom

ackommodation – föreställningarna modifieras så att den nya kunskapen kan smälta in. För

undervisningen förutsätter detta att läraren har insikt i elevernas kunskaper, deras beredskap

och deras erfarenhetsbakgrund. En metodik som bygger på elevernas språk är viktig. Jean

Piaget har betytt mycket för skolans naturvetenskapliga och matematiska undervisning. Hans

syn på lärande och kunnande är just den konstruktivistiska och innebär kortfattat att alla

former av mental aktivitet uppfattas som processer vilka skapar eller ‘konstruerar’ något –

föreställningar, begrepp, minnen och annat. Denna teori om jämvikt genom självreglering har

haft särskilt stort inflytande på undervisningen i naturvetenskap. Den innebär att elevers

föreställningar och förförståelse rubbas, varvid de söker återställa jämvikten och balansen

med omgivningen. Då jämvikten störs, stimuleras eleven alltså till omtänkande, vilket kan

vara en sporre till lärande. Exempelvis kan läraren stimulera eleven att tänka ut vad som skall

hända i ett experiment. Eleven får då formulera en hypotes och sedan testa denna i

experimentet. Om denna inte stämmer med vad som verkligen händer störs den tankemässiga

jämvikten. Elevers intresse för förklaringen är då ofta högre. (Andersson, 2001; Dimenäs

1996) Detta kallas för att skapa ”kognitiva konflikter” och är också en effektiv metod i

matematisk undervisning. Diskussioner kring kognitiva konflikter har visat sig konstruktivt

för långtidsminnet, menar Dimenäs (1996). Det gäller därför att välja uppgifter som kan

provocera elevers förförståelse och som fångar upp vanliga missuppfattningar och bristande

förståelse.

Också i läroplanen betonas vikten av språk- och begreppsutveckling. Läroplanen bottnar i det

sociokulturella perspektivetpå kunskap. Enligt detta perspektiv skapas kunskap via

kommunikation. Vi skolas in i olika diskurser, d v s olika systematiska sätt att tala, skriva och

tänka, som utvecklas under tid och blir mer och mer sofistikerade. I och med att diskurserna

”förfinats” under lång tid i specifika miljöer, avviker de ofta mot vardagliga sätt att resonera.
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Varje diskurs har sitt speciella språk och sina speciella begrepp. Med hjälp av språket kan vi

diskutera och utveckla begrepp. Diskurserna gör det möjligt att ”se” världen och mening på

olika sätt. (Strömdahl 2002) Genom språket kan människan både begränsa och utvidga sitt

tänkande. Människan har ett behov att generalisera och kategorisera för att förstå och skapa

bilder av sin omvärld och för att definiera sig själv och andra. Det är i detta sammanhang,

som språket kan verka begränsande, genom uppdelningar i ”vi” och ”dom”. (Wellros, 1998)

Men med en medvetenhet om sin egen sociala och kulturella prägling kan elever och lärare

förstå hur de reagerar gentemot det annorlunda/olikheter. Det är en förutsättning för goda

pedagogiska möten.

Lärande ur det sociokulturella perspektivet är alltså att bli bekant med och tillägna sig olika

diskurser samt begrepp och resonemang som bygger upp dessa, men också att utveckla ett

kritiskt förhållningssätt. Begreppsbildning är därmed mycket viktigt, i och med att eleverna

tänker genom och med hjälp av begreppen inom diskursen. Grundläggande begrepp inom

naturvetenskapen bestämmer vad som är relevant att observera och analysera samt hur

fenomen ska förklaras. Det är diskursen som tillhandahåller olika förklaringsmodeller och

tankesätt till verkligheten. Elever approprierar, d v s tar över tankesätt och sätt att resonera,

från tidigare generationer, menar Strömdahl (2002). Begreppen är alltså inte nyskapade, utan

kulturellt reproducerade. Vardagliga begrepp är inte alltid i enlighet med naturvetenskapliga

begrepp och termer kan ha olika begreppslig innebörd genom att de ingår i olika diskursiva

system. Målet för undervisning blir därmed att eleverna utvecklar termer och begrepp

relevanta för naturvetenskapliga diskurser. Resonemanget med den naturvetenskapliga

diskursen, som ger oss möjlighet att tänka och förstå naturvetenskap, harmonierar med

Wynnes (1996:16) definition av naturvetenskapliga begrepp: ”De begrepp som är speciellt

naturvetenskapliga är sådana som hjälper oss att förstå naturens ordning och världen omkring

oss – de är allmänna slutsatser som man kan dra utifrån de mönster som framträder i

naturfenomen och andra naturföreteelser”.

Det sociokulturella perspektivet innebär vidare att eleven kan utvecklas genom samspel med

någon som har mer kunskap och färdigheter och nå den s.k. proximala utvecklingszonen.

Genom samspelet får elever tillgång till kunskaper, färdigheter, tankesätt och språk som den

mer kompetente behärskar. Begreppsbildning ses alltså som sociala och kulturella fenomen.

Stödjande samtal är viktigt för att eleverna ska utveckla förståelse. Vygotskij har utvecklat

begreppet ”zonen för proximal utveckling”, vilken symboliserar den klyfta som finns mellan
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vad en elev kan göra på egen hand och de kunskaper hon kan utveckla i samspel med någon

som har mer kunskaper och färdigheter. I interaktion med en mer kunnig person, är det viktigt

att konkretisera och tillämpa begrepp. Genom det pedagogiska samtalet kan

begreppsfragment formas till förklaringsmodeller. Strömdahl (2002) redogör för hur läraren

kan stödja elevers utveckling av naturvetenskapliga begrepp, ur ett sociokulturellt perspektiv.

Det gäller för läraren att uppmärksamma den spänning som finns mellan vardags- och

vetenskapliga begrepp. Vardagstänkande och naturvetenskapligt tänkande tillhör olika

kontexter och måste skiljas åt. Elevens vardagsbegrepp behöver medvetandegöras. Därefter

behövs samtal och reflektion samt tillfällen för tillämpning och utvärdering. Arbetet ska hela

tiden bestämmas utifrån den utvecklingszon som avses. Allt eftersom eleven appropierar

språket och begreppen inom ett naturvetenskapligt moment, ska lärarens stöttning tonas ner.

Det gäller att utveckla elevens förståelse genom att stötta hennes egna resonemang och hitta

ett sätt att kommunicera som passar eleven.

Vygotskijs sociokulturella teori kompletterar de konstruktivistiska idéerna i naturvetenskaplig

utbildning. Hur kommunicerar vi naturvetenskap i skolan?, blir här en viktig fråga. Språket

ses som det i särklass viktigaste verktyget människan har för att utveckla, testa och

kommunicera föreställningar och kunskaper. Det gäller att göra eleverna förtrogna med

termer och begrepp som är relevanta för den naturvetenskapliga diskursen. Genom begreppen

kan eleverna kommunicera med omvärlden och klä sina tankar i språklig form. ”Ord är

tänkandets verktyg”, enligt Vygotskij. (Strömdahl 2002:36). När ord används i olika diskurser

får de begreppslig innebörd, enligt denna teori. ”All kunskap är diskursiv och relativ till

situationen där den används.” (Strömdahl 2002:49). Men det krävs inte bara att eleven

behärskar de grundläggande naturvetenskapliga begreppen – den begreppsliga strukturen och

kontexten är mycket viktigt. Eleverna behöver känna till hur begrepp och termer relaterar till

varandra. Vygotskij menar att kombinationen mellan ords generella innebörd och den mer

konkreta betydelsen, berikar kopplingen mellan tanke och språk. Enligt Vygotskij är barnens

prat med sig själva en viktig funktion i begreppsutvecklingen. Detta kallar han för

egocentriskt tal. Barnen slutar så småningom att tala högt och talet går över till ett inre, tyst

tal och senare i tänkande.

Høines (2000) menar att begrepp får innebörd genom språk, diskussioner, reflektion och

genom praktik. Att skolan ger eleverna möjlighet att uttrycka sina kunskaper genom språk

som eleverna behärskar, är en förutsättning för att de ska utveckla begrepp. Enligt Høines



10

finns det språk av den så kallade ”första ordningen” och språk av den ”andra ordningen”. Med

språk av första ordningen menas det språk som eleven behärskar. Det kan handla om att ta till

fingrar eller klossar för att visa och förstå. Elever upptäcker system och sammanhang genom

erfarenheter och genom att använda språk, som fungerar som språk av första ordningen. För

att eleven ska skapa sig en helhetsuppfattning kring ett begrepp, krävs att barnet är medvetet

om sin förförståelse av begreppet. Först då kan en begreppsutveckling ske. Detta kräver att

läraren hjälper elever att klargöra sina egna begrepp. Eleverna måste få använda ett språk som

de har lätt att utrycka sig igenom. Det är på detta sätt en övergång från första ordningens

språk till andra ordningens språk kan ske. Översättningen från situationsbundna och

osammanhängande begrepp till ett helhetsbegrepp tar mycket kraft från eleverna. Därför

behöver de hjälp med denna översättning.

Ett exempel:

I en modell presenteras här tre olika representationer av talet 50. Dessa olika representationer,

som kallas ”50 kr”, ”Räkning i lek” samt ”Farfars ålder”, utgör de erfarenheter/föreställningar

som ”Lisa” har olika av begreppet 50. Modellen ska läsas från vänster till höger. Gällande

begrepp har barn ofta flera olika ”trianglar”, det vill säga föreställningar. Lärarens utmaningar

är att hitta dessa och hjälpa barnen mot målet – en helhetsuppfattning.

För mindre barn är det mycket som är språk av andra ordningen, exempelvis skriftspråket,

symbolspråket, tidsuppfattning och matematiska och naturvetenskapliga begrepp. Det är alltså

en hel del översättning som behöver ske. Det muntliga språket spelar en stor roll vid

tolkningen och översättningen. Eleverna behöver hjälp att utveckla ett muntligt språk som kan

fungera som översättningsled. Därför behöver vi lägga större vikt vid muntligt arbete med

matematiska- och naturvetenskapliga uppgifter. På så sätt kan vi tillsammans med eleverna

bygga upp begrepp på ett mer medvetet sätt. ”Detta gäller inte bara nybörjarundervisningen

utan också senare, när eleverna ska lära sig nya räkneoperationer (Høines 2002:102.).” I
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begreppsutvecklingen spelar alltså språket en stor roll. Det skrivna språket måste matcha det

talade. (Englund & Lahti 1998).

Grønmo (1999) menar att det är viktig att öva eleverna att lyssna på varandra på ett sådant sätt

att det ger upphov till reflektion kring begrepp. Att själv sätta ord på det man arbetar med är

viktigt för att utveckla goda matematikbegrepp. Då klargör man också sina egna idéer och

uppfattningar.

Ett utvecklingspedagogiskt perspektiv företräds av Pramling-Samuelsson och Mårdsjö(1997).

De menar att barnen behöver bli bättre på att tänka, reflektera och förstå innebörden av att lära

sig olika aspekter av sin omvärld. Som pedagog ska man därför arbeta med att få barnen att

prata och reflektera, något som också stöds av Høines teori om språk av första och andra

ordningen samt av det sociokulturella perspektivet.

3.2 Förankring till läroplaner och kursplaner

Enligt Uppnåendemålen i Lpo94 ska skolan ansvara för att eleverna känner till och förstår

grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga och tekniska

kunskapsområdena. (Utbildningsdepartementet 1994) Jag tar här upp de uppnående- och

strävansmål som är relevanta för min undersökning, det vill säga målen som eleverna ska ha

uppnått i slutet av femte skolåret. ”Vägen till kursplanernas uppnåendemål går via

strävansmålen.” (Hagland m fl. 2005)

Kursplanen för matematik

Strävansmål

Strävansmålen i kursplanen för matematik betonar vikten av att eleverna ”utvecklar ett rikt

och nyanserat språk ” Skolan ska även sträva efter att eleven utvecklar sin tal- och

rumsuppfattning samt förstår och kan använda:

-olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma

storleken av viktiga storheter

-viktiga geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser.

”Skolan ska sträva efter att eleven utvecklar: grundläggande talbegrepp, grundläggande

geometriska begrepp, grundläggande statistiska begrepp samt grundläggande algebraiska

begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter.” (Skolverket, 2000:1)
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Uppnåendemål

Alla uppnåendemål för slutet av femte skolåret förutsätter en grundläggande tal- och

begreppsuppfattning. Ett mål är att eleverna har utvecklat en grundläggande taluppfattning

som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform. Ett annat mål är att eleverna

förstår och kan använda de fyra räknesätten – vilket förutsätter begreppsförståelse. Att känna

igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster, kräver även

det att eleven har ett begreppsinnehåll bakom de geometriska begreppen. Likaså att ”kunna

jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna

använda ritningar och kartor”, kräver att eleverna behärskar de grundläggande begreppen

inom området. Samma sak gäller för att ”kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och

diagram samt kunna använda elementära lägesmått.” (Skolverket, 2000:1)

Kursplanen för de naturorienterade ämnena

Strävansmål

– ”utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik,

elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik och

energiformer.” (Skolverket, 2000:1)

Uppnåendemål:

–” känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organismer i

närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö”

-”ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i olika kulturer” (Skolverket, 2000:2)

– ”kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper och mångfalden av arter” (Kursplan

Biologi, s. 2)

Både i kursplanen för matematik och i kursplanen för de naturorienterade ämnena nämns

vikten av att samtala och diskutera. Att ha begreppsförståelse är centralt för att kunna samtala

och diskutera. De naturvetenskapliga ämnena har alla sin terminologi som eleverna behöver

utveckla för att förstå sin omvärld, ta del av den samhälleliga debatten samt kunna ta ställning

i olika naturvetenskapliga frågor. Eleverna ska få utrymme att förklara hur de tänkt, hur de

löst uppgifter och få delta i samtal om matematik och naturvetenskap, för att utveckla sitt

tänkande, sitt matematiska språk och sin förståelse, enligt sociokulturell teori.
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Läroplanen för förskolan, Lpfö

Enligt Lpfö98 ska stor vikt läggas vid miljö- och naturvårdsfrågor. De målformuleringar som

anknyter till naturvetenskaplig och matematisk begreppsbildning är:

• ”Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya

sätt att förstå sin omvärld”

• ”Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk.”

• ”Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord”

• ”Utvecklar sin förmåga att använda matematik i meningsfulla sammanhang.”

• ”Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och

form”

• ”Utvecklar förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och för enkla

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.”

• Förskolan ska sträva efter att främja barns utveckling och lärande genom att forma,

konstruera och utnyttja material och teknik.

• Barnen ska ”utveckla sitt kunnande om växter och djur och utomhusvistelsen ska ge

möjligheter till lek och andra aktiviteter.” (Utbildningsdepartementet 1998:13)

I förskolans läroplan är begreppsbildning och begreppsutveckling något som verkligen

belyses och läggs vikt vid. Vad som inte nämns mycket om är vilka begrepp som är

viktiga inom det naturvetenskapliga området. Att utnyttja material och teknik, att lära sig

om växter och djur och utveckla förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och för

enkla naturvetenskapliga fenomen lyfts fram i läroplanen. Att förskolebarnen utvecklar

förståelse för sin omvärld – naturen och den tekniska verkligheten, är ett mål för

verksamheten, men hur detta sker är upp till förskollärarna. Vad enkla naturvetenskapliga

fenomen innebär i detta sammanhang är upp till förskollärarna själva att tolka.

Jag har konstruerat en begreppsordlista för naturorienterade ämnen avsedd från förskola till

senare delen av grundskolan. (Se bilaga II) Utifrån kursplaner och läroplan sökte jag upp

begreppen, som förslagsvis kan användas i en mål- och processinriktad

undervisningsmetodik. Inom matematiken finns det redan begreppslistor som är anpassade

efter styrdokumenten, exempelvis Malmers lista (1997):
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Jämförelseord/Relationsord

Tidsord

Lägesord

Enheter

Fackuttryck

Benämningar för form, färg, utseende

En sådan här motsvarighet för naturorienterade ämnen, har jag själv konstruerat, p g a brist

på översikt på vilka begrepp, som enligt styrdokumenten ska tas upp i grundskolan.

3.3 Kunskapande som process

Det genomgripande perspektivet i detta arbeta är en progressionstanke; en syn på

kunskapande som en process. Detta perspektiv förespråkas av Liedman (2002), som

beskriver kunskap som ett intensivt samspel mellan sinnesintryck och redan lagrade

kunskaper. Det är ett sätt att göra världen begriplig och meningsfull. Kunskap är ett resultat

av en målmedveten process, ”ett skapande”, något som måste underhållas och förnyas.

Information är inte kunskap. Kunskap är alltså inget vi ”får”, eller något vi kan ”ge” varandra.

Det är jag själv som genom ett eget aktivt skapande frambringar kunskap, begripliggör och

skapar mening. Detta sätt att se på kunskap ingår i det konstruktivistiska perspektivet på

undervisning.

Med processinriktad undervisning avses att det ska ske en progression av elevernas

kunskaper, utifrån deras tidigare kunskaper, utifrån socialkonstruktivistisk modell. Läraren

lägger då upp undervisningen utifrån elevernas förkunskaper och bygger vidare på dessa. I en

sådan undervisning finns det en röd tråd och eleverna spiller inte mycket tid vid

stadieövergångar. Utifrån detta resonemang kan en koppling uttydas mellan processinriktad

undervisning och individualisering, eftersom lärandeprocessen är individuell för varje elev;

något som eleven utefter konstruktivistisk modell själv ”skapar”, dock i flera situationer i

samspel med andra elever och/eller läraren. Andra elever eller läraren kan då stå för den

kompetens som behövs för att föra eleven till dennes proximala utvecklingsnivå, enligt

Vygotskijs teori. Emanuellson & Bergius (2001) menar att det inte är konstigt att många

elever lämnar grundskolan med problem med matematiska begrepp, om det tidiga arbetet med

begreppsförståelse uteblir. En del lärare tänker att begrepp såsom procent, ”det klarar inte

eleverna än”, ”det är för svårt”, eller ”det hinner vi inte med – det får de ta på mellanstadiet”,
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men då har man ingen helhetssyn på lärande – man ser inte den röda tråden som ska löpa

genom utbildningssystemet och dessutom har man en bristande tilltro till elevernas förmåga.

De begrepp som senare visar sig ”svåra” är extra viktiga att ta upp på ett tidigt stadium, enligt

Jörgen Fors kompendium för begreppsutveckling (2005). Detta påstående harmonierar med

en studie som genomförts av Skolverket (se Tidigare forskning gällande Naturvetenskaplig

begreppsbildning) där ungdomarna i undersökningsgruppen menade att det behövs en tidigare

introduktion av NO-ämnena i skolan, för att främja elevernas intressen av dessa ämnen. (Falk,

2006)

Begreppsutveckling genom tankekartan är en metod som förespråkas av Dimenäs (1996) och

som utgår från elevernas erfarenhets- och kunskapsbas, i enlighet med den konstruktivistiska

modellen och med kurs- och läroplaner. Ett ämnesområde introduceras. Elevernas frågor och

målen för undervisningen utgör basen för undervisningsinnehållet. Eleverna reflekterar över

hur olika matematiska eller naturvetenskapliga begrepp hänger ihop. Exempelvis kan läraren

skriva en lista med begrepp. Klassen delas in i grupper för att diskutera begreppen och enas

om ett gemensamt förslag. Elevers begreppskartor kan med fördel jämföras vid olika tillfällen

för att åskådliggöra begreppsutveckling. (Strömdahl, 2002) Lärandet ses som en process i

denna metod, där elevernas utveckling visualiseras.

Här har vi ett exempel på hur kunnandet byggs upp steg för steg i de naturorienterade

ämnena, som visar på den progressionstanke som ligger till grund för detta arbete. Elevernas

förmåga att ta ansvar för sina studier ska ses som en process, där eleven slutligen i årskurs 6

själv kan planera genomföra och dra slutsatser av undersökningar samt redovisa dem. Likaså

att observera, mäta och känna igen egenskaper, känna igen livscykler, söka bevis och använda

enkla försöksanordningar är också en process är också processer som introduceras och

vidareutvecklas genom grundskolans olika årskurser.
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En annan aktivitet i den processinriktade undervisningen är processinriktad skrivning, som

kan genomföras både i naturorienterade ämnen och matematik. Det går ut på att eleverna

skriver om samma saker, (exempelvis om olika begrepp) i olika årskurser och vid olika tider

under läsåret. På så sätt kan lärare och elever se och åskådliggöra hur kunskaperna

utvecklas under en längre tid. Denna skrivning kan göras i en slags ”uppslags- eller

begreppsbok”, där eleverna formulerar definitioner med egna ord och utvecklar sin

förståelse genom åren. Språkutvecklingen kan också stimuleras successivt genom att

eleverna i slutet av varje arbetspass skriver ner vad de anser var meningen/syftet med

lektionen.(Emanuelsson, G m. fl. 1996)

En metod som visat sig väcka elevernas intresse för naturvetenskap genom ett varierande

och kreativt arbetssätt, där eleverna får utrymme att hitta egna lösningar och där

undervisningen är lokalt förankrad och vardagsnära, är enligt Persson (2000) att ”bygga”

naturvetenskapliga begrepp, det vill säga modeller av begrepp. Genom både taktilt, visuell,

auditiv och kinestetisk lärstil, skapar eleverna begreppsförståelse inom olika

naturvetenskapliga områden. Detta mål- och processinriktade arbetssätt är i enlighet med

Skolverkets kvalitetsgranskning (2003), som i och för sig berörde matematik, men som är

applicerbart i ett vidare utbildningsperspektiv. I denna kvalitetsgranskning nämns metoder

och arbetssätt som stimulerar till upptäckarglädje och kreativitet. En varierad undervisning,

delaktighet och påverkan och en varierad återkoppling samt att läraren utgår från elevernas

intressen och omvärld och gör undervisningen begriplig, förespråkas som viktiga faktorer

för lusten att lära. Här kommer även det vidgade textbegreppet in, det vill säga att uttrycka

sig i både tal, skrift, bild, form, drama, musik och rörelse, vilket förespråkas i Lpo94.

ÿ
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(Olson och Boreson, 2004) Det vidgade textbegreppet ger förutsättningar till en mer

varierad undervisning. Medier som pedagogiskt verktyg, nämndes dock ingenting om i

lärarintervjuerna. En målinriktad undervisning innebär dock att eleverna skapar mening

genom olika uttryckssätt. ”Eleverna skall då uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få

pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama,

rytmik, dans, musicerande och skapande verksamhet i bild, text och form ska vara inslag i

skolans verksamhet.” (ur Lpo94 Skolans uppdrag).

Vidare kan metakognition ses som en viktig beståndsdel i synen på lärande som en process.

Metakognition handlar om att bli medveten om sitt eget tankesätt och sitt eget sätt att lära.

Det finns många sätt att stimulera elevernas utveckling av metakognition, både i matematik

och naturorienterade ämnen. Metakognitionen kan utvecklas steg för steg, genom en

genomtänkt organisation av arbetet i de båda ämnesområdena. I matematikundervisningen

kan läraren vänja eleverna vid att arbeta med frågor som stimulerar deras tänkande om det

egna lärandet i problemlösning, såsom:

• Vilka likheter/skillnader finns det mellan det här problemet och sådana jag löst

tidigare?

• Vilka strategier/taktiker/principer är lämpliga för det här problemet och varför?

• Vad har jag lärt mig genom att arbeta med detta problem?

• Vad är det som gjorde att jag lärde mig det?

Elevens sätt att tänka kan också medvetandegöras genom att läraren ger sin uppfattning om

elevens sätt att ta sig an ett matematiskt problem och genom gruppuppgifter, där eleverna

får förklara och försvara sina egna lösningsstrategier och lyssna och bedöma andras

tankesätt. Att även skriftligt formulera sig kring metakognitiva frågor kan vara positivt.

(Hagland, m fl 2005) Att arbeta med kommunikativa uppgifter i matematik och i

naturorienterade ämnen är i enlighet med aktuella läroplaner och kursplaner.

ÿÿ

3.4 Tidigare forskning

Det finns många undersökningar som visar att det finns elever som har bristande

begreppsuppfattning i både matematik och naturvetenskap. Englund & Lahti (1998) menar att

detta kan bero på att undervisningen gått för fort fram eller att eleverna alltför tidigt tvingats

göra beräkningar istället för att diskutera begrepp. De matematiska symbolerna kan ha lyfts



18

fram för tidigt, på bekostnad av förståelse. Andra teorier är att för mycket spalträknande inte

lett till utveckling och att eleverna kan ha tappat rötterna till matematikens ursprung.

Gällande den tidigare forskningen inom den naturvetenskapliga begreppsbildning, kommer en

redogörelse för studier som visar att elever kan ha svårt att ta till sig naturvetenskapliga

begrepp, vardagsspråkets betydelse för utvecklandet av naturvetenskapliga begrepp, vikten av

ett varierat och processorienterat arbetssätt m.m.

3.4.1 Tidigare forskning gällande Naturvetenskaplig begreppsbildning

Harlén (1996) menar att det finns många forsknings- och observationsresultat om elevers

tänkande i naturvetenskap. Viktiga slutsatser av dessa är att barn har idéer om

naturvetenskapliga fenomen redan som små och att läraren behöver gå på djupet och fokusera

på de grundläggande naturvetenskapliga begreppen, för att utveckla elevernas föreställningar.

Björn Andersson (2001) har i sin bok ”Elevers tänkande om skolans naturvetenskap”

sammanfattat och analyserat de många undersökningar som gjorts under åttio- och nittiotalet

angående elevers begrepp om olika naturvetenskapliga företeelser. Andersson är av

uppfattningen att elever på grundskolan ska ges funktionella begrepp i en vardagskontext

(samhälls/medborgarperspektiv) som ligger mellan vardagsbegrepp och naturvetenskapliga

begrepp. Forskning med konstruktivistisk ansats, har bedrivits flitigt de senaste decennierna

gällande hur skolelever tänker om naturvetenskapliga fenomen. Enligt den konstruktivistiska

forskningstraditionen kan man med lämpliga frågor kartlägga begreppsförståelse och

formulera teorier för hur begrepp bildas. Resultaten har visat att de deltagande eleverna haft

svårt att ta till sig naturvetenskapliga begrepp och svårt att generalisera sina kunskaper till nya

problem och situationer.

Helge Strömdahl (2002) har i sin bok ”Kommunicera naturvetenskap i skolan” sammanställt

forskningsresultat bland annat gällande begreppsförståelse. Enligt Gustav Helldéns studie,

som ingår i denna bok, har det vardagliga språket en avgörande betydelse gällande

föreställningar för växters liv och nedbrytning. Han drar slutsatsen att ett begränsat antal

grundläggande naturvetenskapliga begrepp ska behandlas i undervisningen. Partikelbegrepp

ser han som mycket viktiga, för att utveckla förståelse för processer i naturen, som ej kan ses

av ögat eller på annat sätt uppfattas. Helldéns forskningsmetod bygger mycket på metodiken

om begreppskartor. I denna metodik kan elevers begreppskartor jämföras vid olika tillfällen

och deras begreppsutveckling därmed tydliggöras.
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Persson (2000) har skrivit en bok om att ”bygga” naturvetenskapliga begrepp. Denna grundar

sig på hans och hans kollegors beprövade erfarenhet av att förändra skolans

naturvetenskapsundervisning. Lärarnas egna idéer och entusiasm har styrt förändringsarbetet.

Hans metodik går ut på att eleverna får bygga modeller av olika naturvetenskapliga begrepp

och processer. Exempel på vad som ingick i arbetet är att visualisera ett begrepp, att

åstadkomma en modell som var ämnesmässigt korrekt, samtidigt som den måste vara

begriplig och intressant för kamrater, föräldrar eller utställningsbesökare. Att "bygga"

begrepp kan tjäna som inspiration och konkret hjälp för lärare som vill utveckla sin

undervisning, både i naturvetenskapliga och andra ämnen. Genom utvärderingar av lektioner

och enkätundersökningar har han kommit fram till att man väcker elevernas intresse för

naturvetenskap genom att variera arbetssättet, låta eleverna själva arbeta med att konstruera

lösningar till intressanta problem samt att göra No-undervisningen lokalt förankrad och

vardagsnära.

Skolverkets studie (1994) ”Mer formler än verklighet” visar att NO-undervisningen, och då

särskilt kemi- och fysikundervisningen försummas till stor del under de tidiga skolåren. I

denna studie ingick äldre grundskoleelever, från åk 9 och gymnasieelever från åk. 3 från fem

olika län. Majoriteten av dessa ungdomar menade att det bedrivs för lite NO-undervisning på

låg-, och mellanstadiet. De förbättringsförslag ungdomarna i undersökningen kom med var:

-”tidigare introduktion av NO-ämnena

-bättre utbildade lärare

-en modernisering av undervisningssättet

-en levande undervisning med fler laborationsövningar

-mindre katederundervisning

-en förbättrad anknytning av ämnesinnehållet till vardagslivet” (Falk, 2006:18)

Fyrar år senare, 1998, gjorde Skolverket en annan relevant undersökning, med

gymnasieelever i undersökningsgruppen, som ger ett elevperspektiv på NO-undervisningen.

Studien visade att eleverna ansåg att de behövde ”plugga” för mycket för att vara duktig i

naturvetenskap och att man bör vara beredd på att lära sig boken utantill.” (Falk, 2006:18) De

menade vidare att undervisningen anknyter för lite till deras egna referensramar. Precis som i

Skolverkets undersökning 1994, eftersöker dessa elever en modernisering av

undervisningssättet, där aktiviteter som att lyssna på läraren, skriva av från tavlan och
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genomföra experiment, inte är de enda arbetsformerna. ”Dagens fysiklektioner präglas

mycket av den behavioristiska och kognitiva undervisningsmetoden.” (Falk, 2006:19)

3.4.2 Tidigare forskning gällande Matematisk begreppsbildning

Elisabet Doverborg (1987), adjunkt i förskolans metodik har genomfört en studie, då hon

frågade förskolelärare och barnskötare: Hur arbetar de med matematiska begrepp i förskolan?

Studien visade att det fanns tre typer av svar:

• Som aktivitet för sig (skolförberedande)

• Som en naturlig del i alla situationer, exempelvis i att duka och att spela spel

• Matematiken är inget för förskolebarn

Doverberg menar att pedagogerna måste lyfta fram matematiken och göra den synlig för barn.

Hon menar att man som lärare måste ge barnen många tillfällen där samma problem belyses

från olika håll, för att de ska utveckla förståelse för matematik. På så vis skapar sig barnen en

grund i matematik som de har nytta av både i nuet och i framtiden. Ofta tar också skolan för

givet att eleverna skapat sig en grund i förskolan. Det råder en enighet om att matematiska

begrepp inte medvetet bearbetas i förskolan idag, menar hon. Men det borde inte vara någon

tveksamhet om att pedagogerna borde arbeta medvetet med de matematiska begreppen i

förskolan, genom att de utgår från de erfarenheter som barnen har. Doverborg, Pramling-

Samuelsson (2001:141) menar att ”Att upptäcka, erfara och börja förstå olika aspekter är

basen till allt kunnande”.

Gudrun Malmer (1992) har skrivit om hur talbegreppet utvecklas steg för steg. Hon

rekommenderar en viss modell, där talbegreppet utvecklas processinriktat. I denna modell går

eleverna från tankar, där deras erfarenheter ska tas till vara, till handling och vidare till språk,

där terminologiska uttryck successivt förs in, vidare till symboler och slutligen algoritmer. I

symbolstadiet ingår huvudräkning och överslagsräkning, som alltså enligt denna modell, ska

komma innan algoritmträningen.

Brekke & Rosén (1996) menar att många forskningsresultat visar att det är bättre att arbeta

grundligt med ett fåtal väl valda uppgifter än att lösa en mängd rutinuppgifter, om man vill

utveckla matematiska begrepp. På ett naturligt sätt bör aktiviteterna innehålla något av de

centrala idéer som begreppet består av. Genom diskussion kan eleverna sedan fördjupa sin

förståelse. Genom aktiviteten ska elevens alternativa strategier komma fram och knytas till

ämnesinnehållet. Missuppfattningar och ofullständiga uppfattningar ska lockas fram och
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utmanas. De nya eller utvidgade begreppen ska sedan användas i olika sammanhang, enligt

konstruktivistisk modell.

Enligt Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) försöker lärarna i förskolan spontant ta tillvara

situationer och aktiviteter med anknytning till matematik och försöker möta barnens intresse

för antal och siffror. Oftast har de däremot inte någon medveten strategi för hur de ska stötta

barnens utveckling och kunnande i matematik. Matematiken måste lyftas fram och benämnas

som en naturlig del av livet. Lärare med ett medvetet förhållningssätt till elevers lärande i

matematik tar upp den matematiska begreppsbildningen genom att man räknar, klassificerar,

benämner och mäter tillsammans med barnen. Medvetna lärare skapar situationer, tar vara på

upplevelser och aktiviteter som kan tematiseras och problematiseras, som barn kan reflektera

över och laborera med. På detta sätt får eleverna erfarenhet av olika begrepp och utvecklar sin

matematiska förmåga genom att begreppen återkommer i många olika situationer.

Wahlin & Öberg (2003) har genomfört en undersökning gällande hur pedagoger kan belysa

grundläggande matematiska begrepp ur olika synvinklar. De gav barnen tillfällen att möta

matematiska begrepp flera gånger i olika situationer. De arbetade allsidigt med begreppen,

genom att leka och skapa, prata och reflektera, för att ge barnen en djupare innebörd i

begreppen. Resultatet av deras studie visar att barnen började använda sig mer spontant av

matematiska begrepp.

3.5 Vikten av att arbeta med begreppsutveckling

Brister i språket leder till att eleverna inte uppfattar innehållet i skriftliga och muntliga

uppgifter, även om de behärskar de matematiska operationerna (Malmer, 1997). Språket har

även stor betydelse för tänkandet och medvetandets framväxande. Ett annat argument för den

viktiga begreppsutvecklingen är att matematiksvårigheter förebyggs då eleverna får

tillräckligt med tid att bygga upp och befästa de grundläggande begreppen. De begrepp som

bygger upp matematiken är form, tal och samband samt utförandeformerna mäta, rita och

beräkna. (Englund & Lahti 1998) Enligt Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) är ett

välutvecklat och nyanserat språk en förutsättning för att lära och förstå matematik.

Barn bearbetar olika begrepp under olika perioder och på olika plan samtidigt, t ex genom att

göra saker, genom lek och skapande samt genom att fundera, reflektera och prata om det,

enligt en studie som gjorts av Chris Athley (1990) och Cathy Nutbrown (1994). (Pramling-
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Samuelsson, Sheridan 1999). Detta ger pedagogiska konsekvenser i form av att pedagogen

ska stimulera barnen på alla dessa plan. Pedagogen ska också ta reda på vad som intresserar

barnen för att kunna väcka engagemang hos dem och vidareutveckla deras

begreppsuppfattning. Begrepp kan utvecklas genom att barnen först upplever variationer och

sedan, steg för steg, uppfattar likheter och skillnader, som också benäms. Ett exempel är barns

uppfattning av geometriska figurer. Till en början ser de ”klossar”, tre linjer i en triangel etc,

innan de lär sig att kategorisera figurerna och benämna dem med matematiskt språk.

”Begreppsförståelse handlar ytterst om förmågan att kunna orientera sig i ett komplext

samhälle” (Fritzen, 2001:42). Läraren kan välja ut centrala begrepp och arbeta med dem i för

barn naturliga situationer, med syfte att utmana föreställningar och väcka intresse, för att

kunna utvidga elevernas kunskapsbas.

3.6 Varför integrera matematik och naturorienterade ämnen?

Enligt kursplanen i matematik har matematik ” nära samband med andra skolämnen. Eleverna

hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska

kunnande” (Skolverket, 2000:2). Det integrerade, temainriktade arbetssättet får även stöd i

Förskolans läroplan Lpfö98, där det står att: ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek,

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och

reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och

sammanhängande.”(Utbildningsdepartementet 1998:10)

En förespråkare för integrerat, tematiskt arbete är Nilsson (1997). Han menar att lärandet ska

ta sin utgångspunkt i frågor/kunskaper som knyter an till elevernas erfarenheter och närmiljö,

för att främja motivation och lärande. Detta hör till den konstruktivistiska synen på lärande,

då elevernas föreställningar lockas fram, nya begrepp introduceras och diskuteras; eleverna

utför praktiskt arbete och slutligen reflekterar de över likheter och skillnader mellan tidigare

och nya föreställningar. Utifrån målen i Lpo94 eller Lpfö98 kan läraren ge förslag på

ämnes/aktivitetsinnehåll. Barnen får välja utifrån gemensamma behov och intressen. Syftet

med det tematiska arbetet är att utveckla handlingsberedskap, fördjupad kunskap och att

utmana barnen.

Att utforma temaarbeten i form av uppdrag är något som förordas av Kungliga

vetenskapsakademin (2005). Temaarbetena, som konstruerats av denna akademi, är utformade
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så att eleverna bygger upp sitt kunnande och systematiska arbetsmetoder inom

naturkunskapen steg för steg. De är både mål- och processinriktade. Projektet inom den

Kungliga Vetenskapsakademin kallas ”Naturvetenskap och Teknik för alla” och syftar till att

väcka nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. De

teman som presenteras utgår från den konstruktivistiska och sociokulturella modellen för

lärande och baseras därför på elevernas erfarenheter, samarbete och diskussioner samt

reflektion och utvärdering, efter varje moment. Utifrån målen i Lpo94 eller Lpfö98 kan

läraren ge förslag på ämnes/aktivitetsinnehåll. Barnen får välja utifrån gemensamma behov

och intressen. Syftet med det tematiska arbetet är att utveckla handlingsberedskap, fördjupad

kunskap och att utmana barnen.

Matematik kan integreras med, i princip, alla andra skolämnen, menar Berggren, (1998), men

jag har valt att fokusera på integrationen av matematik och naturorienterade ämnen. Likaså

menar Wynne (1996:15) att det finns ”ett stort övergripande område mellan NO-ämnena och

andra ämnen.

4. Metod

Vidare följer en presentation av de metoder som valts, med en presentation av metodval,

datainsamlingsmetod, reliabilitet och validitet.

4.1 Metodval

Detta är en komparativ studie, som har för avsikt att jämföra resultat av lärarintervjuer och

observationer med för studien relevanta mål, angivna i berörda kurs- och läroplaner samt

tidigare forskning och teorier. För att få en mer helhetlig bild av begreppsutveckling av

matematiska och naturvetenskapliga begrepp har jag valt att både använda mig av

djupintervjuer av lärare och observationer av elever, 5-7 år gamla. Enkätundersökningar

kunde ha använts, men ett val gjordes att istället fokusera på djupintervjuer, för att få så

utförliga svar som möjligt och därmed kvalitativt rikare svar. Denna studie är kvalitativ i sin

art, inte kvantitativ, vilket motiverar detta val. På vissa skolor genomfördes gruppintervjuer

med lärare. Två lärare intervjuades då åt gången, så att de kunde bolla tankar med varandra

och ännu mer detaljerade och uttömmande svar därmed kunde fås. De observationer som

genomförts kan ses som en metod inom aktionsforskningen, där det är jag som lärare som

genomför undervisningssituationer, det vill säga förbereder, genomför och utvärderar
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undervisningspass. Fördelen med denna forskningsmetod är att forskaren själv kan styra

handlingar och situationer. Forskaren kan förändra, påverka och starta skeenden av olika slag.

Sex stycken lärandesituationer i matematik planerades, som jag tillsammans med barnen

kunde utvärdera. (Se bilaga III Observationer). Ett alternativ kunde ha varit att använda sig av

s k fallstudier. Det skulle också ha givit en kvalitativ ansats, men detta är inte att föredra om

forskaren är ute efter en mer helhetlig bild och om forskaren är ute efter att skapa

kommunikativa situationer för lärande. De elever som observerats (5-7 åringar) kunde genom

aktionsforskning studeras i ett kommunikativt sammanhang, där de utifrån en sociokulturell

syn, samverkar och lär av varandra.

4.2 Datainsamlingsmetod

4.2.1 Observationer

För att se hur arbetssättet gällande begreppsutveckling i naturorienterade ämnen och

matematik ser ut har jag använt mig av lärarintervjuer samt observationer och litteraturstudie.

Analys och reflektion över observationerna sker i arbetet för att se om och hur barnens

begrepp utvecklas. Ordet observation kommer från latinet och betyder iakttagelse eller

undersökning. Att observera är att iaktta, lägga märke till eller hålla utkik efter något.

Observation är en av de vetenskapliga teknikerna för att samla information. Observationen

måste vara systematiskt planerad och informationen måste registreras systematiskt. Med

observationsmetoden kan beteenden och skeenden studeras i ett naturligt sammanhang i

samma stund som de inträffar. För att registrera informationen systematiskt användes

utvärderingar efter varje lektionspass samt Analysscheman (PRIM-gruppen 2000)

Under fem veckors tid har observationer genomförts och i samband med denna

dokumentation av tio elevers begreppsutveckling i matematik i en F-1:a. Valet att göra

observationerna inom matematiken, gjordes mot bakgrund att naturorienterade ämnen inte

ingick i den reguljära undervisningen, i denna klass som var tillgänglig under

observationsperioden. Urvalet av barn som deltog i observationerna, gjordes i samråd med

klassläraren. Barnen som deltog i observationerna har varierande matematikkunskaper och

olika djup förståelse för matematiska begrepp, vilket ses som gynnande för reliabiliteten för

observationerna.

För att ta reda på barns förståelse gällande olika matematiska begrepp, användes

begreppskartor och tankekartor som redskap. För att kartlägga barnens förkunskaper kring
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matematiska begrepp konstruerades även en fördiagnos gällande taluppfattning, där

begreppsförståelse var en av de viktigaste delarna. Utifrån fördiagnosen kunde sedan

lektionstillfällen planeras och läggas upp, under vilka eleverna kunde vidareutveckla

begreppen. Vilken förståelse eleverna visade för de olika begreppen som togs upp under

lärandesituationerna, observerades. En teorietisk utgångspunkt för organisationen av

undervisningen var den konstruktivistiska metoden, varför hänsyn togs till elevernas

förkunskaper och kommunikativa situationer för lärande skapades. Det grundläggande

perspektivet för arbetet, det vill säga det mål- och processinriktade perspektivet, genomsyrar

lektionernas utformning, då begreppskartor användes och återkoppling gjordes till det

eleverna tidigare tagit intryck av under lärandesituationerna. Varierande situationer skapades

för att träna olika begrepp. (Se bilagor Observationer III)

4.2.2 Intervjuer

Förutom observationerna har även intervjuer genomförts bland förskolelärare/lärare. Lärarna

har djupintervjuats, för att få en mer detaljerad och utförlig beskrivning av deras arbetssätt för

begreppsutveckling i matematik och naturvetenskap. Frågeställningarna var utgångspunkten

vid lärarintervjuerna. Tanken bakom frågornas konstruktion är att kunna få fram svar på

undersökningens syfte att få insikt i hur lärare för barn 5-7 år arbetar med begreppsutveckling

i naturvetenskap och matematik samt hur de integrerar de båda ämnena.

Vid djupintervjuerna ställdes följdfrågor, såsom När? Var? Hur? Ge exempel.. För att

resultatet skulle bli kvalitativt är det viktigt att lärarna berättade så mycket som möjligt om

sitt arbetssätt. En noggrannhet gällande forskningsetiska principer genomsyrar både intervjuer

och observationer. Alla deltagande lärare har givit sitt samtycke till deltagande i studien; de

har blivit informerade om studiens syfte, inga namn eller skolor nämns i arbetet och

uppgifterna i arbetet används endast för forskningsändamål. Genom studien är målet att bygga

vidare på tidigare forskning.

Eftersom ett syfte med undersökningen är att få insikt i hur barn utvecklar och befäster

begrepp berör en intervjufråga fråga huruvida lärarna vet att eleven förstår begreppen. Ett

annat syfte med arbetet är att undersöka vilka aktiviteter och moment lärarna använder för att

få tillstånd en begreppsutveckling i matematik och naturvetenskap. Därför handlar en

intervjufråga om hur lärarna arbetar med begreppsutveckling i naturvetenskap och matematik.

Vidare ingår en fråga om vilket material de använder för att gynna begreppsutvecklingen,
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eftersom detta ingår i organisationen av undervisningen. Frågan vilka begrepp lärarna tar upp

i förskolan och de tidiga åren ställdes också, samt hur de integrerar ni ämnena naturvetenskap

och matematik, eftersom ett syfte är att ta reda på detta. Frågorna har inte testats på en

testgrupp innan de använts i undersökningen, men de har modifierats vid flera tillfällen innan

de användes.

För att svara på frågan om hur lärarna i undersökningen integrerar matematik och

naturorienterade ämnen samt hur en målinriktad undervisning, som utvecklar elevernas

begrepp kan se ut, har lärares intervjusvar som harmonierar med kurs- och läroplaner och med

arbetets teori- och forskningsbakgrund använts.

4.3 Urval Lärarintervjuer

Fyra förskolelärare, sex lärare för förskolklass och åtta lärare för klass 1 intervjuades.

Förskolelärarna/lärarna har valts från tre olika kommuner – Växjö, Vetlanda och Sävsjö

kommun och från områden med olika socioekonomisk status samt olika grad av

invandrartäthet. I studien strävades efter ett representativ urval av förskolelärare och lärare,

varför målet var att djupintervjua så många förskolelärare/lärare som möjligt. Fördelen med

att intervjua lärare från tre olika kommuner och från områden med olika socioekonomisk

status, är att urvalet blir bredare geografiskt och ur socioekonomisk synvinkel. För att samma

undersökning ska kunna genomföras igen med samma resultat, är geografisk spridning och

varierande demografi, ett sätt att höja möjligheten att få liknande resultat, d v s att höja

reliabiliteten. (Johansson & Svedner 2001).

4.4 Reliabilitet och Validitet

Enligt Johansson & Svedner (2001) innebär alltså reliabilitet att någon annan ska kunna göra

om samma undersökning och få samma resultat. Ett annat sätt att höja denna faktor är att

samma person genomför alla intervjuer och använder sig av samma frågor, vilket är fallet i

denna undersökning. Validitet innebär att man har gett en sann bild av det som undersöktes

och att man har undersökt det som avsågs. (Johansson & Svedner 2001) Utifrån

frågeställningarna för arbetet har relevanta frågor ställts som har kunnat ge svar på

undersökningens syfte. En ansats att höja generaliserbarheten har gjorts, genom att intervjua

förskolelärare/lärare i tre olika kommuner, på olika skolor, inom olika socioekonomiska

områden och med varierande grad av invandrartäthet. Generaliserbarheten innebär att

resultatet kan generaliseras. Detta är en utmaning i denna studie, eftersom den omfattar lärares
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arbetssätt och eftersom ett stort urval lärare borde ingå i studien, för att ytterligare förbättra

reliabilitet och generaliserbarhet. För att reliabiliteten för observationerna skulle hållas hög,

trots det begränsade urvalet, valdes elever med olika ålder (5-7 år), med varierande kunskaper

i matematik och med olika djup förståelse för matematiska begrepp. Reliabilitet blir hög även

om någon annan genomför observationerna, eftersom en heterogen grupp alltså valts ut, men

också genom att det finns gemensamma nämnare för hur barn utvecklar begrepp och vad som

gynnar deras begreppsutveckling. Detta stöds bland annat av tidigare forskning och flera

teorier i teoridelen. Likaså om någon annan ställer frågorna i lärarintervjuerna blir

reliabiliteten relativt hög, eftersom lärare valts ut från olika geografiska och socioekonomiska

områden samt med olika grad av invandrartäthet.

5 Resultat och analys

Under denna rubrik redovisar jag resultat från lärarintervjuerna. Resultatet är sammanställt

efter de frågeställningar som min studie syftar till. Efter resultatet kommer en analys som är

kopplad till den teorietiska bakgrunden.

5.1 Hur arbetar lärarna med begreppsbildning av matematiska och naturvetenskapliga

begrepp?

5.1.1 Förskola

Förskolelärarna hade olika sätt att arbeta med begreppsbildning i matematik och

naturvetenskap på. En del av förskolelärarna arbetar på så sätt att de spontant tar till vara på

vardagssituationer för att arbeta med matematiken:

”Vi använder begrepp i matematik vid rutinsituationer t ex dukning, av- och påklädning;

räknar hur många tallrikar de ska ha, hur många vantar, antal barn, antal fruktbitar vid

samlingen, hur många flickor/pojkar det finns vid bordet, hur många som dricker

mjölk/vatten. Vid samlingar och aktiviteter kommer både matematik och naturvetenskap

in. Spel och pussel innehåller detta. På skogsutflykter och på gymnastiken.”

Andra förskolelärare hade ett mer planerat/organiserat arbetssätt där de medvetet skapar

situationer fler situationer för lärande i natur och matematik än de vid rutinsituationerna:
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”Vi lär barnen att vara rädda om naturen. Vi gör växtböcker med olika växter i som vi lär

oss mer om. Vi är mycket ute i naturen och dokumenterar besöket. Vi har egen kompost

som barnen hjälper till att sköta.” Matte: ”Mycket vardagsmatematik - vid dukning, antal.

Vi har också aktiviteter där barnen får hämta visst antal saker i naturen som vi sedan lägger

i burkar med siffror på. Vi sjunger också rörelsesånger om årstider och dagar och prata

utifrån bilder och konkret material såsom tärningar.”

Vidare nämnde några pedagoger att de läser skönlitterära barnböcker som kan relateras till

matematiken och att de benämner olika storlekar på objekt utomhus.

Temainriktat arbete, där lärarna försöker få med alla ämnen, nämndes också som arbetssätt.

Ett exempel är temat TROLL, som en lärare beskrev, där de laborerade med olika tekniker i

det skapande, färger konsistens, naturvård, naturkunskap och tekniker där de gjorde egna troll.

De hade också ”Kottelekar” Vidare fortsatte läraren med en beskrivning av hur de lägger upp

lärandet gällande naturvetenskapliga begrepp och fenomen:

”Kemi - vad händer om jag tappar ngt från stenen, vart tar det vägen. Vad händer om jag

släpper i väg min ballong? Fysik- vi jämför olika material. Biologi- vi planterar, vi

komposterar. Teknik- hur/vad behöver jag för att bygga/göra detta.”

Slutligen belystes utematte och utelekar som ett arbetssätt. Utomhus fick barnen bland annat

göra jämförelser mellan olika långa pinnar och stenar, men mest var det fri lek som gällde.

5.1.1.2 Analys

Undersökningen visar att förskolelärarna arbetar med att utveckla barnens kunnande om

växter och djur, utnyttjar material och teknik och strävar efter att barnen utvecklar omsorg om

naturen, i varierande grad. Utifrån de förskolelärare som intervjuats var det bara en som

arbetade i enlighet med målen för förskolan, gällande naturvetenskaplig begreppsbildning. På

den förskolan tog de även upp enkla naturvetenskapliga fenomen såsom vikt/massa, lufttryck

och kretslopp. Där arbetade de också temainriktat.

Undersökningen visar att medvetenheten kring hur läraren kan arbeta målinriktat och

medvetet med matematisk begreppsbildning har ökat, i jämförelse med Doverbergs

forskningsresultat 1987, då det rådde en enighet om att matematiska begrepp inte medvetet

bearbetades i förskolan. Enligt undersökningsresultaten försöker förskolelärarna antingen
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spontant ta till vara på vardagssituationer för att arbeta med matematiken, eller har ett mer

planerat/organiserat arbetssätt där de medvetet skapar situationer för lärande i natur och

matematik. Enligt Doverborg (1987) är det pedagogens uppdrag att medvetet lyfta fram

matematiken och skapa olika tillfällen där samma problem belyses från olika håll, för att de

ska kunna utveckla en grund och en förståelse i matematik, som de har nytta av både i nuet

och i framtiden. De matematiska begreppen måste alltså medvetet lyftas fram i förskolan,

vilket också görs i flera av förskolorna i min undersökning. Doverborg, Pramling-Samuelsson

(2001:141) menar att ”Att upptäcka, erfara och börja förstå olika aspekter är basen till allt

kunnande”.

5.1.2 Förskoleklass

En av de olika aktiviteterna som undersökningen visar är det tematiska arbetet, där

naturkunskap ingår. Arbetsgången kan se ut så här: Genomgång i ring – praktiskt arbete –

övningar på stenciler. Exempel på aktiviteter under temat, som lärare nämnt, är att de går ut i

skogen en och har olika aktiviteter; visar en saga med naturvetenskapligt innehåll på

flanotavla innan eleverna går ut; pratar om allemansrätt och fridlysta blommor; skapar en

”Naturruta”, med olika saker i som lärarna bestämt – barnen får då lära sig benämna de olika

objekten i rutan; läsa om insekter och blommor etc, sedan gå ut plocka och därefter benämna

dem.

Vidare använder sig en del av lärarna i undersökningsgruppen av läroböcker. Arbetet med

läroböcker kombineras med skogsutflykter, 1 gång/vecka, då de räknar och leker med kottar

och annat naturmaterial.. Flera av lärarna arbetar efter ett speciellt läromedel i matematik och

ett fåtal även efter ett läromedel i naturorienterade ämnen. I en del läromedel som finns inom

matematiken, ingår mycket begrepp teoretiskt och praktiskt, menar de.

En tredje kategori av arbetssätt är det då lärarna enbart arbetar med matematiska begrepp,

vilket benämns ”utematte” eller ”utedagar”. Många av lärarna i min studie, arbetar enbart med

matematiska begrepp och inom naturvetenskapen, benämner de enbart växter och djur. I

utematten går de ut och utforskar olika begrepp, såsom längdbegreppet, geometriska figurer

etcetera, olika löv, mönster m.m. och utvecklar det sedan vidare inomhus. Andra lärare

benämner detta för utedagar och menar att de under dessa dagar hela tiden använder viktiga

begrepp i barnens egna lek och i den mer organiserade aktiviteter.
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Ett fjärde arbetssätt som nämndes av en lärare var det systematiska arbetet med mattesagor,

Detta var kärnan i matematikundervisningen i F-1. Detta arbete beskrivs utförligt under

”Resultat för Klass 1 ”

Slutligen finns ett arbetssätt som kan benämnas som det ”Mångfaldiga arbetssättet”. En del

lärare redogjorde nämligen för ett mer mångfaldigt arbetssätt som innehöll laborationer,

sånger, lekar, sagor/berättelser och praktiska övningar i både matematik och naturvetenskap.

En lärare berättade att de har en naturtimme varje vecka, då olika naturvetenskapliga

experiment och iakttagelser genomförs, men detta förekom inte hos de övriga lärarna som

deltog i studien.

5.1.3 Klass 1

De arbetssätt som beskrivits av lärarna i studien är: samtal, skapande och laborativt arbete.

Genom samtal diskuterar lärarna olika begrepp och visar laborativt med sina elever.

Begreppen befästes genom en skapande uppgift, t e x bild. Vidare benämndes ”Naturrutor”

och laborativt arbete. I naturvetenskap tittar två lärare som medverkade i studien på olika

skiftningar i naturen och använder sig av naturrutor, där olika organismer och växter

benämns. I matematik använder sig dessa lärare av konkreta saker i barnens vardag, som

exempelvis klossar, kaplastavar, leksaksbilar och de egna kropparna, för att barnen ska

utveckla sin antalsuppfattning.

Ytterligare ett arbetssätt som framfördes av en del lärare i undersökningsgruppen var

anordning av speciella mattedagar då matematisk begreppsbildning fokuseras på genom

praktiskt arbete. Processen för den matematisk begreppsbildningen kan då se ut så här, enligt

ett par lärare i studien:Genomgång – praktiskt arbete – mattebok – diagnospå

matematikkapitlet eller annan typ av uppföljning.

Det tematiska arbetet nämndes också som ett arbetssätt, exempelvis teman som ”Livet på

landet”och ”Rymden”. I det tematiska arbetet ingår naturvetenskaplig begreppsbildning.

Flera av lärarna i studien arbetar inte med begreppsbildning i naturvetenskap, utan enbart i

matematik.

En sista kategori av pedagogiska arbetssätt för begreppsbildning i klasser med många elever

med svenska som andraspråk. Ett arbetssätt som karakteriserades av mattesagor, men inget
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fokus på naturvetenskaplig begreppsbildning. De två skolor med många andraspråkselever

gav ett liknande resultat på mina frågor. I dessa klasser arbetar lärarna med begreppsbildning i

matte och svenska konstant. Här prioriteras inte den naturvetenskapliga begreppsbildningen,

men en av lärarna nämnde att de vid ett tillfälle tagit upp benämningar av trädets olika delar

samt olika sorters träd. Båda dessa F-1 klasser använder sagan som pedagogiskt hjälpmedel.

En av dessa skolor arbetade mer systematisk med matematisk begreppsbildning genom just

mattesagor, som ett pedagogiskt medel. De utgick då från skönlitterära barnböcker, som utgör

underlag för diskussion kring olika matematiska begrepp. Boken läses först och under tiden

som läraren läser samtalar hon med barnen om vad som händer på de olika sidorna, i enlighet

med syftet för aktiviteten. Efter läsningen får barnen arbeta praktiskt med de för att befästa de

matematiska begreppen. Därefter får de reflektera över vad de lärt sig och skriva in begreppen

i sin begreppsbok. (Se arbetsgång nedan)

Arbetsgång Matematisk begreppsbildning, genom Mattesagor

1. Läsning och samtal

2. Praktiskt arbete, inkluderar konstruerandet av egna böcker/praktiskt agera till sagan,

arbeta med begreppsinnebörder genom konkret material och låta eleverna laborera.

3. Inskrivning av begreppen i ”Begreppsboken” som är uppdelad i ett register från A-Ö,

rita samt reflektera över vad de lärt sig.

Vidare fanns det också lärare som enbart nämnde uppskattningar, som arbetssätt i

matematik. De uppskattar då längd, vikt och antal, även djurs höjd och längd. De arbetar

med konkret material. Här sker alltså inte heller något arbete med naturvetenskaplig

begreppsbildning, enbart en namngivning av växter och djur.

Liksom i 6-årsklassen, fanns det lärare för år 1, som arbetar mångfaciterat med

begreppsbildning i matematik och naturvetenskap, genom laborationer, sånger, lekar,

sagor och praktiska övningar.

5.1.4 Analys för förskoleklassen och åk. 1

Många lärare i studien arbetar åldersintegrerat med F-1, därför påminner momenten och

aktiviteterna, mycket om arbetet i 6-årsklass. Av denna anledning görs en gemensam analys

för förskoleklassen och klass 1. Det som skiljer de olika årskurserna åt är att arbetet för

begreppsutveckling oftast var planerat/organiserat i klass 1, till skillnad från i förskoleklassen,
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samtidigt som det laborativa arbetet belystes mer bland lärarna för år 1. Undersökningen visar

att medvetenheten kring hur läraren kan arbeta målinriktat med matematisk begreppsbildning

är god, medan det råder mer okunskap rörande hur lärarna kan arbeta med den

naturvetenskapliga begreppsbildningen. Flera lärare menade att det är läs- och skrivinlärning

samt räkneutveckling som ligger i fokus, inte att utveckla barnens naturvetenskapliga

begreppsbildning, trots att barnens förståelse för enkla naturvetenskapliga processer ska

fokuseras på redan i förskolan, enligt Lpfö98. Detta resonemang är särskilt i

överensstämmelse med de lärare i min undersökning som arbetade med många elever, med

svenska som andraspråk.

Frågan är om begreppsbildning i naturvetenskap kan knytas ihop med både läs-, skriv- och

räkneutveckling? En del lärare i undersökningen visade på hur de arbetade med

räkneutvecklingen integrerat med naturvetenskap, genom utedagar och ”utematte”.

Att se kunskapandet som en process och se den röda tråden genom utbildningssystemet,

innebär att naturvetenskaplig kunskap ska byggas upp steg för steg, med pedagogisk början i

förskolan. Denna syn harmonierar även med kurs- och läroplaner. Elevernas utveckling av

begrepp och termer relevanta för naturvetenskapliga diskurser, är en förutsättning för att

förstå det naturvetenskapliga sättet att tala, skriva och tänka. Strömdahl (2002) menar att det

är en lång process att skolas in i olika diskurser och ju längre utvecklingstid desto mer

sofistikerade blir diskurserna. Detta resonemang stöds även av Harléns forskningsstudie

(1996) där han drar slutsatsen att barn har idéer om naturvetenskapliga fenomen redan som

små och att läraren behöver gå på djupet och fokusera på de grundläggande

naturvetenskapliga begreppen, för att utveckla elevernas föreställningar. Begreppsutveckling

är just en process, vilket beskrivs närmare av Malmer (1992). Hon menar att viktiga delar i

begreppsutvecklingen är att:

• barnens erfarenheter ska utnyttjas

• att barnen får möjlighet att arbeta praktiskt

• att barnens ordförråd utvecklas och terminologiska uttryck successivt förs in

• mer abstrakt tänkande kan bearbetas först när barnen har grundläggande

begreppsförståelse.

Denna beskrivning kan jämföras med det arbetssätt med Mattesagor som tidigare redovisats.

Då finner jag att arbetet med Mattesagor är som en praktisk tillämpning av Malmers teori.
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Frågan är om detta är ett allsidigt sätt att arbeta med matematiska begrepp? Enligt Wahlin och

Öberg (2003) är det viktigt att arbeta allsidigt med begrepp, för att eleverna ska få en djupare

innebörd av dem och börja använda sig mer spontant av dem. Att arbeta allsidigt med

begrepp, innebär i denna kontext, att eleverna får möta dem i flera olika situationer.

Översättningen från situationsbundna och osammanhängande begrepp till ett helhetsbegrepp

tar mycket kraft från eleverna, menar Høines (2000). Därför behöver de hjälp med denna

översättning. Lärarna i undersökningen samtalar mycket för att hjälpa eleverna från första till

andra ordningens språk. Detta gäller inte minst i arbetet med mattesagor. Där får eleverna

stora möjligheter att uttrycka sig och samtala på sin språkliga nivå och möta språk av andra

ordningen i olika situationer. De får praktiskt arbeta med begreppen och befästa nya

erfarenheter genom reflektion i begreppsboken. Att prata och reflektera är viktiga verktyg för

ett långsiktigt lärande och detta är något som elever behöver bli bättre på (Pramling-

Samuelsson & Mårdsjö 1997). Att kommunicera matematik är också en hörnsten i

Kursplanen för Matematik. Att göra uppskattningar, som en av lärarna i intervjun fokuserade

mycket på, är ett uppnåendemål för år 5.

5.2 Vilka matematiska och naturvetenskapliga begrepp arbetar lärarna med i de olika

åldrarna?

5.2.1 Förskola

Av förskolelärarna gavs ett relativt entydigt svar gällande vilka matematiska och

naturvetenskapliga begrepp de arbetade med på förskolan, nämligen antalsbegreppet,

jämförelseord/relationsord, lägesord, tidsbegrepp och benämningar för former/geometriska

begrepp. De naturvetenskapliga begrepp som nämndes var fotosyntesen och hållbar

utveckling (nämndes av en förskolelärare). Det mest frekventa svaret var annars:

”Naturvetenskap blir ofta vid spontana tillfällen ute i skogen.” ”Vårda naturen, allemansrätt,

vilse, växter och djur.”, var andra svar.

5.2.2 Förskoleklass

En del lärare för förskoleklassen menade att det var ett strävansmål för barnen i förskoleklass

att kunna de begrepp som eleverna i årskurs ett har som mål att kunna. Här var alltså ett starkt

samband och därför arbetade barnen i F-klass ofta med samma begrepp som årskurs ett. De

begrepp som nämndes var tidsbegrepp, geometriska begrepp, ordningstal (ordinaltal),
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relationsord/jämförelseord och lägesord. Gällande de naturvetenskapliga begrepp nämndes

följande: att namnge träd och växter att vårda naturen och allemansrätt nämndes även här.

5.2.3 Klass 1

De begrepp som framhölls av lärarna i årskurs ett påminner mycket om de som nämnts av

förskole- och förskoleklasslärare, men en del nya begrepp introduceras, såsom mätning och

enheter och matematisk terminologi, exempelvis innebörden bakom likhetstecknet och det

matematiska symbolspråket. Begreppen skillnad, tillsammans, subtraktion, addition, volym,

massa, belystes av lärarna. Jämförelseorden breddades med ord som udda-jämnt och fler-

färre. De naturvetenskapliga (begrepp) som nämndes var olika skiftningar i naturen och

benämning av växter och bär.

5.2.4 Analys

Om resultatet för förskolan resultat sätts i relation till de mål som uttrycks gällande

naturkunskap i Lpfö98, är förskolelärarnas arbetssätt bristfälligt. Enligt Lpfö ska förskolan

sträva efter att barnen:

”Utvecklar förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga

fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur och ”upptäcker nya (exempelvis

naturvetenskapliga) sätt att förstå sin omvärld”. (Utbildningsdepartementet 1998:13)

Ingen förskolelärare i undersökningen nämnde kretsloppstänkandet och endast en nämnde ett

vanligt naturvetenskapligt fenomen som de pratat om på förskolan. Däremot lägger många

lärare i tidiga år fokus på benämning och viss kunskap om växter och djur, vilket också är ett

mål enligt Lpfö98. Enligt Gustav Helldéns studie har det vardagliga språket en avgörande

betydelse gällande föreställningar för växters liv och nedbrytning, i likhet med Høines teori

om språk av första och andra ordningen. Helldén drar slutsatsen i sin studie att ett begränsat

antal grundläggande naturvetenskapliga begrepp ska behandlas i undervisningen, såsom ett

fåtal av förskolelärarna gjort. Han nämner partikelbegreppet som extra viktigt för förståelsen

för omvärlden. Grundläggande begrepp inom naturvetenskapen bestämmer vad som är

relevant att observera och analysera samt hur fenomen ska förklaras. Det är diskursen som

tillhandahåller olika förklaringsmodeller och tankesätt till verkligheten. (Strömdahl 2002)

Som undersökningen visar, så sker detta i begränsad omfattning i de F-1 klasser, lärarna

arbetar i. Lärarna hade tagit fasta på uppnåendemålet för år 5 i naturorienterade ämnen att
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”känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organismer”

(Skolverket 2000:.2) Några nämnde också att de arbetade med sagor med naturorienterat

innehåll och att de pratade med eleverna om fridlysta blommor, vård av naturen och

allemansrätt, vilket harmonierar med målet att ”kunna delta i samtal om bevarandet av

naturtyper och mångfalden av arter”. (Skolverket Kursplan Biologi, 2000:2). Enligt Lpo94

ska skolan dock ansvara för att ”eleverna känner till och förstår grundläggande begrepp och

sammanhang inom de naturvetenskapliga och tekniska kunskapsområdena”.

(Utbildningsdepartementet 1994:5)

Gällande den matematiska begreppsbildningen var medvetenheten hos förskolelärarna och

lärarna i undersökningen hög. Att arbeta med elevernas grundläggande förståelse för både

antal, mätning, samt form ingick i de flesta förskolelärares vardag/långsiktiga arbete.

Malmers lista över viktiga begrepp att ha med i matematikundervisningen, med

jämförseord/relationsord, tidsord, lägesord, enheter samt fackuttryck och benämningar för

färg, form och utseende, överensstämmer mycket väl med de begrepp lärarna i

undersökningen belyser. (Malmer, 1997)

Kursplanen för matematik säger att skolan ska sträva efter att eleven utvecklar:

”grundläggande talbegrepp, grundläggande geometriska begrepp, grundläggande statistiska

begrepp samt grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter”

(Skolverket 2000:1). Enligt Lpo94 ska skolan ansvara för att eleverna förstår grundläggande

begrepp och sammanhang. Grundläggande algebraiska och statistiska begrepp nämns inte av

lärarna. Utifrån en helhetssyn på lärande och ett process- och målinriktat perspektiv, ska

områdena inom matematiken behandlas steg för steg. Grundläggande förståelse för statistiska

begrepp, algebraiska begrepp och talbegrepp såsom procent, ska utifrån detta perspektiv inte

lämnas åt mellanstadie- och högstadielärarna. (Malmer, 1997) De begrepp som senare visar

sig ”svåra” är extra viktiga att ta upp på ett tidigt stadium. (Emanuellson & Bergius 2001)
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5.3 Begreppsförståelse

En av frågorna i lärarintervjuerna var hur lärarna vet att barnen har förstått begreppen/hur

de kartlägger barnens begreppsförståelse. Resultatet redovisas i diagramform.
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5.3.1 Analys

Enligt Metakognitiv teori lär sig barn genom att först göra, sedan veta och slutligen

utveckla metakognitiv kunskap, det vill säga förstå hur och vad de har lärt. Det handlar

också om varför man har lärt sig olika saker. Här är dialoger, diskussioner och reflektioner

är viktigt för metakognitionen. Att praktiskt visa att man förstått och att samtala, är de

svarsalternativ som är i enlighet med Metakognitiv teori. Andersson (2001) menar att

kunskaper är knutna till vad man gör med dem och de erfarenheter man får av detta. Bevis
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på kunskap ligger därmed i att eleven kan handla i överensstämmelse med vad kunskapen

innebär. Detta är en indikation på att elever har förstått begreppen. Detta var ett av svaren

som angavs av både förskolelärare och lärare F-1. För att eleven ska förstå behöver

förförståelse och nya erfarenheter integreras, då kunskapandet sker genom assimilation,

enligt den konstruktivistiska synen på lärande. Denna forskningstradition menar också att

läraren med lämpliga frågor kan kartlägga begreppsförståelse och formulera teorier för hur

begrepp bildas.

5.4 Hur integrerar lärarna i undersökningen matematik och naturorienterade ämnen?

5.4.1 Förskola

De olika svarsalternativ som förskolelärarna i undersökningen angav var att:

Ämnena kom in naturligt i temaarbeten, aktiviteter, samtal, lekar med mera. De ville ta

vara på de naturliga tillfällena då barnen vill upptäcka och är nyfikna på att lära. Andra

förskolelärare fokuserade på de naturorienterade ämnena och matematiken på ett

organiserat sätt i temaarbete. Exempelvis temat TROLL, där förskolebarnen fick laborera

med olika tekniker i det skapande - med färger och konsistens; där de tog upp naturvård,

naturkunskap och olika tekniker. De la upp lärandesituationerna på följande sätt:

”Kottelekar (tall och gran) stenar, träd.

Kemi - Vad händer om jag tappar en sten? Vart tar den vägen?. Vad händer

om jag släpper i väg min ballong?

Fysik- vi jämför olika material

Biologi- vi planterar, vi komposterar

teknik- hur/vad behöver jag för att bygga/göra detta, göra egna troll”

Ytterligare en integrationsmodell som nämndes var utomhusmatte, där barnen bland annat gör

jämförelser mellan olika långa pinnar och stenar. Mest är det dock fri lek som gäller, angav en

del förskolelärare. Ingen integration genomförs, nämndes också av en del förskolelärare.

5.4.2 Förskoleklass

För förskoleklassen nämndes följande sätt till integration:

Samarbetsövningar ute i naturen där eleverna får räkna olika objekt och konstruera saker av

naturmaterial, olika lekar med kottar och träd; hämta något tungt, lätt. Naturpromenad med

olika övningar, var ett en annan beskrivning. Ytterligare ett svar på frågan om hur matematik
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och naturorienterade ämnen integreras var att det görs spontant i vardagsarbetet; i form av

utematte. En F-1 på en skola har en ”naturtimme” en gång i veckan, då eleverna inom F-6 är

indelade i tvärgrupper. Då har varje vuxen ca åtta elever var som gör samma aktivitet,

exempelvis vattenexperiment, väderiakttagelser, tid/årstid (jordens lutning), jordens

utveckling, planeterna, bygga fågelmatare. Det fanns också de lärare för förskoleklassen som

svarade att ingen integration sker och att de enbart har fri lek ute.

5.4.3 Klass 1

Eftersom förskoleklassen och klass 1 ofta arbetade integrerat nämndes i stort sätt samma svar

av lärarna i klass 1, som av lärarna för förskoleklassen. De använde sig av tematiskt arbete,

utematte, det vill säga att de använder sig av naturmaterial i sitt arbete med den matematiska

begreppsbildningen. Vidare så nämndes arbete med en naturtimme, samarbetsövningar samt

att ingen integration sker.

5.4.4 Analys

Hur både förskolelärarna och lärarna i undersökningen organiserar en integration av

matematik och naturorienterade ämnen, visar på en stor variation av aktiviteter. Paralleller

kan dock dras mellan de olika åldersgrupper 5-7 för hur detta arbete sker. Det temainriktade

arbetet, exempelvis, nämns av både förskolelärare, lärare för förskoleklass och klass 1 lärare.

Leken betonas också, särskilt i förskola och förskoleklass, vilket får stöd av läroplanen

Lpo94, där det står att ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att

eleverna ska tillägna sig kunskaper”. (Utbildningsdepartementet 1994:2) Att integrera

naturorienterade ämnen och matematik har dessutom stöd i båda kursplanerna för dessa

ämnen. Intressant att notera är att flera förskolelärare/lärare inte integrerar ämnena

överhuvudtaget, trots att det uppmuntras i kursplanerna.

5.5 Observationer

I detta kapitel redogörs för resultatet av observationer av begreppsbildning och

begreppsutveckling i matematik. Begreppen har valts ut utifrån en fördiagnos om

taluppfattning som genomfördes i en F-1:a. Begreppen är:

• Ordningstalen

• Dubbelt och hälften

• Fler och färre

• Ental och tiotal
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Andra begrepp som visat sig viktiga att arbeta med i tidiga åroch som jag också försökt att få

med under lärandesituationerna är:

• Vad har vi tillsammans- arbeta med begreppsinnehåll innan addition introduceras

• Vad har vi kvar;vad är skillnaden? – viktigt inför introduktion av subtraktion.

• Geometriska begrepp

• Störst och minst

• Ett par

• Längre och kortare

• hel, halv, del av

• lika mycket

• udda och jämna tal

Utifrån de lektioner som lades upp, med syfte att utgöra varierande situationer för lärande,

kunde det successivt och framför allt under den sista lärandesituationen kunde en tydlig

begreppsutveckling uttydas hos alla 10 elever. Genom praktisk handling visade de att de

förstått innebörden av begreppen ovan, framför allt hälften, dubbelt, fler och färre,

ordningstalen samt ental och tiotal.

5.5.1 Analys av observationerna

Genom mina observationer har jag upptäckt att begreppsförståelse kan skapas genom att

eleverna får möta och arbeta kring samma begrepp i flera olika situationer, som de kan knyta

an till genom att utgångspunkten för aktiviteterna är språket av första ordningen. Detta är i

enlighet med Høines teori om språk av första och andra ordningen samt med den

konstruktivistiska modellen för undervisning, som menar att elevernas föreställningar först

ska lockas fram och utmanas. Sedan kan elevernas föreställningar utvidgas genom att nya

begrepp introduceras och diskuteras. De nya begreppen och idéerna ska prövas i varierande

situationer och slutligen ska en jämförelse mellan nya och gamla förställningar ske samt en

reflektion över skillnader mellan dessa. (Dimenäs 1996)

I kursplanen för matematik belyses vikten av att kommunicera matematik. (Skolverket, 2001)

Alla de lektioner som genomfördes under observationerna, var upplagda för att stimulera

matematisk kommunikation. Eleverna pratade mycket matematik med varandra under de

planerade lärandesituationerna, vilket harmonierar med den sociokulturella synen på lärande,
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som läroplanen vilar på. De fick utrymme att samarbeta, förklara hur de tänkt och hur de löst

uppgifter, för att utveckla sitt tänkande, sitt matematiska språk och sin förståelse.

En slutsats av detta är att min studie visar på att eleverna, genom ett aktivt kommunicerande

med varandra och med läraren, kunde diskutera och utveckla begrepp. Olika diskurser, såsom

den matematiska diskursen, gör det möjligt för eleverna att ”se” världen och mening på olika

sätt. (Strömdahl 2002).

Att organisera kommunikativa situationer i matematik, där elevernas begrepp och

matematiska förmåga utvecklas, är en utmaning för pedagogen, likaså att utgå från elevernas

förförståelse kring olika begrepp och få dem att bilda en egen helhet av de egna

begreppsfragmenten. Översättningen mellan elevernas förförståelse och språk av första

ordningen till matematisk terminologi, kräver en medvetenhet om de egna föreställningarna

kring begrepp. (Høines, 2001) En sådan medvetenhet kunde de elever som observerats skapa

genom användning av begreppskartor, där olika föreställningar kring ett begrepp sys samman,

till en översiktlig struktur. Att använda begreppskartor är en möjlig del i den

progressionstanke som ligger till grund för mitt resonemang om ”lärande som process”.

Begreppskartor som används vid olika tidpunkter kan synliggöra elevens egen lärandeprocess.

En sådan potential har också den processinriktade skrivningen, som kan ske genom

upprättandet av en matematisk begreppsbok. I denna bok kan eleverna, vid olika tillfällen, i

varje årskurs, utveckla sina begrepp vidare och medvetandegöras om sin egen utveckling.

Mina observationer kan jämföras med Wahlin & Öbergsundersökning (2003), som visade att

pedagoger genom att allsidigt belysa matematiska begrepp och låta eleverna möta begreppen i

olika situationer, ger barnen en djupare innebörd i begreppen och ett mer spontant

användande av begreppen.

Kopplingar utifrån mina observationer kan dras till de naturorienterade ämnena, med

sin terminologi som eleverna behöver utveckla, för att förstå sin omvärld, ta del av den

samhälleliga debatten samt kunna ta ställning i olika naturvetenskapliga frågor. Även här kan

olika situationer skapas för att träna samma naturvetenskapliga begrepp. Även de

naturvetenskapliga begreppen utgör viktiga förklaringsmodeller för eleverna. Den

naturvetenskapliga diskursen, med alla dess begrepp, ger eleven möjlighet att tänka och förstå

naturvetenskap. Wynnes (1996:16) definition av naturvetenskapliga begrepp får avsluta detta

resonemang om vikten av att lära sig den terminologi, genom vilken eleverna kan förstå
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naturvetenskapliga processer och fenomen. Definitionen av naturvetenskapliga begrepp lyder:

”De begrepp som är speciellt naturvetenskapliga är sådana som hjälper oss att förstå naturens

ordning och världen omkring oss – de är allmänna slutsatser som man kan dra utifrån de

mönster som framträder i naturfenomen och andra naturföreteelser”.

6 Resultatdiskussion

Syftet med detta arbete var att få insyn i hur lärare till barn 5-7 år arbetar med

begreppsutveckling i naturvetenskap och matematik, hur de integrerar de båda ämnena samt

att utifrån egna observationer få insikt i hur barn befäster begrepp. Som nämndes i

inledningen innehåller både matematiken och naturvetenskapen en uppsjö av begrepp, som är

viktiga för elevernas tänkande, för deras förståelse och utveckling. För att eleverna ska kunna

”se” världen och mening på olika sätt behöver de utveckla en matematisk och en

naturvetenskaplig diskurs, eftersom tänkandet sker via språket och via begrepp. (Strömdahl

2002)

Inledningsvis kommer jag in på mina observationer. Sedan följer en diskussion kring

resultatet av lärarintervjuerna, först gällande arbetsmomenten och aktiviteterna samt vilka

begrepp lärarna tar upp på de olika stadierna. Därefter följer de brister jag lokaliserat genom

undersökningen och därpå hur en integration kunde se ut mellan matematik och

naturorienterade ämnen. Jag avslutar med att diskutera kring frågan hur en mål- och

processinriktad undervisning kan se ut för begreppsutveckling i de båda ämnena. Slutsatser

kring detta är vad jag avrundar arbetet med.

6.1 Observationerna

I överensstämmelse med syftet med studien, om att få insikt i hur barn befäster begrepp,

visade mina observationer att barn lär sig nya begrepp genom att möta samma begrepp i flera

varierande situationer, som de kan knyta an till, genom att utgångspunkten är språket av första

ordningen. (Høines 2000, Dimenäs, 1996) Den konstruktivistiska modellen för

undervisningen visade sig gynnsam för elevernas begreppsutveckling, eftersom en utveckling

hos eleverna kunde uttydas, efter praktisk användning av denna modell.
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6.2 Diskussion kring resultatet av lärarintervjuerna

Lärarintervjuerna visar att det finns två ingångar in i matematikens värld för mindre barn.

Antingen ingår begreppsutveckling som en naturlig och spontan del i den vardagliga

verksamheten eller ingår det som en mer organiserad del, där förskolelärarna medvetet skapar

situationer för lärande och begreppsbildning. Medvetenheten kring den matematiska

begreppsbildningen är hög både bland förskolelärarna och lärarna i undersökningen och de

har funnit flera olika arbetsmoment och aktiviteter för detta, såsom temaarbete, utematte,

arbete i lärobok, sånger och mattesagor samt praktiskt och laborativt arbete.

De begrepp som togs upp var inom den matematiska begreppsbildningen: antalsbegreppet,

jämförelseord/relationsord, lägesord, tidsbegrepp samt mätning och enheter. En progression

och en introduktion av nya begrepp kan uttydas både mellan förskolan och förskoleklassen

samt mellan förskoleklassen och klass 1. Det som inte kunde uttydas ur ett processinriktat

synsätt är introduktionen av ”svåra” matematiska begrepp och moment såsom exempelvis

procent och statistik. Frågan är vilka konsekvenser detta kan få för elevernas lärande i

matematik? Är det så att eleverna upplever matematiken som svår och tråkig, då de inte tidigt

arbetat med ”svåra” matematiska begrepp? Att det förhåller sig på detta sätt menar Fors

(2005). Om en parallell dras till den naturvetenskapliga begreppsbildning, visar Skolverkets

forskningsstudie (1994) att ungdomarna i undersökningsgruppen menade att det behövs en

tidigare introduktion av NO-ämnena i skolan, för att främja elevernas intressen av dessa

ämnen. (Falk, 2006) Processinriktade aktiviteter för naturvetenskaplig begreppsbildning

uteblev dock i mångt och mycket i de klasser som inkluderas i detta arbete. De brister jag har

lokaliserat genom min undersökning är därmed att synen på lärandet av naturvetenskapliga

begrepp som en process, som stegvis ska byggas upp genom utbildningssystemet, inte är den

dominerande synen hos de lärare, som deltog i undersökningen. Ofta fokuseras

undervisningen på läs, skriv- och räkneutveckling framför naturvetenskaplig

begreppsbildning. En annan tendens som kan uttydas ur undersökningsresultatet är att

”utematte” ibland ersätter en möjlig integration av matematik och naturorienterade ämnen,

enligt min definition av utematte: ”matematik, där naturmaterial användes som redskap för

den matematiska begreppsbildningen”. Enligt Harléns forskningsstudie (1996) konstateras att

barn har idéer om naturvetenskapliga fenomen redan som små och att läraren behöver gå på

djupet och fokusera på de grundläggande naturvetenskapliga begreppen, för att utveckla

elevernas föreställningar. En processinriktad syn på lärande i naturvetenskap innebär att en
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progression sker i elevernas begreppsförståelse från förskoleklass och genom grundskolans

olika stadier.

Gällande integrationen av matematik och naturorienterade ämnen, så tog några förskolelärare

och lärare upp temaarbetet som ett sätt att integrera matematik och naturorienterade ämnen.

Att arbeta temainriktat med de naturorienterade ämnena och matematiken, har stöd i

kursplanen för matematik, där det står att matematik har ett ” nära samband med andra

skolämnen”. Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att

vidga sitt matematiska kunnande” (Skolverket, 2000:2) samt i kursplanen för de

naturorienterade ämnena, som uttrycker att ”Studier inom det naturorienterande

ämnesområdet kopplas samman med kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra

ämnen.” (Skolverket, 2000:1) Matematik kan integreras med, i princip, alla andra skolämnen,

menar Berggren, (1998). Likaså menar Wynne (1996:15) att det finns ”ett stort övergripande

område mellan NO-ämnena och andra ämnen” . I temaarbetet, liksom i andra arbetssätt, är det

viktigt att utgå från elevernas förförståelse och tidigare erfarenheter, enligt den

konstruktivistiska modellen. (Dimenäs 1996) Det innebär att elevernas föreställningar först

ska lockas fram och utmanas. Sedan kan elevernas föreställningar utvidgas genom att nya

begrepp introduceras och diskuteras. De nya begreppen och idéerna ska prövas i varierande

situationer och slutligen ska en jämförelse mellan nya och gamla förställningar ske samt en

reflektion över skillnader och likheter mellan dessa. Slutsatsen av detta är alltså att det

tematiska arbetssättet harmonierar med måldokumenten på flera sätt.

Arbetet med matematiska begrepp utifrån ”Mattesagor” sker i en process och i enlighet med

Malmers teori (1992) som tagits upp i teoribakgrunden, där viktiga delar i

begreppsutvecklingen anses vara att barns erfarenheter utnyttjas, att de får arbeta praktiskt och

att terminologiska uttryck successivt förs in. Enligt denna teori kan ett mer abstrakt tänkande

bearbetas först när barn har en grundläggande begreppsförståelse. Arbetsmomentet med

mattesagor är, med sitt fokus på kommunikation och reflektion, i överensstämmelse med

Kursplanen för matematik och läroplanen Lpo94. Ett motsvarande arbetsmoment med

berättelser som underlag för naturvetenskaplig begreppsbildning, saknas i lärarintervjuerna.

Ett annat lärarexempel på hur ett målinriktat arbetssätt kan se ut var arbetet med

”Naturtimme” en gång i veckan, då hela skolan deltog (F-6). Då får barnens

begreppsförståelse en möjlighet att utvecklas redan i förskoleklass, genom att arbeta
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tillsammans med olika experiment, iakttagelser och konstruktioner. Dessutom blir det möjligt

att uppnå ”zonen för proximal utveckling”, då eleverna kan samarbeta med olika personer, på

olika kunskapsnivåer. Genom det pedagogiska samtalet kan begreppsfragment formas till

förklaringsmodeller.

Utifrån min teoribakgrund saknar jag aktiviteter där läraren lockar fram elevernas

föreställningar inom det aktuella området, utmanar, introducerar och diskuterar begrepp. I

detta moment är det meningen att eleverna ska jämföra nya och gamla föreställningar och

reflekterar över skillnader. Detta kallas för att skapa kognitiva konflikter och ska vara

gynnsamt för långtidsminnet. (Dimenäs 1996)

Arbete med begreppskartor och processorienterad skrivning är andra processinriktade

aktiviteter, som inte återfinns i intervjusvaren. Att visualisera elevernas egen utveckling kan

försvåras genom att dessa aktiviteter inte ingår i undervisningen, eftersom dessa aktiviteter

sträcker sig över tid. Dessutom leder arbetet med dessa processinriktade moment, till en

dokumentation, som kan tydliggöra elevernas utveckling. Som nämnts i kapitlet

”Kunskapande som process”, kan en parallell dras mellan processinriktat lärande och

individualisering och då inte minst i detta sammanhang där dokumentation sker som kan

tydliggöra elevernas egna utveckling.

De slutsatser jag drar av denna undersökning är att det finns många moment och aktivitet som

möjliggör en målinriktad undervisning och som utvecklar elevernas begrepp inom det

naturvetenskapliga och matematiska området. En del av dessa, såsom tematiskt arbete och

processinriktat arbete med mattesagor används ute i skolorna, men det finns också en hel del

forskning och moment/aktivteter som visat sig framgångsrika, men som ändå inte används.

Enligt min undersökning finns det, i de klasser som ingick i studien, en lucka mellan en del av

de forskningsresultat jag lagt fram i min teoribakgrund samt en del teorier för lärande och den

pedagogiska praktiken. Huruvida vi genom detta har ett glapp mellan formulerings- och

realiseringsarena kan diskuteras, då lärarna inte arbetar processinriktad i stor omfattning.

Enligt måldokumenten ska naturvetenskaplig och matematisk begreppsbildning tas upp tidigt

i skolsystemet, som tidigare nämnts, men huruvida ett mål- och processinriktat arbete utförs

gällande begrepp, är upp till lärarna. Genom att denna studie visat på en bristande syn på

lärandet av naturvetenskapliga begrepp som en process, som ska introduceras tidigt, samtidigt

som aktuell forskning har visat på detta som gynnsamt för elevernas lärande, finns det ett visst
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glapp mellan formuleringsarena, det vill säga måldokument, och tidigare forskning och

realiseringsarena (den pedagogiska praktiken). Detta ”glapp” kan sägas ha att göra med

målstyrningens problematik, det vill säga den individuella lärarens autonomi kontra

måldokument och centralstyrning.

Min undersökning gör inte anspråk på att vara heltäckande, men jag har genom

lärarintervjuerna och min teoribakgrund kommit fram till en del ”byggstenar” i en mål- och

processinriktad undervisning i naturorienterade ämnen och matematik.

7. Fortsatt forskning

Det behövs mer forskning på hur en mål- och processinriktad undervisning kan bedrivas i

våra skolor, både inom de naturorienterade ämnena och inom matematiken.
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Bilagor

I BILAGA: Frågor till empirisk undersökning: Arbetssätt gällande begreppsutveckling i

matematik och naturvetenskap samt integration av ämnena

Hur arbetar ni med begreppsbildning i naturvetenskap och matematik?

Vilka begrepp tar ni upp?

Hur vet du att eleven förstår begreppen?

Var hämtar ni material ifrån?/Använder ni laborativt material?

Hur integrerar ni ämnena naturvetenskap och matematik?
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II BILAGA: Begreppsordlista Naturorienterade ämnen

Begreppsordlista Naturorienterade ämnen

Rymden

Planeter

Solsystem

Ekosystem

producent näringsväv

näringskedja bioackumulation

organism konsument

nedbrytare population

kretslopp rovdjur

art symbios

biologisk fortplantning

mångfald

Processer i naturen,

Förutsättningar för liv &

Människans påverkan

fotosyntes

förbränning

respiration

nedbrytning

energi

pH-värde

sur/basisk lösning

ozonskikt

återvinning

strålning

UV-strålning

rationalisering

freoner

kalkning

växthuseffekt

växthusgaser

ekologisk hållbarhet

hållbar utveckling

allemansrätt

fridlyst

försurning

övergödning

biosfär, atmosfär, hydrosfär,

litosfär, geosfär

biotop

ekologiska varor

Energianvändning

fossila bränslen

biobränslen

bränslecell

transformator

termostat

kärnenergi

Naturens uppbyggnad och

olika naturtyper

atom

molekyl

cell

biotop – hagmark, skog, våtmark

Fysikaliska begrepp

kraft

tyngd, vikt, massa,

arbete, längd

gravitation

spänning

mekanik

ytspänning

elektricitet

magnetism

akustik

optik

växelverkan, kraft, motkraft,

rörelse

jämvikt

acceleration

strålning – joniserande strålning,

gammastrålning, röntgenstrålning,

kosmisk strålning

Kemiska begrepp

grundämnen

kemiska beteckningar

Människan

organ

cell

vävnad

evolution

livscykel

reproduktion

naturligt urval

genetik, DNA

mutation

befruktning
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II BILAGA: Användning av olika material för både matematik och naturorienterade

ämnen
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III BILAGOR Observationer

Här presenteras de lektionsplaneringar som utgjorde underlaget för mina observationer i en F-

1:a

Affärsleken

Syfte:

Att utveckla elevernas begreppsförståelse om begreppen fler, färre, dubbelt, hälften,

tillsammans och kvar.

Genomförande

Jag förberedde lektionen genom att prissätta en mängd ”varor”. Det var alltifrån ägg, bröd och

frukt till nallebjörnar. Jag förberedde också genom att lägga pengar i små askar. Säljaren fick

tior och köparen ”växel” i form av ett antal femmor och enkronor. Allt stoppades i en korg

som eleverna fick använda, (en per par). För att styra upp leken mot mitt syfte, hade jag också

formulerat sex frågor. Eleverna fick arbeta två och två – en var säljare och en köpare. Jag

började lektionen genom att jag praktiskt visade exempel på hur man kunde gå till väga. När

de hade handlat allt och därmed gjort uppgifterna fick de byta, så den som inte hade varit

säljare fick vara det och vice versa. Därefter fick de handla fritt. Vissa elever handlade allt

som fanns i korgen. Jag avslutade Affärsleken genom att samlas och höra hur det hade gått

och hur de hade tänkt på de olika uppgifterna. De fick på så sätt ta del av varandras tankar och

strategier.

Utvärdering

Ljudnivån var hög i klassrummet under leken och eleverna var mycket engagerade. En del

behövde hjälp med att läsa texten, men jag tycker inte att jag kunde ha haft mindre text på

uppgifterna.

När jag frågade eleverna hur de tyckte att det hade gått, sa de att det var roligt och inte svårt,

men sedan kom det fram att det var lite svårt att lägga ihop priserna och så som sagt – lite

svårt att läsa texten för en del. Jag tycker att eleverna samarbetade bra i leken och hjälpte

varandra. En del var tre, eftersom antalet elever inte gick jämt upp och då var det lite svårare

att komma överens. Jag känner att eleverna verkligen fick tillfälle att öva på begreppen, på ett
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roligt och stimulerande sätt. Det ska vara lustfyllt med matematik enligt Skolverkets

nationella kvalitetsgranskning (2003).

Matematisk kunskap skapas genom social interaktion. Läraren måste vara uppmärksam på

elevernas tankeformer med utgångspunkt för deras kunnande. Det är viktigt att inte rätta

elevernas språk, men att mata tillbaka med matematiskt korrekt språk. (Høines, 2000)

Ordningstalen

Syfte

Befästa elevernas begreppsförståelse bakom ordningstalen.

Genomförande

Vid fruktstunden tog jag tillfället i akt och läste ”Petter och hans fyra getter”, en bok som

innehåller mycket matematik. Ordningstal ingår liksom antalsbedömning. Efter jag hade läst

och pratat om det lästa, bad jag barnen att ställa sig på led och tillsammans räkna: första,

andra…trettonde. Sedan skiftade vi ledet, så att den som tidigare stod först, nu stod sist. Vem

är nu den första? Tredje? o s v .

Utvärdering

Jag märkte att ordningstalet ”sjätte” var lite svårt. Jag tycker att detta sätt att öva

matematik och svenska har det gemensamt att de båda innehåller språk, som ska hjälpa oss att

uppfatta och strukturera vårt tänkande samt fungera som kommunikationsverktyg. (Malmer,

1997) Det matematiska språket är ett nytt språk för barnen med många nya begrepp och det

tar tid att överbrygga klyftan mellan det konkreta och det abstrakta.

Det är viktigt att arbeta med kardinal- och ordinaltal för att se om eleverna behärskar

logiken bakom begreppen. Kardinaltal innebär att varje tal representerar en given mängd, ex

russin. Ordinaltal betyder att talet betecknar en plats i en serie, ex femte russinet. Detta kan

övas genom attordna och gruppera.
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Arbete med klossar

Syfte:

Utveckla elevernas begrepp fler och färre.

Genomförande

Barnen satt i ring och jag la fram klossar. ”Hur många ska det ligga om det ska vara två färre

än de jag har här? …Två fler?” o s v.

Utvärdering

Konkretiseringsmaterial blir lätt överflödigt, eftersom elevernas tecken har närmare

anknytning till de föremål de räknar än klossar. De är mer inne i problemet när de tecknar.

(Høines 2000). Vidare menar Høines att man ska arbeta med tal då det känns naturligt att göra

det och att det är viktigt att arbeta med problemställningar som är naturliga för barn,

exempelvis ”Vem har flest”? Symbolerna eller de så kallade ”krokodilgapen” < och >

förordar Høines i arbetet med fler och färre. I allmänhet överskattar vi elevernas förmåga att

förstå verbala förklaringar medan vi underskattar deras kreativa förmåga. (Malmer, 1997)

Klossar är ett språk av första ordningen för eleverna i denna klass, enligt Høines (2000). Det

är alltså ett språk som ingår i deras referensramar och som de därmed förstår. Genom att

arbeta med klossarna upptäcker eleverna system och sammanhang genom erfarenheter och

genom att använda språk som fungerar som språk av första ordningen. Klossar är ett

ersättningsmaterial som är bra att ta till innan talgestalter och symboler, varefter

siffersymbolerna kan införas. Det första steget från det konkreta till det abstrakt är

verkligheten, t ex bollar, äpplen etc. Det andra steget är en bild av verkligheten som eleverna

ritar själva. Klossarna kommer först i det tredje steget och därefter kommer som sagt

talgestalter och symboler för antal och först därefter bör siffersymbolerna införas. Detta

tycker jag är en viktig struktur som redovisas i häftetBegreppsbildning – Matematik som

språk. Høines ”krokodilgap” är nästa abstraktionsnivå, eftersom de utgör symboler för

relationer mellan antal. Så de bör införas efter klossarna, men innan siffersymbolerna.



56

Mönster med geometriska figurer

Syfte:

Att känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster

tillhör uppnåendemålen för slutet av femte skolåret

Genomförande

Tillsammans med en annan lärare hjälpte jag till med en övning, som gick ut på att göra

mönster med hjälp av geometriska figurer. Eftersom jag inte höll i det själva, gjorde läraren

så att hon bara visade exempel på hur ett mönster med de geometriska figurerna kan se ut och

sedan fick eleverna göra själva. Man kunde göra så att man först kartlade elevernas

begreppsförståelse för de geometriska begreppen, genom att göra gemensamma

begreppskartor. Nya begrepp skapas genom att eleverna får associera och relatera till det

redan kända. (Høines, 2000). Därefter kunde man arbeta med mönstren. Under arbetet

”matade” vi eleverna med de korrekta matematiska begreppen. Avslutningen kunde se ut så

att eleverna fick skriva i sin begreppsbok om de olika geometriska begreppen, med egna ord

och vardagsanknytning. Som det såg ut i själva verket, avslutades enbart arbetet med de

halvfärdiga mönstren.

Äppelmatte

Syfte:

• Att träna viktiga matematiska begrepp som fler, färre, dubbelt och hälften, hel, halv,

del av.

• Locka fram och utmana elevernas alternativa strategier, missuppfattningar och

ofullständiga uppfattningar kring begreppens centrala idéer.

Genomförande

På ”Äppeldagen” genomförde jag s k äppelmatte, tillsammans med en annan lärare. Barnen

var denna dag indelade i olika grupper, så det var bara 5-8 elever som kom per gång och hade

äppelmatte. Vi började med att fråga: ”Hur många är vi i gruppen?” Sedan la vi upp äpplen i

en rad och frågade en elev exempelvis: ”Hur ska du göra för att det ska bli två färre?” Och så

fick eleven lägga upp två färre äpplen än i raden framför sig. De andra fick berätta om de

tyckte att det låg två färre i raden och tillsammans pratade vi om vad begreppet fler, resp.
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färre innebär. Sedan fortsatte vi med exempelvis: ”Här ligger två äpplen. Hur ska du göra för

att det ska ligga dubbelt så många, resp. hälften så många?” Slutligen fick eleverna varsin

halva äppel och bestämma i hur många delar de ville ha den delad samt hur detta kunde

utföras. Detta fick de sedan rita av. Vi pratade om begreppen helt äpple, halvt äpple och delar

av äpple.

Utvärdering

Till min stora förtjusning visade nu ettorna att de behärskade begreppen fler, färre samt

dubbelt och hälften. Om jag själv hade fått bestämma fullt ut, hade jag velat att eleverna

formulerade med egna ord och vardagsanslutning vad begreppen betyder i en begreppsbok.

Att dela äpplen på det sätt vi gjorde kan vara en bra introduktion till bråkbegreppen hälften,

fjärdedel, sjättedel o s v. Jag känner att äppelmatten var mycket givande, eftersom jag fick

aha-upplevelsen att eleverna nu behärskar begreppen.

Det är viktigt att fokus ligger på förståelsen. Ett sätt att styra upp undervisningen så att den

fokuserar på förståelse är att eleverna först får arbeta med talbehandling utan att skriva siffror,

ta reda på hur många, rita hur många. Detta ger dem en medvetenhet om talbehandling och de

tillåts att upptäcka system och sammanhang genom att använda språket av första ordningen.

I äppelmatten fick eleverna både säga hur många och rita hur många. För en del ettor var detta

för lätt, så det gäller att individanpassa. (Høines, J. 2000).Eleverna behöver upptäcka

sambandet mellan vardagsspråket, bildspråket och det matematiska språket.

Andra sätt att träna på ord och begrepp på ett lekfullt sätt är att leka ”Gissa det ord jag tänker

på” samt göra egna uppgifter med de ord eleverna tränat på.

Även 6-åringarna deltog i äppelmatten. De fick prova sina teorier om vad begreppen skulle

kunna innebära. Deras ofullständiga uppfattningar och alternativa strategier lockades fram och

utmanades av ettorna.



58

Antalsbedömning och mätning – utomhusdidaktik.

Syfte:

• Uppfatta begreppet längd och uppfatta egenskaper

• Jämföra längd mellan två och flera

• Uppskatta i förhållande till primitiv enhet

• Mäta med primitiv enhet

• Kunna använda elementära lägesmått – meterlinjalen.

• Utveckla förståelse bakom begreppen längre och kortare

Enligt kursplanen i matte är det ett strävansmål att eleverna utvecklar sin förmåga att ”förstå

och använda olika metoder och måttsystem för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken

av viktiga storheter”. (Skolverket, 2000:1) Det är ett uppnåendemål att: ”eleverna kan

jämföra, uppskatta och mäta längder samt kunna använda elementära lägesmått.” (Skolverket,

2000:.2) Enligt Lpo 94 ska skolan sträva efter att ”eleverna formulerar och prövar antaganden

och löser problem.” (Skolverket, 2000:6) Det är alltså viktigt att först tänka efter och

uppskatta, innan man testar om det stämmer. På så vis arbetar eleverna efter sin förförståelse

och har lättare att komma ihåg den nyvunna kunskapen.

I diagnosen visade min målgrupp att de kunde mäta med linjal, (utan förståelse) och att de inte

hade någon förståelse för måttenheter.

Genomförande

Vi gick iväg med barnen (både sexårsklassen och ettorna) till en intilliggande lekplats. Vi

började med att samlas och prata med barnen om att mäta. De fick tänka efter om de hade

mätt något någon gång och vad de i så fall mätte med. Jag knöt an elevernas erfarenheter till

syftet att prata om primitiva enheter för mätning, såsom händer, fötter och famnar. Sedan fick

eleverna uppskatta hur många famnar det kunde gå runt den gräsplätt vi stod vid. Efter

uppskattningen så testade vi genom att alla ställde sig med armarna utsträckta jämte varandra.

Därefter fick eleverna, tillsammans med sin s k höstkompis, d v s en 6-åring, välja ett träd och

mäta hur många händer det gick runt trädet. De fick ett plastband och mätte runt, såsom man

praktiskt kan göra då man arbetar med omkrets. I samlingen sedan, fick varje elevpar berätta
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hur många händer de hade runt sitt träd och jämföra med varandra hur lång omkrets de hade,

med hjälp av plastbanden. Vem hade längst, kortast?

De fick också använda fötterna som primitiv enhet. Först fick de då uppskatta hur många steg

de trodde det var runt sandlådan och sedan gå runt och testa. Slutligen fick de, om de ville,

välja en egen sak att mäta som fanns på lekplatsen eller i omkringliggande natur.

Jag följde upp mätövningarna sedan när vi kom in igen. Jag hade förberett en sida (se bilaga)

där eleverna kunde fylla i hur många famnar det var runt gräsmattan. Hur många händer det

var runt det träd de valde m.m. Vi gick igenom i samlingen först hur man skulle göra och

visade med meterlinjalen. Är snöret längre eller kortare än 1 meter?

Utvärdering

Förutom att en del elever frös och fick gå tillbaka till skolan tidigare, är både jag och

deltagande lärare nöjda med upplägget av momentetMäta. Eleverna visade stundtals stor

entusiasm och visade stolt hur långt plastband som gick åt till deras träd. När vi arbetade inne

var det en del som ville skriva exakt hur långt deras band var och detta uppmuntrade vi. Vi

känner att vi uppnått syftet med antalsbedömning och mätning, för eleverna uppfattade

begreppet längd och egenskaper hos begreppet. De fick uppskatta och jämföra samt mäta både

med primitiv enhet och med meterlinjal. De fick också arbeta med begreppen längre och

kortare. Någon skrev mer eller mindre istället, men flertalet använde dessa begrepp både i tal

och skrift.

"Omkretsen blir lättare att förstå och beskriva om man har mätt runt ett träd med sina armar

och känt på trädets stam" skrivs i Utebildning, (Skoglund (red) 1992,s. 12).Det är i de konkreta miljöerna utanför

skolan eleverna kan bedriva inlärning som berör flera sinnen. Kursplanen för matematik

säger: "för att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer"

�����������ÿ�����ÿ��ÿ����

"För att man ska kunna anknyta till barns kunskaper, erfarenheter, nyfikenhet och se matematikens

värde, möjligheter och sociala sammanhang så behöver man söka matematiska aktiviteter utanför

läromedel och stenciler." ������������ÿ�����ÿ��ÿ����ÿÿ
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Det jag hör glömmer jag.

Det jag ser kommer jag ihåg.

Det jag gör förstår jag.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ�������ÿ���������ÿ��������ÿ

Jag anser att eleverna fick använda många sinnen i sitt första möte med längdbegreppet. Att

mäta praktiskt ute i naturen, tycker vi är att föredra. Enligt Englund och Lahti (1998) är det de

matematiska begreppen inom matematiken som ska grundläggas, befästas och utvecklas genom

att gå utomhus och bedriva undervisning.
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IIII BILAGA En konstruktivistisk och processinriktad modell för lärande

*Vad känner eleverna till om problemet/fenomenet? Skriv ner individuellt

*Diskutera med kamraterna – kunskap i gruppen?

*Vad vill vi veta mer? Diskutera och skriv ned.

*Lärare och elever konstruerar tillsammans en mindmap – eller så gör läraren det själv

utifrån elevernas frågor

*Läraren planerar undervisningen utifrån kursplanemålen och elevernas frågor samt

klassificerar frågorna – valfria, obligatoriska

*Eleverna forskar utifrån frågorna – formar hypoteser, gör experiment, läser

*Skriver ner resultaten i ”forskarboken”.

*Diskutera med eleverna om deras förklaringar och slutsatser

*Avrundning – uppmärksamma elevernas frågeställningar på nytt. Utvärdering. Reflektion

över vad eleverna lärt sig. Jämför vad de kunde före och efter undervisningen samt ta

ställning till om de fick sina frågor besvarade.
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