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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vår presentation handlar om vårt projekt ”Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon”. 



• ALM22 konferens i Washington D.C. med temat
Opening Our Math Eyes To See Math In Everything We Do

• Ett projektförslag till Gudrun Malmers stiftelse

• Ett stipendie

Så började det

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Projektet föddes år 2015 när jag deltog i Adults Learning Mathematicsårliga  konferens i Washington D.C. med temat Att öppna sina matematiska ögon för att se matematik i allt vi gör. ALM är en global organisation för vuxenutbildare, forskare och andra som ägnar sig åt vuxnas lärande i matematik. De inspirerande workshops och presentationer som jag deltog vid öppnade mina "matte-ögon". Tillbaka i Sverige började jag att utarbeta en stipendieansökan till detta projekt som jag skickade till Gudrun Malmers stiftelse. Jag fick stipendiet och en ämneskollega, Bengt Eklund, gick senare med som diskussionspartner i projektet. När Bengt gick i pension fick jag med mig Elisabet. 



• att elever får uppleva och utforska matematik utanför skolans 
väggar, i detta fall genom offentlig konst och arkitektur,

• att väcka elevers intresse för kultur och historia,

• att elever får träna sin läsförståelse för bland annat matematisk 
problemlösning,

• att elever får träna sin matematiska kommunikation.

Syftet med vårt projekt är

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Ett syfte med vårt projekt är att uppmuntra elever att uppleva och utforska matematik utanför skolans väggar, i detta fall genom offentlig konst och arkitektur. Ett annat är att väcka elevers intresse för kultur och historia. Ett tredje är att träna elevers läsförståelse för bland annat matematisk problemlösning. Ett fjärde är att elever får träna sin  matematiska kommunikation.�Projektet inkluderar 76 offentliga skulpturer och byggnader i Lund. Till var och en av dessa finns det uppgifter. Projektet finns dokumenterat i denna bok som utöver de 76 skulpturerna och byggnaderna också inkluderar konst- och arkitekturhistoria och annat som ett klassificeringsschema om matematisk skulptur och om konstriktningar (ismer). Vi har några exemplar för eget bruk. Kanske kan vi sprida den framöver.



Vår presentation

Ett geografiskt område (Stadsparken)

Så genomförs projektet

Erfarenheter

Hur metoden kan användas för en
skulptur här i Växjö

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
De 76 objekt (dvs skulpturer eller byggnader) som ingår i projektet i indelade i 20 geografiska områden. Jag kommer att visa upplägget för ett av dessa områden. Området är Stadsparken.  Därefter kommer jag att presentera hur projektet är tänkt att genomföras.Från början var det tänkt att projektet endast skulle vända sig mot vuxenstuderande men under projektets gång har vi upptäckt att det går lika bra med niondeklassare som gymnasielever eftersom materialet är anpassat för elever som studerar på grundskolans senare år eller Ma1a. Jag ska berätta om mina erfarenheter när jag genomförde projektet tillsammans med min före detta samarbetspartner Bengt med årskurs 9 elever för att slutligen föreslå hur delar av projektet skulle kunna tillämpas på en skulptur här i Växjö. Elisabet ska berätta om sina erfarenheter när hon genomförde projektet med vuxna elever vid vår arbetsplats, Komvux, Lund.



Området Stadsparken

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Alla områden inleds med en tabell med de skulpturer och byggnader som ingår. I område Stadsparken är det 3 skulpturer och en byggnad. Dessa heter LÄS.



Området Stadsparken

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Därefter kommer lite historik och allmän information om området så att eleverna får lära känna Lund. Såhär ser historiken och den allmänna informationen ut för området Stadsparken.LÅT DEM LÄSA SJÄLVA I NÅGON MINUT



Området Stadsparken

Bilderna kan inte visas på grund av 
upphovsrätt för verk som ska visas 
digitalt.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Så här ser fortsättningen ut.LÅT DEM LÄSA SJÄLVA I NÅGON MINUTSom ni ser så finns det också information om var skulpturerna och byggnaden finns.



Kalender 1/11 2011 – 31/3 2012

Bilderna kan inte visas på grund av 
upphovsrätt för verk som ska visas 
digitalt.

Bilderna kan inte visas 
på grund av upphovsrätt 
för verk som ska visas 
digitalt.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Därefter kommer arbetsbladen med uppgifterna för skulpturerna och byggnaderna. Som exempel visar jag arbetsbladet för skulpturen Kalender. Texten är förstorad på kommande sidor.



Eva Löfdahl är fascinerad av datum. Även om en dag är den andra lik kan vissa 
datum upplevas som magiska. Ett exempel är 00-01-01. Då trodde många att 
datorer och annat skulle få problem. Datum som 06-06-06 och 11-11-11 kan också 
sätta igång fantasin.
Mellan 1 november 2011 och 31 mars 2012 gjorde Löfdahl en skulptur om dagen i 
gips. Därefter göts skulpturerna i brons och sattes upp på de stavar ni ser.

Uppgift 1 - Beskriv verket
Beskriv Kalender 1/11 2011 - 31/3 2012 genom att svara på frågorna för uppgift 1 
till skulpturer (se nästa sida).

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Den första uppgiften är identisk för alla skulpturer och byggnader. Den sista uppgiften, som även den är identisk för alla skulpturer och byggnader, är att eleverna konstruerar sin egen uppgift som de löser själva, så att de vet att den är lagom svår och går att lösa. Därefter får en annan grupp lösa deras uppgift samtidigt som de löser deras.



Uppgift 1 till skulpturer
1. Vad heter verket?
2. Vem har gjort verket?
3. Vilket årtionde uppfördes verket? (1830-talet, 1970-talet, ..., se kapitel 1

om Offentlig konst och arkitektur i Sverige).
4. Är verket platsspecifikt? (om verket är gjort för att passa in I sin omgivning)
5. Vad tror ni att konstnären vill säga med sitt verk? 
6. Tycker ni att konstnären får fram sitt budskap?
7. Vilket/vilka material är verket gjort av? (granit, sten, glas, ...)
8. Varför tror ni att konstnären har valt detta/dessa material?
9. Vilken struktur har ytan/ytorna? (skrovlig, len, blank, matt, reflekterande, ...)
10. Vilken konstriktning (ism) kan verket tillhöra? (se kapitlet Konstriktningar).

Ge exempel på hur ni kan se detta.
11. Upplever ni att verket är matematiskt? (se kapitlet om matematisk skulptur). 

Om ja, till vilken kategori skulle ni i första hand klassificera verket och varför?
12. Beskriva verket på ett sätt så att någon som aldrig har sett det kan förstå hur det ser ut.

Markera de ord som är matematiska.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Uppgift 1 som är samma för alla skulpturer har 12 frågor. Eleverna får tabeller för att fylla in sina svar.NI KAN TITTA PÅ FRÅGORNA EN STUNDFör att besvara fråga 3 behöver eleverna känna till innehållet i dokumentet om Offentlig konst och arkitektur i Sverige.För att besvara fråga 10 behöver eleverna vara insatta i sidorna om Konstriktningar (ismer),Fråga 11 förutsätter att eleverna har läst Om matematisk skulptur.Med fråga 12 får eleverna öva matematiska begrepp och sitt matematiska språk.



Uppgift 2 - Om skottår och antal skulpturer

Det finns lika många skulpturer på stavarna som dagar från 1/11-2011 till 31/3-2012 och lika 
många stavar som månader från november till mars.

När det är skottår har februari 29 dagar, annars har februari 28 dagar. December, januari och mars
har alltid 31 dagar, november har 30 dagar.

För att ta reda på om ett årtal är ett skottår kan man dividera årtalet med fyra. Om kvoten blir ett 
heltal är årtalet, med några undantag som år 1900, 2100 och 2200, ett skottår.

a Var 2012 ett skottår?

b Utgå ifrån vad ni vet om antal dagar per månad. Hur många skulpturer finns på stavarna?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Övriga uppgifter har ett matematiskt innehåll. Här är uppgift 2.



Tal Latin Svenska

V quinqe fem

VI sex sex

VII septem sju

VIII octo åtta

IX novem nio

X decem tio

Uppgift 3 - Antal dagar per månad och månadernas namn

För ungefär 2000 år sedan hade kalendern 10 månader och två månader som 

var "dötid". Under "dötiden" var det som kallast. På den tiden var den första 

månaden på året mars och sedan kom april, maj och juni. Därefter hade 

månaderna namn efter i vilken ordning de kom. 

Tabell 1. Siffrornas namn på latin och svenska.
Tabellen visar vad siffrorna fem till tio heter på latin.

Senare ersattes den femte månaden quintilus med juli för att hedra Julius Caesar. Kejsar

Augustus fick nästa månad uppkallad efter sig. Därför heter den sjätte månaden augusti. 

Det sägs att Augustus inte ville att hans månad skulle vara kortare än Cesars månad så 

han tog en dag från februari. Därför är februari kortast.

Idag är september den nionde månaden på året. Vilken månad på året var september 

för 2000 år sedan och hur kan man höra det på dess namn?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Här är uppgift 3, den andra matematiska uppgiften. Antal matematiska uppgifter kan variera från skulptur till skulptur och byggnad till byggnad.



Uppgift 4 - Gör er egen uppgift

Gör nu er egen uppgift men den ska vara lagom svår 
och gå att lösa. Ni ska senare ge er uppgift till en 
annan grupp i klassen.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Den sista uppgiften är den som eleverna gör själv. I detta fall blev det:Är år 2020 ett skottår?För byggnaden i området, Observatoriet, fick eleverna använda en avståndsmätare och likformighet för att bestämma det horisontella avståndet till det bakre tornet. Elevernas egen uppgift blev:Om 8 steg är 6,5 meter hur långt är ett steg? Om det är 120 steg runt byggnaden hur långt är ett varv runt byggnaden?Eleverna bestämde att 8 steg är 6,5 meter med en avståndsmätare.



1. Om möjligt, börja med att ge eleverna en överblick av den offentliga
konsten och arkitekturen i Sverige. Använd sidorna om Offentlig konst
och arkitektur i Sverige. 

2. Gå gärna igenom dokumentet Om konstriktningar (ismer).

3. Bestäm vilket eller vilka av de 20 geografiska områden som eleverna ska besöka. 
Varje område har minst en skulptur och oftast en byggnad. Det är självfallet 
också möjligt att blanda skulpturer och byggnader från olika områden eller bara 
besöka enstaka skulpturer eller byggnader.

SÅ GENOMFÖRS PROJEKTET

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Nu ska jag prata om hur projektet är tänkt att genomföras.När vi har testat projektet har vi inte själva hunnit med alla steg. LÄS FRÅN BILDEN – ALLTJag har satt samman en tabell där man kan se vilket matematiskt innehåll som ingår för varje skulptur och byggnad. Vissa uppgifter inkluderar högre matematik, svårare än före detta Ma1a. Dessa är markerade med "Utmaning". 



Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Så ser början på tabellen ut.



4. Vid behov, gå igenom den matematik som eleverna behöver för att lösa sina
uppgifter.

5. Dela in eleverna i grupper så att de kan diskutera och resonera med varandra
när de löser sina uppgifter när det är ute vid sina skulpturer och byggnader. 

6. Ge eleverna den utrustning som de kan behöva för att lösa sina uppgifter.

SÅ GENOMFÖRS PROJEKTET

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Om det behövs, gå igenom den matematik som eleverna behöver för att lösa sina uppgifter. Vår erfarenhet är att det annars kan bli alltför svårt och då kan de tappa lusten.Dela in eleverna i grupper så att de kan diskutera och resonera med varandra när de löser sina uppgifter. Vi rekommenderar två till fyra elever per grupp som kan ungefär lika mycket matematik. Det viktigaste är att se till att alla är involverade. Ge därefter eleverna den utrustning som de behöver för att lösa sina uppgifter när de är ute vid sina skulpturer och byggnader. På nästa bild finns en lista med utrustning. 



MATERIEL

• en span att lägga allt i

• papper och penna

• måttband

• om möjligt, en avståndsmätare

• En måttsats till volymer

• en passare

• en kompass (mobilen)

• räknare

• ett titthål för att upptäcka det gyllene
snittet

• en ballong

• texten om Offentlig konst och arkitektur i
Sverige – med fokus på Lund

• texten om Konstriktningar (ismer)

• tabeller för att skriva in svaren för
uppgift 1

• Texten om det område inklusive de 
skulpturer och byggnader som ska 
besökas

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Eleverna kommer inte att behöva allt.Avståndsmätaren är svår att använda utomhus när det är stark stol. Då syns inte pricken.



SÅ GENOMFÖRS PROJEKTET – EFTERARBETET

1. Låt varje grupp berätta hur de har löst sina uppgifter. 
Ge dem feedback.

2. Låt varje grupp byta den uppgift som de själva har gjort med en annan grupp.
Ge dem feedback på lösningarna.

3. Genomför en avslutande utställning. 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Nu kommer jag till efterarbetet.



När vi testade projektet – fem lektioner
Dag 1 – torsdag
• En kort enkät.
• Ett bildspel som handlar om området, Stadsparken, och de uppgifter som ska lösas där.
• Genomgång av den matematik som behövs för att lösa uppgifterna.

Dag 2 – fredag
Besök av Stadsparken.

Dag 3 – onsdag – efterarbete – extra insatt tillfälle
Diskussioner av uppgifterna – lösta, olösta och egentillverkade.

Dag 4 – efterarbete – torsdag
Bildspel med exempel på matematiska skulpturer.

Dag 5 – efterarbete – fredag 
Eleverna gör sina egna matematiska skulpturer.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi behövde fem dagar, egentligen lektioner, för att testa hela projektet. Det tredje tillfället kom vi på att vi behövde sätta in i samband med dag 2.LÄS.



Den inledande enkäten

1. Skriv de konstverk som du känner till på våra gator 
och torg i Lund.

2. Skriv några rader om vad du vet om Lunds historia.

3. Ge ett exempel på matematik utanför skolan.

4. Ge ett exempel på matematik inom konst eller 
arkitektur.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
För att ta reda på om projektet lever upp till sitt syfte observerade vi eleverna och använde enkäter i projektets början och slut.Den inledande enkäten hade dessa fyra frågor.



Resultat – den inledande enkäten – fråga 1

• Diagrammet visar antal 
offentliga konstverk i 
Lund som eleverna 
kände till. 

• Ingen elev kunde 
namnet på någon 
offentlig skulptur. 

Skriv de konstverk som du känner till på våra gator och torg i Lund.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Nio högstadieelever deltog i projektet och här är deras resultat på enkätens första fråga, ”Skriv de konstverk som du känner till på våra gator och torg i Lund”.LÄS PÅ BILDEN



Resultat – den inledande enkäten – fråga 2 till 4

• Slaget i Lund 2
Lund har varit danskt 2
Jätten Finn 1
ingenting 3
gammal stad 1

• Exempel på matematik utanför skolan alla

• area + omkrets 3
area 5
ritningar 2
kostnader för material 2
ingenting 1

Fråga 2: Skriv några rader om 
vad du vet om Lunds historia.

Fråga 3: Ge ett exempel på 
matematik utanför skolan.

Fråga 4: Ge ett exempel på 
matematik inom konst och 
arkitektur.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
LÄS NEDANSom svar på Fråga 2�kände två elever till Slaget i Lund och lika många att Lund har varit danskt. En elev nämnde Jätten Finn i Domkyrkan men utan att förstå att han inte var en verklig person. Tre elever skrev att de visste ingenting om Lunds historia och en elev att Lund är en gammal stad. �På Fråga 3�Alla elever kunde ge ett exempel på matematik utanför skolan. Det vanligaste exemplet var att man behöver matematik när man handlar. �På Fråga 4�En elev kunde inte komma på något exempel på matematik inom konst och arkitektur. Fem föreslog något med area varav tre även omkrets. Två stycken nämnde ritningar och lika många kostnader för material. En svarade ingenting. Några elever gav mer än 1 exempel varför summan överstiger 9.



Den avslutande enkäten

1. Skriv de konstverk som du känner till på våra gator och torg i Lund.

2. Skriv några rader om vad du vet om Lunds historia.

3. Ge ett exempel på matematik utanför skolan. 

4. Ge ett exempel på matematik inom konst eller arkitektur.

5. Hur upplevde du projektet? Vad tyckte du fungerade bra eller mindre bra?

6. Skriv gärna om du har något tips till oss på hur vi skulle kunna förbättra 
projektet.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
De fyra första frågorna i den avslutande enkäten är samma som i den inledande enkäten. Frågorna 5 och 6 har tillkommit.



Resultat – den avslutande enkäten – fråga 1
• Antal offentliga 

konstverk i Lund som 
eleverna kände till. 

• Samtliga elever kan 
namnge de offentliga 
konstverk de känner till. 

Skriv de konstverk som du känner till på våra gator och torg i Lund.

Före

Efter

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Här ser man tydligt om man jämför diagrammen, att eleverna, åtminstone för dagen, har lärt sig lite om Lunds offentliga konst.Alla elever kan namnen på de verk de känner till.



Resultat - den avslutande enkäten – fråga 2 till 4
• Slaget i Lund 3 (2)

Stadsparkens tillkomst 3 (0)
Lund har varit danskt 1 (2)
äldsta universitet 1 (0)
samma arkitekt 1 (0)
ingenting 2 (3)

• exempel på matematik utanför skolan
alla (alla)
2 svar om skulpturer

• mer specifika svar 6 (0)
kring skulpturer 
och arkitektur 

Fråga 2: Skriv några rader om 
vad du vet om Lunds historia.

Fråga 3: Ge ett exempel på 
matematik utanför skolan.

Fråga 4: Ge ett exempel på 
matematik inom konst och 
arkitektur.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Siffrorna inom parentes är svaren på den inledande enkäten.I den avslutande enkäten skrev tre elever att de kände till Slaget i Lund och lika många att Stadsparken blev till i samband med en utställning. En elev skrev att Lund har varit danskt och en annan att Lund har ett av världens äldsta universitet (vilket visserligen inte är helt korrekt om man ser bortom Norden). Slutligen skrev en elev att det är samma man som ritat Observatoriet som Domkyrkans torn och två elever att de inte visste någonting om Lunds historia. (Fråga 2)Precis som i den inledande enkäten och inte överraskande kunde alla elever kunde ge ett exempel på matematik utanför skolan. Det vanligaste exemplet var åter igen att man behöver matematik när man handlar. Två elever angav svar som kopplar till skulpturer. (Fråga 3)Sex elever kunde ge exempel på matematik inom konst och utöver area, omkrets, material eller ritningar. Ett exempel: Volymen cement för skulpturen Tufsen.



Resultat - den avslutande enkäten – fråga 5 och 6

• Bra, väldigt bra, jättebra eller superbra
• kul att komma ut varav den ene 
• roligt att slippa sitta i bänken och 

bara jobba i boken
• kul att göra annat än vanlig matte. 

• mer material
• paus i mitten
• vara ute mer

5. Hur upplevde du projektet? Vad tyckte 
du fungerade bra eller mindre bra?

6. Skriv gärna om du har något tips till oss 
på hur vi skulle kunna förbättra 
projektet.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
På den femte frågan skrev samtliga elever att de tyckte att projektet var bra alternativt väldigt bra, jättebra eller superbra. Tre elever nämnde att det var kul att komma ut varav en även uttryckte att det var roligt att slippa sitta i bänken och bara jobba i boken. En annan av de tre noterade att det var kul att göra annat än vanlig matte. (Fråga 5)På den sista frågan där vi bad om tips på hur vi skulle kunna förbättra projektet kom tre elever inte på hur det skulle kunna bli bättre. En elev föreslog mer material, en annan längre lektioner med en paus i mitten och en tredje att få vara ute mer. (Fråga 6)



Exempel på elevers verk

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Symmetri – knutteori - regelyta



Exempel på elevers verk

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Boolesk algebra – en modul - polyedrar



Om projektet levde upp till sitt syfte

• att elever får uppleva och utforska matematik utanför skolans 
väggar, i detta fall genom offentlig konst och arkitektur,

• att väcka och utveckla elevers intresse för Lunds kultur och 
historia,

• att elever får träna sin läsförståelse för bland annat matematisk 
problemlösning,

• att elever får träna sin matematiska kommunikation.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Här kommer syftet en gång till.



Om projektet levde upp till sitt syfte

• att elever får uppleva och utforska 
matematik utanför skolans väggar, i detta 
fall genom offentlig konst och arkitektur,

• att väcka och utveckla elevers intresse för 
Lunds kultur och historia,

• att elever får träna sin läsförståelse för 
bland annat matematisk problemlösning,

• att elever får träna sin matematiska 
kommunikation.

JA

KANSKE

NEJ

JA-

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
En antydan till att elever börjat uppfatta matematik i offentlig konst syntes i den avslutande enkäten där två elever hänvisade till skulpturer som exempel på matematik utanför skolan. Denna koppling gjorde ingen i den inledande enkäten. ��Frågan i enkäten var dock inte så väl ställd då vi endast frågade efter ett exempel och då kan det vara naturligare för eleverna att svara med handel. I stort sett samtliga elever tycks ha lärt sig något om Lunds kultur och historia då de kände till fler offentliga skulpturer i Lund vid projektets slut än i dess början. Den tydligaste skillnaden var dock att eleverna kunde namnet på samtliga offentliga skulpturer som de kände till i slutet av projektet. Vid projektets början kunde ingen elev namnge någon skulptur. Vi kan dock omöjligt veta om projektet har väckt deras intresse för Lunds kultur och historia på längre sikt. Detta beror på att vi endast träffade dem i två veckor. ��Vår slutsats om att några elever har lärt sig lite mer om Lunds historia stärks också av att tre elever i den avslutande enkäten skrev att Stadsparken har sitt ursprung i en utställning (Lundautställningen 1907). En av dem svarade dessutom att det var samma man som ritat Observatoriet som Domkyrkans torn. Vi lyckades inte träna elevernas läsförståelse då vi läste och förklarade uppgifterna för dem. Detta gjorde vi för att det inte skulle bli så svårt så att de skulle mista sin glädje och motivation. Eleverna fick göra sin egen matematiska uppgift och så diskuterade de matematik både i klassen och vid verken. Därmed fick de träna både sin skriftliga och muntliga matematiska kommunikation. Resultaten från den sista deluppgiften i uppgift 1 för offentlig konst, som besvarades under det extra insatta tillfället, visade dock att eleverna antingen valde bort eller inte klarade av att använda matematiska begrepp för att beskriva en skulptur. Därför tränade de inte sin matematiska kommunikation i den utsträckning som vi hoppats på.Det två sista dagarna fick eleverna uppleva mer udda matematik som till exempel knutteori, boolesk algebra och minimala ytor. Detta var inget direkt syfte i projektet men det skulle man kunna lägga till som ”Att elever får uppleva andra områden inom matematiken än vad deras läromedel erbjuder”.



Avgörande för att projektet ska nå upp till sitt syfte

• förberedelser utifrån gruppens förkunskaper

• en tydlig genomgång av projektets syfte, dess struktur, 
innehåll och den matematik de kan tänkas behöva

• varje elevgrupp hade en lärare med sig i Stadsparken

• projektet är en del av den vanliga undervisningen och 
påverkar betyget.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi besökte gruppens ordinarie lärare, John, veckan innan vi inledde projektet så att vi kunde förbereda oss utifrån gruppens förkunskaper. Detta var en avgörande faktor för att det skulle gå bra. När vi väl träffade eleverna gick vi igenom projektets syfte, dess struktur, innehåll och den matematik de kan tänkas behöva. Detta behövdes också för att projektet skulle lyckas. Vad som var viktigt för projektets framgång under den andra dagen var att varje elevgrupp hade en lärare med sig i Stadsparken. Man kan till exempel fundera över vad som egentligen hade hänt med de elever som stod vid områdets byggnad, Observatoriet, när det på grund av solljuset inte gick att mäta med laserpekaren. De skulle ta reda på byggnadens höjd.��Vi såg det också som nödvändigt att vara med i Stadsparken för att stötta elevernas inlärning genom att fånga upp deras reflektioner och frågor. Kanske underlättade det även att gruppens ordinarie lärare påtalade för eleverna att projektet är en del av den vanliga undervisningen och påverkar betyget.



Några andra erfarenheter

• Svårt att hinna med att genomföra projektet – speciellt på
vuxenutbildningen

• Elever tycks ha svårt att nå sina matematiska kunskaper när de lämnar
klassrummet.

• Avbryt inte

• Läsförståelsen tycks inte påverkas om texten handlar om matematik

• Glädje

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Några andra erfarenheter var att det är svårt att hitta tiden för projektet: Då kurstiderna är korta på vuxenutbildningen fick jag och min kollega hitta en extern grupp för att testa hela projektet på. Vi kontaktade först två skolor, en grundskola och en gymnasium, men det var mer komplicerat än vi trodde. Även om vi bara bad om några timmars samarbete avvisade de vårt förslag. En anledning var att de redan hade planerat alla lektioner för hela terminen. En annan, från gymnasieskolan, var att det inte är deras projekt. Vi lärde oss att vi måste fråga mycket tidigare. Elever blir förvirrade: En annan intressant erfarenhet var att se hur elever förlorar en del av sina kunskaper i matematik när de får många intryck att bearbeta som när de lämnar klassrummet. Till exempel blev en volym en yta. Därför förstod vi att vi behöver förbereda eleverna på den matematik de kan möta vid sina skulpturer och byggnader när de ger sig. Låt dem diskutera, avbryt inte: Vi lärare måste också ha tålamod så att vi inte ger elever ledtrådar i ett tidigt skede. Om vi gör det kan eleverna inte lära sig genom sina missuppfattningar. Dessutom kommer de inte att prata lika mycket med varandra. Missuppfattningar är dessutom intressanta att diskutera. Läsförståelse: Det finns mycket att säga om elevernas läsförståelse. Ett exempel är när en student inte hade förstått introduktionen till en skulptur och trodde att den mycket moderna samtida skulpturen var från 1300-talet. Vi trodde att elever har svårare med läsförståelsen när texter handlar om matematik pga den så omtalade ”matteskräcken” men det kunde vi inte se.Glädje: Eleverna sade sig vara glada att lämna klassrummet för att få lite variation. 



En skulptur här i Växjö
Marianne Lindberg de Geer: Jag tänker på mig själv. Finns även som modell på Skissernas museum i Lund!

Uppgift - Modellens skala

På Skissernas museum i Lund finns Marianne Lindberg de Geers modell av Jag 

tänker på mig själv. Ungefär i vilken skala är modellen gjord?

Uppgift 5 - BMI

BMI är ett mått som anger om man är normalviktig, underviktig eller överviktig. Det beräknas genom att dividera vikten (kg) 
med längden (m) i kvadrat. BMI bör helst ligga mellan 20 och 25. 

a    Skriv formeln för BMI.

b    Räkna, om ni vill, ut ert eget BMI.

c    Föreställ er att Jag tänker på mig själv visar människor av kött och blod. Ungefär vilket BMI har kvinnorna?

https://skissernasmuseum.se/samlingen/jag-taenker-pa-mig-sjaelv-marianne-lindberg-de-geer-2006/?view=alphabetical&letter=W&sortBy=title
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