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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka våra handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen samt 
alla elever, utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra vår undersökning. Vi vill även tacka 
vår vetenskapliga handledare Krister Hertting, för hjälp och stöd under examensarbetets gång. 
Slutligen vill vi tacka våra respektive för ert stöd samt vi i gruppen för ett lyckat samarbete 
som har underlättat examensarbetets gång. 
 
TACK till er alla!  
 
 
Luleå 2004  
 
Jessica Hägglundh 
Linda Fagemo 
Terese Borthan 
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Abstrakt 
 
Syftet med examensarbetet var att ta del av hur elever och pedagoger upplever lärandet vid 
korta avbrott för rörelseaktiviteter under matematiklektioner samt vilken inverkan det fick i 
klassrummet. Examensarbetet har utgått från våra egna erfarenheter som vi erhållit under den 
verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) samt litteraturstudier, föreläsningar och lektioner. 
Under våra respektive vfu-perioder observerade vi att barn som har rörelseaktiviteter i 
undervisningen är mer koncentrerade. Forskning visade hur viktig rörelsen är för lärandet, och 
därmed kände vi ett stort intresse av att ta del av denna forskning och ta den med oss i vår 
kommande yrkesroll. Undersökningen genomfördes vid två skolor, i två klasser, åldrarna 7- 
11 år i Luleå kommun. Rörelseaktiviteter med dessa elever skedde kontinuerligt under 
matematiklektionerna. Därefter utfördes enkätundersökning, observationer samt intervjuer 
med elever och pedagoger där vi bland annat undersökte elevernas och pedagogernas 
upplevelser gentemot rörelseaktiviteternas betydelse för deras lärande. I resultatet såg vi att 
elever och pedagoger har en positiv upplevelse av korta avbrott för rörelseaktiviteter under 
matematiklektioner. I klassrummet observerade vi att avbrotten ger en mer harmonisk 
arbetsmiljö för både elever och pedagoger. Slutsatsen vi tog var att elever behöver korta 
avbrott med rörelseaktiviteter för ett ökat lärande under matematiklektioner. 
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1. Bakgrund 
 
I bakgrunden beskrivs bland annat teorier och forskningsresultat vilka påvisar att rörelse och 
lärande hör samman. Delar av styrdokumenten, vad gällande rörelsens betydelse för lärandet, 
har analyserats. 
 

1.1 Inledning 
 
Examensarbetet har utgått från våra egna erfarenheter som vi erhållit under respektive 
verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) samt litteraturstudier, föreläsningar och lektioner. 
Under våra respektive vfu- perioder observerade vi att barn som har rörelseaktiviteter i 
undervisningen är mer koncentrerade. Forskning visade hur viktig rörelsen är för lärandet, och 
därmed kände vi ett stort intresse av att ta del av denna forskning och ta den med i vår 
kommande yrkesroll. Dessa erfarenheter har gjort oss medvetna om elevernas behov av 
rörelseaktiviteter i undervisningen. En intressant aspekt för vårt examensarbete var ändringen 
i skolförordningen, vilken trädde i kraft den 3 juni 2003 (SKOLFS 2003:17). Målet med detta 
examensarbete är bland annat att se hur elever och pedagoger upplever lärandet vid korta 
avbrott för rörelseaktiviteter under matematiklektioner samt hur detta påverkar den sociala 
miljön i klassrummet.  

 
1.2 Hälsa och rörelse 
 
Människoarten utvecklades till att vara aktiva varelser där energi användes till att leta efter 
föda, jaga och i övrigt klara livets påfrestningar. I dagens samhälle behöver människan inte 
använda dessa kroppskrafter och energier för överlevnad, men det medicinska och 
fysiologiska behovet av fysisk aktivitet består. Sedan början av 1900-talet har det 
genomsnittliga dagliga energiförbrukningen minskat i västvärlden, vilket har resulterat i flera 
följdsjukdomar bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, slaganfall och diabetes. 
Människan behöver rörelse för att fungera maximalt. Men för många innebär inte 
kroppsrörelse en del av det dagliga livet. I dagens samhälle kräver ofta västerlänningen 
iscensatta motionsutövningar där motionen utövas på särskilda arenor och lokaler, speciella 
naturområden och liknande (Hultgren, 2001). 
 
Den fysikiska aktiviteten i samhället har minskat men vissa grupper har kompenserat sig till 
detta genom att ägna sig åt motion och idrott. Det gäller i första hand yngre och välutbildade 
samt barn och ungdomar som växer upp i familjer med god ekonomi. (Hultgren, 2001) 
Numera är Sverige ett av de länder inom EU som har minst skolidrott. I och med den nya 
läroplanen från 1994 minskades idrottsundervisningen i grundskolan med nästan 20 procent 
även i gymnasiet minskade idrottsundervisningen 
(http://netdoktor.passagen.se/repotage/bergstroem.htm, 2004-01-26). 
En studie på Huddinge universitetssjukhus visar att var fjärde tioåring är överviktig. Det 
innebär en sexfaldig ökning på de senaste 25 åren. Det är mycket alarmerande, menar 
professor Claude Marcus. Orsaken kan t.ex. vara för lite motion 
(http://www.rf.se/files/%7B585730FF-ED80-4491-9B1A-CB23B1BCED72%7D.pdf,  
2004-01-21). 
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1.2.1 Bunkefloprojektet 
 
Bunkeflomodellens vision är att skapa möjligheter för en hälsosam livsstil. I denna modell 
ingår Bunkefloprojektet, som aktivt hjälper landets skolor, företag, organisationer och 
individer att bli mer ”hälsofrämjande”. Projektet startade höstterminen 1999 och är ett 
samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning. Bunkefloprojektet bidrar till 
friskare och gladare barn som har lättare att koncentrera sig och därmed får lättare till lärande. 
Projektet är idag ett känt och efterfrågat välfärdsprojekt i hela landet.  
Ängslättskolan var den första skolan i Sverige vilken medverkade i Bunkefloprojektet. Det 
innebar att skolans hela vardag fungerade som en stödjande och hälsofrämjande miljö för 
fysisk, social och psykisk hälsa och lärande. Rörelse lades in som ett obligatoriskt ämne för 
årskurs 1 och 2. Därmed var Ängslättskolan den första skolan i landet där en timmes fysisk 
aktivitet schemalagdes varje dag. Successivt har skolan utökat den fysiska aktiviteten och från 
och med höstterminen 2002 har alla barn på skolan, årskurs 1 till 5, en fysisk aktivitet varje 
dag (http://www.bunkeflomodellen.com/bunkeflomodellen/bunkefloprojektet/index.htx,  
2004-04-22). 
 
1.3 Barn och ungdomars utveckling 
 
Barn och ungdomars utveckling stimuleras av rörelseaktiviteter (Bergström, 1997). 
Ståhl (1997) menar att rörelse påverkar individens fysiska och psykiska utveckling från 
förskoleåldern till och med tonåren. 
 
1.3.1 Förskoleåldern 
 
Fysisk utveckling: Rörlighet och livlighet kännetecknar denna period. Flickor och pojkar 
utvecklas i samma takt och de börjar behärska grov motoriken. I sex- års åldern kan en viss 
försämring i rörelsekoordinationen märkas. Det beror på att nervsystemet utvecklas senare än 
den övriga kroppen. Den psykiska utvecklingen: Barnen börjar kunna räkneord och färger, 
vilket bör stimuleras via lekar. Då ordförrådet ökar snabbt, fantiserar och pratar barnet ofta 
och detta stimuleras bäst via sånglekar, ramsor och rollekar. Barn i tre- fyra års ålder är ofta 
egocentriska, det vill säga utgår ifrån sig själva, därefter kan de börja arbeta i grupper. 
Känslomässigt kan sexåringar vara inne i en krisperiod och därmed växlar de snabbt i 
humöret. Barn i denna ålder har svårt att uppfatta helheten, men de kan följa regler utan att 
förstå dem (Ståhl, 1997). 
 
1.3.2 Grundskoleåldern 
 

Fysisk utveckling: Nervsystemet hinner ikapp då den övriga kroppens tillväxt minskar. 
Utvecklingen är densamma för flickor och pojkar. Barnen har god kroppsbalans och 
finmotoriken fungerar. Samordningen mellan öga - hand fungerar bättre. Den här perioden är 
gynnsam för inlärning av nya rörelser, främst koordinationsövningar. Vid den psykiska 

utvecklingen börjar barnet kunna höger- vänster, bokstäver och siffror, detta kan stimuleras i 
lekar. De börjar förstå orsak och verkan, men konkreta exempel behövs fortfarande vid 
instruktioner. Barnet börjar förstå att regler har en funktion. Självkritiken börjar komma, 
kvalitet är viktigare än kvantitet. Pojkar - pojkar och flickor - flickor börjar leka mer med 
varandra. Den här perioden är känslomässigt lugn och harmonisk (Ståhl, 1997). 
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1.3.3 Åren före puberteten 
 
Fysisk utveckling: Den här perioden är en gynnsam ålder för allmän konditionsträning. Den 
snabba längdtillväxten kan periodvis medföra en försämring av den allmänna rörligheten. 
Även andra organ växer till exempel cirkulationsorganen. Vid den psykiska utvecklingen ökar 
individens abstraktionsförmåga vilket medför att eleven kan läsa och tänka efter muntliga 
instruktioner. Eleverna kan följa regler för att de har en funktion. Kamratpåverkan och 
gängbildning börjar märkas (Ståhl, 1997). 
 
1.3.4 Puberteten och tonåren 
 
Fysisk utveckling: Flickorna utvecklas snabbare än pojkarna bland annat när det gäller 
koordinationsförmågan. Pojkarnas cirkulationsorgan fortsätter att växa. Vid den psykiska 

utvecklingen är kamratpåverkan fortfarande stor hos individen. Eleven söker sin 
vuxenidentitet och vill frigöra sig från föräldrarna, vilket kan medföra konflikter. Eleven inser 
att regler innebär både skyldigheter och rättigheter men de ifrågasätter skälen. Intellektuellt är 
eleverna ”färdigutvecklade” (Ståhl, 1997). 
 
1.4 Förankring i styrdokument 
 
1.4.1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
 
Ett av skolans uppdrag är att främja lärandet och att individen stimuleras att inhämta 
kunskaper. Undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Eleven ska 
även ges möjlighet att prova så många uttrycksformer som möjligt till exempel drama, dans, 
bild och språk. 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, står det att läsa: 
 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om 
förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och 
miljön” (http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-1s.pdf,  
2004-02-11, s. 5). 

 
”Utvecklar sitt eget sätt att lära”( http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-1s.pdf, 2004-02-11, s. 4). 

 
1.4.2 Statens skolverks författningssamling  
 
Riksidrottsförbundet med ordförande Gunnar Larsson framförde förslaget om minst 30 
minuters organiserad fysisk aktivitet varje dag. Riksidrottsförbundet menar att barn och 
ungdomar rör på sig för lite, under skoltid och fritid, detta medför konsekvenser på längre 
sikt. Detta resulterade i att barn och ungdomars bristande fysiska aktiviteter, blev en allvarlig 
punkt på den politiska dagordningen inför valrörelsen 2002. Det nya förslaget skulle inte 
ersätta den viktiga obligatoriska idrotten i skolan. Förslaget fick positiv respons och 
Förordningen (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet ändrades den 27 februari 2003. Den nya förordningen 
(SKOLFS 2003:17) trädde i kraft den 3 juni 2003 
(http://www.rf.se/files/%7B585730FF-ED80-4491-9B1A-CB23B1BCED72%7D.pdf,  
2004-01-28). 
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”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”s.1�
”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- 
och livsstilsfrågor skall uppmärksammas.”s.3 
(http://www.skolverket.se/wtpub/ws/skolfs/wpubext/pdf/Blob/pdf36.pdf?k=36, 2004-01-28) 

 
Uppdraget i läroplanen ska rikta sig till hela skolan och ses som en del i arbetet med att 
utveckla goda och hälsofrämjande skol- och närmiljöer för alla barn och unga. Myndigheten 
för skolutveckling har fått i uppgift att följa och stödja skolornas arbete med att fullfölja 
uppdraget i läroplanen (http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/halsa/beratta.shtml, 
2004-01-28). 

  
Enligt Riksidrottsförbundet måste arbetet med att stimulera alla barn att bli mer fysikt aktiva, 
anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Riksidrottsförbundet hoppas kunna bidra med 
inspiration till det utvecklingsarbete som pågår i landet  
(http://www.rf.se/files/%7B585730FF-ED80-4491-9B1A-CB23B1BCED72%7D.pdf,  
2004-01-28). 
                
1.4.3 Kursplan, matematik för grundskolan 
 
Enligt kursplanen i matematik står det att ämnet bland annat omfattar skapande, utforskande 
verksamhet samt intuition. För att kunna utöva matematik behövs en balans mellan det 
praktiska och teoretiska, så som kreativa och problemlösande aktiviteter samt kunskaper om 
matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. I kursplanen i matematik för grundskolan 
står det vidare att skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven: 

 
“Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 
matematik och att använda matematik i olika situationer” 
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3873
&extraId=2087, 2004-02-11, s. 1). 

 
1.5 Lärande 
 
För att skapa en skola för alla är det viktigt att pedagogerna har kunskap i flera olika 
lärandestilar som finns representerade bland eleverna. Boström (1998) anser att kunskaperna 
om lärandestilar inte är en ny pedagogisk riktning. Människor lär på olika sätt och därför är 
det förvånande att detta inte tas på större allvar. Vidare menar Boström att pedagoger måste 
lära känna sina elever och ta reda på hur de bäst lär sig.  
 
Redan på 1950-talet konstaterade professor Philip Sandblom i Lund att det finns ett tydligt 
samband mellan fysisk aktivitet och ökad inlärningsförmåga 
(http://netdoktor.passagen.se/repotage/bergstroem.htm, 2004-01-26). 
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1.5.1 Lärandeteorier 
 
Det finns kopplingar mellan lärande och rörelse enligt följande lärandeteorier, 
montessoripedagogiken och konstruktivismen. 
 
Montessoripedagogiken utgår från Italiens första kvinnliga läkare, Maria Montessoris (1870-
1952) pedagogik. Konkreta material används i undervisningen för att stimulera inte bara 
hjärnan utan också sinnen och rörelser. När både handen och hjärnan arbetar tillsammans ökar 
förståelsen för det inlärda. Det finns ett samband mellan rörelse och friheten i att få röra sig 
fritt. Om barn tvingas sitta stilla, berövas deras spontanitet och utveckling bromsas. Fysisk 
aktivitet ger barnet självförtroende och ökar tron på sin egen förmåga att klara av saker. Enligt 
Montessoripedagogiken utvecklas minnet, språket och andra kunskaper också genom rörelse 
(http://www.montessoriforbundet.a.se/, 2004-02-11). 
 
Enligt konstruktivismen sker inte lärandet genom en passiv människa utan genom en 
människa som själv aktivt väljer ut, tolkar och anpassar intrycken till sina egna. Den 
schweiziske filosofen och psykologen Jean Piaget (1896-1980) anser att barnets miljö utgör 
en nödvändig förutsättning för den intellektuella utvecklingen. Enligt Piaget förutsätter 
lärande och utveckling aktivitet från barnets sida. Med detta menar han att barnet med hjälp 
av alla sina sinnen skaffar sig nya erfarenheter av sin omvärld (Imsen, 2000). 
 
1.5.2 Lärandestilar 
 
En teori som bygger på konstruktivistiska tankar är begreppet kring de olika individuella 
lärandestilar hos elever, dessa är följande: 
 
Den visuella eleven lär sig bäst genom att observera. Under lektioner uppmärksammar eleven 
små detaljer och synintryck är betydande. Det är svårt för elever som är starkt visuella att 
utveckla ett bra uttal i främmande språk och de lär sig inte så bra genom auditiva 
föreläsningar. Metoder för att underlätta lärandet för visuella elever kan vara t ex pussel och 
rollspel (Boström, 1998). 
 
Den kinestetiska eleven lär sig bäst genom kroppslig aktivitet och känslor. I klassrummet är 
det ofta dessa elever som inte kan sitta stilla. Deras minne sitter i ”musklerna” och därför 
behöver de mycket fysisk aktivitet. I skolan är det de kinestetiska eleverna som oftast 
uppskattar experiment, studiebesök eller andra aktiviteter utanför skolan. Många av de 
kinestetiska eleverna hänvisas till speciallärare eller slutar skolan i förtid. Detta beror på att 
skolan inte utvecklat tillräckligt fungerande metoder för denna lärandestil. För att fånga denna 
grupp bör lektionerna starta med något praktiskt moment. I undervisningen kan pedagogen 
använda sig av lek, spel, drama och experiment för att öka lärandet (Boström, 1998). 
 

Den taktila eleven lär sig bäst genom att använda känselsinnet. I skolan sitter ofta eleven och 
fingrar på småsaker då de gärna använder sin finmotorik. Taktila elever arbetar och 
uppehåller sig gärna i datasalar, där de får arbeta med sina händer. Pedagogen kan för att på 
bästa sätt möta taktila elever låta dem till exempel få tillverka redskap som kan användas i 
undervisningen, då eleverna får göra materialet själva lär de sig bättre genom sin taktila 
förmåga (Boström, 1998). 
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Den auditiva eleven lär sig bäst genom hörseln och att lyssna. Auditiva elever uppskattar inte 
uppgifter som måste lösas med penna och papper. De vill diskutera och pratar ofta fram 
lösningar på problem vilket medför att de kan anses vara sociala. I klassrummet stimuleras 
dessa elever av musik och rytmer, vilket underlättar deras informationsbearbetning. Auditiva 
elever anses lätta att undervisa, då de uppfattar muntliga instruktioner bättre än andra elever 
(Boström, 1998). 
 
1.6 Rörelse och lärande 
 
Människan är inte född till att sitta still, utan till att röra på sig. Barn har olika förutsättningar 
till att kunna lära sig och rörelse kan hjälpa barn att klara sig bättre i skolan. De skaffar sig 
kunskaper och erfarenheter i sin omvärld genom rörelse och lek. Rörelse kan användas i 
direkt kombination med lärande för att underlätta och förstärka lärandeprocessen. Det handlar 
om att ha intellektuella, kroppsliga och känslomässiga förutsättningar för att kunna lära sig på 
bästa sätt. Ett barn som behärskar sin kropp och har flera automatiserade rörelser, får mer 
energi över till att koncentrera sig på lärandet (Sandborgh- Holmdahl, 1988). 
 
Professor Matti Bergström, en av de ledande experterna inom forskning kring lärande, menar 
att fysisk aktivitet underlättar lärandet hos både barn och vuxna. Bergström menar att de 
brister vi idag ser när det gäller fysisk aktivitet kommer att synas i både skolframgångar som i 
hälsostatistik (http://netdoktor.passagen.se/reportage/bergstroem.htm, 2004-04-22). 
 
1.6.1 Barnens behov av lek och rörelse 
 
Barnets uppväxt formas av lek, rörelse, skapande och lärande. Lärandet startar redan vid 
födelsen, främst med motoriska färdigheter. Barn promenerar inte i sina lekar, de springer och 
hoppar som om kroppen själv på detta sätt vill påskynda lärandet  
(http://netdoktor.passagen.se/repotage/bergstroem.htm, 2004-01-26). 
 

”Tänkande och inlärning finns inte bara i huvudet. Tvärtom spelar kroppen en integrerad roll i alla våra 
intellektuella processer från våra tidigaste ögonblick till ålderdomen” (Hannaford, 1997, s. 11). 

 
Barn i behov av särskilt stöd kan behöva mer rörelse, som en förstärkning i lärandet, än andra 
barn. När de får använda sin kropp och sina sinnen ökar det deras möjligheter till att förstå, 
lära och minnas, vilket har en positiv effekt på deras självförtroende (Sandborgh- Holmdahl, 
1988). 
 
Bergström, (1997) anser att barn måste få leka de lekar de vill och har behov av under sin 
barndom, för att få de fasta och grundläggande underlag som behövs för deras lärande. 
 
I skolan kan eleverna hjälpas till bättre koncentration och uppmärksamhet genom rörelse. 
Positiva rörelseaktiviteter i klassrummet hjälper dem i deras motoriska utveckling. Det är 
svårt för barn som börjar skolan att sitta still och arbeta under långa lektioner, då deras 
koncentrationstid är mycket kortare än vuxnas. En kort stunds rörelse med inslag av 
grovmotorisk aktivitet ökar blodgenomströmmningen, höjer tonus (spänningen) i musklerna, 
och ger möjlighet till ökad uppmärksamhet och koncentration. Dessa övningar ökar elevernas 
prestationsförmåga och arbetsklimatet i klassrummet förbättras (Sandborgh- Holmdahl, 
1988).  
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1.6.2 Steinbergs teori 
 
Korta och enkla rörelseaktiviteter samt andra former av pauser har stora effekter på minnet 
och lärandet. Genom att använda sig av sådana rörelseaktiviteter kan pedagogen t.ex. skapa 
stämning, byta grupper, göra avbrott eller få eleverna att ta kontakt med varandra. Under en 
40- minuters lektion, utan rörelseaktiviteter, ser lärandekurvan enligt Steinberg, (1983) s 133 
ut på följande sätt: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Lärandekurva utan rörelseaktiviteter under en 40- minuters lektion. 
 
Steinberg, (1983) s 134 anser att någon form av korta pauser med rörelseaktiviteter var tionde 
minut under lektionen, skulle påverka lärandekurvan på följande sätt: 
 

 

 
 
Figur 2. Lärandekurva med rörelseaktiviteter var tionde minut under en 40- minuters lektion. 

 
 
1.6.3 MUGI-projektet  
 
MUGI- projektet betyder Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning och startades 1990 av 
Ingegerd Ericsson. Projektet erbjuder studiedagar, föreläsningar samt handledning i motorisk 
utveckling och träning genom teori och praktik. Ett syfte med projektet är att öka kunskapen 
om relationer mellan motorik, kognition och självkänsla genom forskning 
(http://www.hemsida.semera.se/xav3532/mugi/mugi.htm, 2004-05-05). 
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Catrine Kostenius- Foster vid Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet 
forskar kring lärande och fysisk aktivitet. Ett av projekten är ett MUGI-projektet som utfördes 
vid Järnåkraskolan i Lund. Där upptäckte forskarna att det fanns en signifikant skillnad när 
det gällde finmotorik och inlärningsförmåga. De barn som fått extra motorisk träning fick 
bättre testvärden för bland annat grovmotorik, finmotorik, perception och inlärningsförmåga 
(Kostenius- Foster, 2001). 
 
1.6.4 Hjärnforskning 
 
Wolmesjö, (2002) menar att rörelse kan underlätta lärandet, öka kreativiteten, sänka 
stressnivån, förbättra koordinationen och öka självkänslan. Wolmesjö beskriver rörelser och 
övningar som ökar samarbetet mellan hjärnhalvorna. Med små enkla rörelser kan kroppen 
balansera och integrera båda hjärnhalvorna. 
 
Â�Gestalthjärnhalvan, oftast den högra hjärnhalvan, bearbetar mönster, musik/rytm, hela 
bilder, känslor, färg och visualisering. 
 
Â�Logiska hjärnhalvan, oftast den vänstra hjärnhalvan, bearbetar delar, språk, matematik, 
analys, teknik, detaljer, och är tidsmedveten. 
 
Wolmesjö anser att människan fungerar bäst när båda hjärnhalvorna integreras med varandra, 
men under stress blockeras denna förmåga. Kroppen lyder inte, vilket kan leda till 
handlingsförlamning och svårigheter att komma i gång med skolarbetet. Därmed är det av vikt 
med rörelse för att få i gång det neurologiska flödet. Det finns speciella rörelser som gör det 
lättare att ta till sig information, lägga den på minnet, och plocka fram den när man behöver 
den samt rörelser som sänker stressen och hjälper hjärnan att ta till sig kunskap (Wolmesjö, 
2002). 
 
1.6.5 Kinesiologi 
 
Paul Dennison, speciallärare och doktor i pedagogik, studerade Kinesiologi (läran om 
kroppsrörelser och musklernas relation till hjärnfunktionen) och kom till insikt om motorikens 
betydelse för lärandet. Ett viktigt redskap i detta sammanhang blev muskeltestning, vilket är 
återkommande inom flera kinesiologi-discipliner. Det system Dennison utvecklade kallas 
Educational Kinesiology, vilket översätts till lärandet genom rörelse. Spädbarns 
rörelsemönster i relation till hjärnans funktioner intresserade Dennison och han insåg att 
krypandet är höjdpunkten som integrerar höger och vänster hjärnhalva med varandra samt 
etablerar den neurologiska funktionen. Paul Dennison anpassade dessa rörelser så att de kan 
användas för att stimulera lärandet (http://www.braingym.se/?id=bgc, 2004-04-26). 
 
1969 startade Dennison, metoden och programmet Brain Gym. Programmet startade till en 
början för barn och vuxna som blivit diagnostiserade att ha läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, 
Aspergers syndrom, damp (störning i aktivitetsgrad, motorik och inlärning) samt ADHD 
(hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning). Ett av Brain Gym´s syften är att 
motverka låsningar och blockeringar som försvårar lärandet samt individens optimala 
prestation. (http://www.braingym.se/?id=bgc, 2004-04-26). 
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Specialiserad kinesiologi betyder rörelsens vetenskap och har blivit känt i ett antal länder 
eftersom det har bidragit till förbättrat idrottsresultat bland elitidrottare. Liknande tekniker 
används nu i undervisningen och enligt kinesiologen Kathleen Carrol förbättras 
studieresultaten för många elever när rörelsen integreras i olika skolämnen 
(Boström, 1998). 
 
1.6.6 Massage och avslappning 
 
Hannaford (1997) anser att beröring via t.ex. massage och andra rörelser utvecklar lärandet 
hos eleven på ett positivt och utvecklande sätt.  
 
Wolmesjö (2002) menar att enkla och mycket långsamma rörelser kan vara de som ger bäst 
mental balans. När övningarna utförs sakta, krävs mer finmotoriskt engagemang och 
aktiviteten ökar extra mycket i hjärnan. Wolmesjö beskriver korslaterala övningar, där höger 
ben och vänster arm används samtidigt eller där armar och ben är i kors. Det diagonala och 
korsvisa hjälper hjärnan att snabbt bli mer i mental balans och mer fokuserad. 
 
I yoga, meditation och avslappning används ofta ställningar där ben och armar är i kors, dessa 
diagonala rörelser är välgörande för människan. (Wolmesjö, 2002) Både elever och lärare 
stimuleras av avslappning. Att slappna av minst tio minuter per dag ger människan god 
återhämtning. Avslappning medför ökad koncentration, ökat lärande och bättre sömn. Enligt 
stressforskaren Sven Setterlind har det blivit positiva resultat med avslappningsträning i 
skolan samt en bättre atmosfär (Boström, 1998). 
Avspänningsövningar t.ex. massage hjälper eleverna att arbeta koncentrerat och att orka mer. 
Dessa övningar höjer även elevernas arbetslust och förbättrar därigenom arbetsklimatet i 
klassrummet (Sandborgh- Holmdahl, 1988). 
 
1.6.7 Sammanfattning 
 
Flera av ovannämnda forskare har kommit fram till rörelsens betydelse för lärandet utifrån 
omfattande studier och undersökningar. Avslappning och massage har också påvisade positiva 
effekter på lärandet. 
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2. Syfte 
 
Syftet är att ta del av hur elever och pedagoger upplever aktiviteter och lärande vid korta 
avbrott för rörelseaktiviteter under matematiklektioner, samt vilken inverkan det får i 
klassrummet. 
 
2.1 Frågeställningar 
 
Â�Hur upplever elever rörelsens betydelse för lärandet i undervisningen? 
 
Â�Hur upplever pedagoger rörelsens betydelse för lärandet i undervisningen? 
 
Â�Vet verksamma pedagoger om den ändring som gjordes i skolförordningen den 27 februari 
2003? 
 
Â�Har den nya skolförordningen påverkat pedagogernas verksamhet? 
 
2.2 Avgränsningar 
 
En avgränsning av examensarbetet utfördes i samråd med kursledare, där vi valde att begränsa 
vårt arbete till att enbart koncentrera oss på rörelsens betydelse före/under/efter 
matematiklektioner.  
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3. Metod 
 
Ett kvalitativt angreppssätt har använts i denna undersökning kring rörelseaktiviteternas 
inverkan på lärandet och detta har utförts under matematiklektioner. Det kvalitativa 
angreppssättet har utförts med utgångspunkt från denna mindre omfattande undersökning som 
har genomförts med endast två klasser och tio pedagoger. 
 
Samtliga intervjuer, observationer, enkäter har genomförts vid två olika skolor (Klass 1-2, 
Klass 4) i Luleå kommun, vårterminen 2004. Det material som tillkom under dessa tillfällen 
sammanställdes kontinuerligt under arbetets gång. Litteraturstudier, diskussioner och 
reflektioner användes för att få en djupare kunskap och insikt i ämnet. Metoden är utformad 
efter Backmans teori, (1998) där deltagare, material, genomförande, kvalitativa mätmetoder, 
enkäter, intervjuer, observationer, dokumentation och reflektioner beskrivs. 
 
3.1 Deltagare 
 
På grund av våra respektive verksamhetsförlagda utbildningsplatser i Luleå kommun, blev 
Klass 1-2 och Klass 4 slumpmässigt utvalda vid två olika skolor. I Klass 1-2 var det 24 elever 
och i Klass 4 var det 19 deltagande elever. Sammanlagt har undersökningen utförts på 43 
elever samt tio verksamma pedagoger. I Klass 4 var det en elev som inte fick deltaga på grund 
av ett nekande svar från föräldrarna, i det formulär de hade blivit tilldelade i början av 
undersökningen. 
 
3.2 Material 
 
Â�(WW�IRUPXOlU�PHG�EODQG�DQQDW�HQ�EHVNULYQLQJ�DY�V\IWHW�GHODGHV�XW�Will föräldrarna. (Bilaga 1)  
Â�(OHYHUQD�XWI|UGH�U|UHOVHDNWLYiteter under matematiklektioner i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. (Bilaga 2)  
Â�(OHYHUQD�REVHUYHUDGHV�RFK�GRNXPHQWHUDGHV�XQGHU�U|UHOVHDNWLYLWHWHUQD�� 
Â�9LG�XQGHUV|NQLQJHQV�VOXW�ILFN�HOHYHrna fylla i en enkät. (Bilaga 3)  
Â�9HUNVDPPD�SHGDJRJHU�EOHY�LQWHUYMXDde vid undersökningen. (Bilaga 4) 
 
3.3 Genomförande 
 
Ett formulär med beskrivning av syftet med examensarbetet samt information kring elevernas 
anonymitet utskickades till föräldrarna för kännedom innan undersökningens början. Vid 
första mötet med eleverna förklarades syftet med undersökningen. Innan den första 
rörelseaktiviteten utfördes, informerades eleverna åter igen om syftet samt instruerades hur 
aktiviteterna skulle gå till. Eleverna i respektive klass (1-2 och 4) utförde dessa under 
matematiklektioner. Rörelseaktiviteterna observerades och dokumenterades kontinuerligt. Vid 
den verksamhetsförlagda utbildningens slut fick eleverna fylla i en enkät, för vidare 
information kring deras upplevelse av de utförda aktiviteterna och lärandet. Under vfu:n 
intervjuades även verksamma pedagoger kring deras upplevelse och kunskap kring ämnet 
rörelse och lärande. 
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3.4 Kvalitativa mätmetoder 
 
Då kvalitativa datainsamlingar och inledande analyser utförs kan det dyka upp tankar som rör 
hela problemområdet. Enligt Backman (1998) är det därför viktigt att dokumentera dessa 
tankar för att kunna reflektera kring dem under arbetets gång. Ny och oväntad information 
kan på detta sätt utöka undersökningen och det ges nya perspektiv. 
 

”När vi gör en kvalitativ bearbetning arbetar vi oftast med ett textmaterial, t.ex. när vi genomfört 
intervjuer och skall bearbeta den utskrivna texten. Vi kan även göra kvalitativa bearbetningar av 
andras texter t.ex. en bok, en artikel eller en dagbok.” (Patel och Davidson, 1991, s. 100) 

 
Som tidigare nämnts har tre grupper deltagit i undersökningen, Klass 1-2, Klass 4 och tio 
verksamma pedagoger. Flera kvalitativa datainsamlingsmetoder har utförts t.ex. intervjuer, 
observationer och enkäter. Dessa tre mätmetoder har ingått i en triangulering. Med 
triangulering menar Backman att flera mätmetoder och dess resultat binds samman, för att få 
en tydligare bild av undersökningen. Vid enbart en mätmetod, till exempel intervjuer, blir inte 
informationen och resultatet lika omfattande som när flera mätmetoder används Backman 
(1998). 

 
Enkäter användes som metod då detta var ett verktyg att mäta elevernas upplevelse av 
rörelseaktiviteterna.  
 

Strukturerade intervjuer har utförts på tio verksamma pedagoger eftersom detta var en 
informativ metod att ta del av deras upplevelse kring ämnet rörelse och lärande. 
 

Observationer har genomförts både på individ samt gruppnivå. Metoden var ostrukturerad 
observation och inget observationsschema användes. Denna metod var betydelsefull för 
iakttagelsen av eleverna och deras reaktioner.  
 

Dokumentation var det material som användes under samtliga intervju- observation samt 
enkättillfällena. Under arbetets gång strukturerades materialet kontinuerligt. 
 

Reflektioner har genomförts fortlöpande både i vår studiegrupp samt tillsammans med 
respektive handledare under den verksamhetsförlagda utbildningens gång. 
 

På grund av ett stort textmaterial var det viktigt att på ett löpande sätt bearbeta materialet. 
Sortering och färdigställande av materialet gjordes under arbetes gång, dels för att ha det 
färskt i minnet och dels för att sortera vad som var väsentligt gentemot syftet.  
 
3.5 Enkäter 
 
Vid ett flertal tillfällen förklarades syftet med undersökningen för eleverna och ett 
formulär till föräldrarna utdelades, där de kunde ta del av undersökningens syfte samt ta 
ställning till om deras barn skulle deltaga eller inte.  
 

”Till att börja med måste vi klargöra syftet med intervjun eller enkäten. I den mån det går, kan vi 
försöka relatera syftet till individens egna mål. I detta sammanhang är det också viktigt att vi 
betonar individens roll i att få till stånd en förändring, dvs. Vi klargör att just hans bidrag är 
viktigt.” (Patel och Davidson, 2003, s. 70) 
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I Klass 1-2 valdes det att låta varje elev svara på enkäten i ett angränsande klassrum där vi var 
delaktiga genom att läsa och eventuellt förklara frågorna. Eleverna fick själva kryssa i 
svarsalternativen och elevernas eventuella kommentarer skrevs ned. Detta gjordes på grund av 
elevernas ringa ålder samt deras mindre utvecklade skrift kunskaper. I Klass 4 genomfördes 
enkäterna i helklass efter en noggrann genomgång av frågorna samt att eleverna kunde fråga 
om de undrade något kring enkäten.     
 
3.6 Intervjuer 
 
Intervjuer har utförts med tio verksamma pedagoger vid två skolor i Luleå kommun 
(Klass 1-2 och Klass 4). Avsikten med intervjuerna var att formulera korta frågor med ett 
kärnfullt innehåll så att intervjusvaren blev utförliga och ge den information som var 
väsentlig för undersökningen.  
 
 ”Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre.” 
 (Kvale, 1997, s. 134) 
 
Då intervjuerna utfördes vid respektive skola var det av värde att ställa samma frågor till 
samtliga intervjupersoner för att underlätta resultatsammanställningen. 
 
3.7 Observationer 
 
I samband med rörelseaktiviteter under matematiklektioner, har observationer genomförts i 
klasserna. Observationerna har varit på individ- och gruppnivå samt hur lärandemiljön 
påverkades före/under/efter matematiklektionerna. Enligt Svenning (2003) finns det ett 
normativt syfte med observationer. Med normativt syfte menar Svenning att observationerna 
används för att kunna fastställa vissa karaktäristiska beteenden hos individen.  
 
Metoden ostrukturerad observation användes i respektive klassrum och därmed valde vi att 
inte använda ett observationsschema. Vid observationstillfällena antecknades nyckelord som 
därefter bearbetades till mera utförliga anteckningar. Vi var kända för klasserna och valde att 
observera dem samt vara aktivt deltagande.  
(Patel och Tebelius, 1987) 
 
Med observationer registreras beteendet för stunden i ett naturligt sammanhang.  
 
⋅ Miljön. Hur såg omgivningen ut?  
 
⋅ Deltagarna. Vilka var närvarande?  
 
⋅ Aktiviteter och samspel. Vad hände? Hur kopplades elever och aktiviteter samman? Hur 
integrerade eleverna med varandra? Vilka beteenden iakttogs? 
 
⋅ Frekvens och varaktighet 
När utfördes rörelseaktiviteterna? Hur länge pågick rörelseaktiviteterna?  
 
⋅ Svårfångade faktorer 

Symboliska innebörder, informella och planerade aktiviteter 
(Merriam, 1994) 
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3.8 Dokumentation 
 
Dokumentation var det material som tillkom under intervjutillfällena, observationerna och 
enkäterna. Dokumentationen sammanställdes kontinuerligt under arbetets gång.  
 
3.9 Reflektioner 
 
Under arbetet och undersökningens gång har flera grupptillfällen ägt rum, där vi har 
diskuterat och reflekterat kring ämnet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi 
också diskuterat och reflekterat kring ämnet med respektive handledare. 
 
3.10 Tidsplan 
 
Examensarbetet påbörjades vårterminen 2004. Under vecka 4 informerade Luleå tekniska 
universitet om arbetet och dess upplägg. Veckorna 5-7 ägnades åt litteraturstudier, 
litteratursökning samt utformandet av en PM. Vecka 7 lämnades PM till kursansvarig för 
granskning. Veckorna 9-14 var det verksamhetsförlagd utbildning där undersökningen 
utfördes. Vecka 16 tilldelades en handledare som granskade det påbörjade arbetet. Under 
veckorna 16-20 pågick skrivandet samt handledarträffar. Vecka 21 fick en opponentgrupp ta 
del av arbetet för granskning. Examination och redovisning var vecka 23. 
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4. Resultat  
 

I denna del av examensarbetet framgår resultatet av elevernas och pedagogernas upplevelser 
av aktiviteter och lärande vid korta avbrott för rörelseaktiviteter under matematiklektioner 
samt vilken effekt det får i klassrummet. Detta redovisas med hjälp av enkäter till elever, 
intervjuer med pedagoger samt observationer i klassrummen. 
 
4.1 Elevernas upplevelser kring rörelseaktiviteter 
 
Resultatet av elevenkäter visar på elevernas upplevelse av rörelseaktiviteter och lärandet i 
samband med dessa. Eleverna fick besvara en enkät med fem frågor vilka behandlade deras 
upplevelse av de utförda rörelseaktiviteterna före/under/efter matematiklektionerna. Vid 
enkättillfällena antecknades elevernas spontana kommentarer, vilket redovisas i citaten. 
Elevernas svar från enkäterna: 
 

  
Figur 3. Eleverna besvarade frågan hur de upplevt rörelseaktiviteterna. 

 
Utifrån de två klassernas resultat var det svarsalternativen Roliga eller Mycket roliga som den 
övervägande delen av eleverna röstade på. Endast en elev av 44 ansåg att aktiviteterna var 
Tråkiga. Svarsalternativet Mycket tråkiga valdes inte av någon av eleverna.  
 

Eleverna tillfrågades om de ansåg att det var lättare att sitta still efter en rörelseaktivitet. 

 
Klass 1-2: 
 
Av 25 elever svarade 23 stycken Ja på denna fråga och 2 elever svarade alternativet Vet ej. 
 

Klass 4: 
 
Av 19 elever svarade 11 stycken Ja på frågan. 1 elev svarade Nej och 7 stycken svarade 
alternativet Vet ej. 
 

Sammanfattningsvis: 
 

Av alla de 44 eleverna så var det 34 stycken som svarade Ja på denna fråga och bara 1 elev 
svarade Nej. Det var 9 elever som svarade Vet ej. 
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Elevernas spontana kommentarer: 
 
”Då har myrorna kommit ut och man behöver inte springa runt hela tiden.” 
 
”Det har blivit kulare att jobba. Innan lekarna var lektionen surrig. Det var ganska många som sprang omkring 
då.” 
 
”Man får vila händerna, det blir lättare att skriva.” 
 
”För då har man varit uppe och rört på sig, man slipper gå upp och springa hela tiden.” 
 

 
Figur 4. Utan rörelseaktiviteter ansåg eleverna att matematiklektionerna var på följande sätt. 

 

Av alla elever i undersökningen ansåg ett fåtal att matematiklektionerna utan rörelseaktiviteter 
var Mycket roliga eller Roliga. Majoriteten elever tyckte att lektionerna var Sådär. 
Alternativet Mycket tråkiga svarades endast av två elever.  
 

 
Figur 5. Denna fråga behandlade elevernas upplevelse av matematiklektionerna med 

rörelseaktiviteter. 

 
Av alla elever i undersökningen ansåg majoriteten att matematiklektionerna med 
rörelseaktiviteter var Mycket roliga eller Roliga. Inte någon av eleverna svarade alternativen 
Mycket tråkiga och Tråkiga.  
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Eleverna besvarade om de upplevde att det var lättare att räkna när de hade fått röra på sig. 

 

Klass 1-2: 
 
Av 25 elever ansåg 24 stycken att det var lättare att lära sig räkna när de hade fått röra på sig. 
En elev svarade Nej. 
 

Klass 4: 
 
Av 19 elever svarade 15 stycken att det var lättare att lära sig räkna när de hade fått röra på 
sig. 2 elever ansåg att det inte var lättare och svarade Nej. Alternativet Vet ej valdes av 2 
elever. 
 

Sammanfattningsvis: 
 

Av 44 elever var det 39 av eleverna som svarade Ja på denna fråga, medan bara 3 elever 
svarade alternativet Nej. Det var 2 elever som svarade Vet ej. 
 
Elevernas spontana kommentarer: 
 
”Jag tycker att man vart glad av det och det kändes lite enklare att räkna.” 
 
”Jag slipper vänta och det blir lättare att förstå.” 
 
”Det blir lättare för man har rört på sig.” 
 
4.2 Pedagogernas upplevelser kring rörelseaktiviteter 
 
Resultatet av intervjuerna visar på pedagogernas upplevelse av rörelseaktiviteter och lärandet 
i samband med dessa. Intervjuer har genomförts med tio verksamma pedagoger i Luleå 
kommun (Klass 1-2 och Klass 4) under vårterminen 2004. 
 
En ändring i skolförordningen trädde i kraft den 3 juni 2003, och i den stod det bland annat att 
skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan ska verka för att 
kunna ge eleverna daglig fysisk aktivitet. I skolarbetet ska det uppmärksammas praktiska, 
sinnliga, estetiska och intellektuella aspekter. 
 
Intervjufrågan till pedagogerna var om de hade informerats om ändringen. På denna fråga 
svarade sex pedagoger Ja, två stycken svarade Nja och två pedagoger svarade Nej. 
 
De sex pedagoger som var medvetna om ändringen hade blivit informerade bland annat via 
massmedia, Lärarförbundet och skolledningen. Samtliga sex pedagoger hade förändrat 
undervisningen efter ändringen, genom att planera och genomföra någon form av 
rörelseaktivitet. En pedagog uttryckte sig på följande sätt: 
 

”Har alltid försökt utföra någon slags fysisk aktivitet dagligen speciellt efter det att idrottstiden 
minskades för några år sedan.”                                                                                  
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De resterande fyra pedagogerna svarade på frågan: Vad väcker denna ändring för tankar hos 
dig? Gemensamt för dessa pedagoger var den positiva inställningen till ändringen. Här 
svarade en av pedagogerna: 
 
 ”Positivt för elevernas utveckling och lärande.” 
 

Vid intervjutillfällena tillfrågades pedagogerna om de använde sig av några rörelseaktiviteter i 
sin matematikundervisning och vilka dessa rörelseaktiviteter var. 
Flera pedagoger använde sig av rörelseaktiviteter, främst under praktiska moment t.ex. 
mätning, mått och vikt. Andra aktiviteter var korta promenader på skolområdet, hoppa 
hopprep samt sånglekar med rörelser. 
 
Den sista frågan löd: Anser du att dina elever får ökat lärande genom rörelseaktiviteter? På 
denna fråga svarade samtliga pedagoger Ja. Några citat från pedagogerna: 
 
 ”Jag tror att rörelse ökar glädjen och lusten som i sin tur ökar lärandet.” 
 
 ”Det man gör med kroppen fastnar i knoppen.” 
 

”Jag anser att rörelseaktiviteter bidrar till ökat lärande. Eleverna orkar jobba mer koncentrerat. 
Samtidigt bidrar det till ökat välbefinnande.”   

 
4.3 Rörelseaktiviteternas inverkan i klassrummen 
 
Resultatet av observationerna visar på vilken inverkan rörelseaktiviteterna får i klassrummet. 
Observationerna utfördes på individ- och gruppnivå, vid samtliga matematiklektioner där 
rörelseaktiviteter genomfördes i Klass 1-2 och Klass 4 i Luleå kommun. Rörelseaktiviteterna 
ägde rum före/under/efter matematiklektionerna och pågick mellan fem till tio minuter vid 
varje tillfälle. 
  
4.3.1 Miljön i klassrummet 
 
Klass 1-2 
 

Det var ett rektangulärt klassrum med fönster på ena sidan. I nedre delen av klassrummet 
fanns en diskbänk och två datorer. I främre delen fanns katedern, tavlan, en soffa och ett litet 
”bibliotek”. Eleverna var placerade vid bord om två till fyra, i könsintegrerade grupper.  
 
Klass 4 
 
Det var ett kvadratiskt klassrum med fönster på ena sidan. På ena sidan fanns skåp och ett litet 
bibliotek. I främre delen av rummet fanns en diskbänk, två datorer och en kateder. Eleverna 
var placerade vid bänkar om fyra och fyra, i könsintegrerade grupper.   
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4.3.2 Deltagarna  
 
Klass 1-2 
 
Klassen var åldersintegrerad och bestod av 25 elever, varav fjorton stycken var år 1 och elva 
stycken var år 2. I klassen var det femton flickor och tio pojkar. 
 
Klass 4 
 
Klassen bestod av 19 deltagande elever där tretton stycken var flickor och sex pojkar.  
 
4.3.3 Aktiviteter och samspel 
 
Klass 1-2 
 
Före rörelseaktiviteterna upplevdes klassen orolig då oftast fem specifika elever hade svårt att 
sitta still. De pratade mycket med varandra samt med de andra eleverna i klassen. Trots flera 
tillsägelser av pedagogen fortsatte elevernas beteende. Detta medförde att ljudnivån stegrade 
och många av elevernas koncentrationsförmåga minskades. 
 
Dessa rörelseaktiviteter utfördes: 
 
4.3.3.1 Väcka kroppen 
 
Denna aktivitet var lätt att genomföra tillsammans med eleverna och samtliga elever var 
delaktiga. Många elever uppfattades vara positivt inställda till denna aktivitet vilket visade sig 
genom kommentarer och kroppsspråk. 
 
4.3.3.2 Matteboll 
 
Aktiviteten var svår att genomföra i helklass, eftersom de elever som fick bollen bland de 
sista kunde få vänta länge på sin tur. Trots denna väntan var detta den mest uppskattade 
aktiviteten eftersom många elever uttryckligen ville göra aktiviteten flera gånger. Mattebollen 
utfördes också i halvklass och då blev resultatet bättre eftersom väntan blev kortare. Vid 
första utförandet observerades att flickor kastade endast till flickor och pojkar kastade enbart 
till pojkar. Vid andra och resterande tillfällen beslutades att eleverna skulle kasta flicka- 
pojke. Detta medförde att intensiteten på aktiviteten ökade. 
 
4.3.3.3 Kompisbollen 
 
Kompisbollen var en utvecklad variant på mattebollen, vilket vi själva konstruerade efter en 
tid i klassen. Denna aktivitet utfördes i helklass och det märktes på ett flertal elever att de 
hade svårt att sätta ord på sina känslor. Vid första tillfället beslutades att eleverna skulle kasta 
bollen till flicka- pojke. Detta medförde en orolig stämning bland många elever vilket 
medförde att samtliga elever blev påverkade och två pojkar ville inte deltaga. Ett nytt beslut 
togs för att ändra stämningen i klassen och därför fick eleverna kasta bollen till valfri kamrat. 
Detta bidrog till att samtliga elever deltog i aktiviteten. 
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4.3.3.4 Huvud, axlar, knä och tå  
 
Denna rörelseaktivitet kände eleverna igen sen tidigare, vilket medförde stor inlevelse och 
engagemang. Aktiviteten var lätt att utföra i helklass och samtliga elever ville hela tiden öka 
tempot. Sången med rörelserna utfördes även på engelska. Efter rörelseaktiviteterna 
uppfattades klassen som mer koncentrerade, atmosfären blev lugnare och ljudnivån minskade. 
De fem elever vilka ofta uppfattades som ”störande” hade lättare att sitta stilla de kunde 
koncentrera sig bättre på sitt skolarbete.  
 
Klass 4 
 
Före rörelseaktiviteterna uppfattades eleverna som okoncentrerade och främst sju elever var 
mycket pratsamma. Ofta var det två elever som vandrade omkring i klassrummet vilket 
medförde en orolig arbetsmiljö. Då det var så pass många elever som pratade mycket med 
varandra ökade ljudnivån i klassrummet. Dock vid tillsägelser från pedagogen dämpades 
ljudnivån. Dessa rörelseaktiviteter utfördes: 
 
4.3.3.5Väcka kroppen 
 
Den här aktiviteten var lätt att genomföra tillsammans med eleverna. Aktiviteten varierades 
från att både vara i helklass, enskilt samt i grupper om fyra- fyra. Samtliga elever var 
delaktiga i aktiviteten, och det uppfattades att de var positivt inställda till den genom 
kroppsspråket och att eleverna vid några tillfällen bad att få göra den igen. 
 
4.3.3.6 Huvud, axlar, knä och tå  
 
Denna rörelseaktivitet kände eleverna igen sedan tidigare, vilket medförde att de var aktiva. 
Däremot uppfattades aktiviteten som något ”barnslig” av några av eleverna vilket gjorde att 
engagemanget inte var så stort. Aktiviteten var lätt att utföra i helklass och eleverna ville hela 
tiden öka tempot. Sången med rörelserna utfördes även på engelska. 
 
4.3.3.7 Gymnastikövningar 
 
Dessa aktiviteter utfördes vid bänkarna eller framme vid tavlan i klassrummet där det fanns 
utrymme. Aktiviteterna utfördes i helklass och i mindre grupper samt enskilt. Eleverna var 
mycket engagerade och hittade även på egna övningar och dessa utfördes under aktivitetens 
gång. Aktiviteterna var enkla att variera efter tillfälle och vid några tillfällen användes musik, 
vilket var uppskattat. 
 
4.3.3.8 Följa John 
 
Den här rörelseaktiviteten utfördes på led i klassrummet och eleverna kände igen den sedan 
tidigare. Aktiviteten var uppskattad och den var lätt att genomföra i helklass. Eleverna fick ta 
eget ansvar då de under en stund fick leda sina kamrater i leken. 
 
Efter dessa rörelseaktiviteter uppfattades det lugnare i klassrummet. Ljudnivån dämpades 
vilket medförde bättre arbetsro och koncentrationen ökade. 
 
 
 



 21 
 

4.3.3.9 Sammanfattning 
 
Dessa aktiviteter uppfattades vara på lämplig nivå för de respektive klasserna, 1-2 och 4. I 
båda klasserna uppmärksammades en klar skillnad i arbetsmiljön, före, under och efter 
rörelseaktiviteterna. I båda klasserna uppfattades rörelseaktiviteten Väcka kroppen vara den 
som fungerade bäst. Den var lätt att genomföra i helklass för eleverna och pedagogen samt 
den gav mycket rörelse på kort tid. Aktiviteten Matteboll ställde högre krav på eleverna då de 
var tvungna att samarbeta, räkna och koncentrera sig. Sammanfattningsvis var aktiviteten 
Väcka kroppen den som gav bäst resultat i form av arbetsro efter genomförandet. 
 
4.3.4 Frekvens och varaktighet 
 

Klass 1-2 och Klass 4 
 

Rörelseaktiviteterna pågick mellan fem till tio minuter vid varje tillfälle. I Klass 1-2 utfördes 
dessa i mitten av varje matematiklektion. Aktiviteterna i Klass 4 utfördes främst före 
matematiklektionerna men även under och efter. 
 
4.3.5 Svårfångade situationer 
 
Klass 1-2 och Klass 4 
 

I de båda klasserna var det ibland svårt att fånga varje elevs uppmärksamhet inför 
rörelseaktiviteterna. Flera elever var okoncentrerade och hade svårt att ta till sig instruktioner 
före aktiviteterna. Efter aktiviteterna hade vissa elever svårigheter att återgå till 
matematikarbetet eftersom de uppfattades ha svårt att komma till arbetsro.   
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5. Diskussion  
 
5.1 Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet menas instrumentens tillförlitlighet och i vilken grad olika faktorer kan ha 
påverkat resultatet. (Patel och Davidson, 1994) Reliabiliteten i vårt arbete ansåg vi vara hög, 
då de mätmetoder vi använt oss av, var lämpliga för vår undersökning då triangulering 
medförde ett bredare perspektiv i ämnet. Utformningen och svårighetsgraden på 
rörelseaktiviteterna och enkäterna kan ha inverkat positivt på elevernas upplevelse av dessa.    
En faktor som kan vara både positiv och negativ för reliabiliteten var vår goda relation till 
eleverna och pedagogerna. Den positiva faktorn var att vi fick tillträde till fältet och den 
negativa faktorn var att elevernas och pedagogernas resultat kan ha påverkats av vår positiva 
inställning till det pedagogiska utvecklingsarbetet. För att höja reliabiliteten granskades och 
godkändes enkäten av en vetenskaplig handledare. 
 
Vi anser att mätmetoden enkät är ett välfungerande redskap i den pedagogiska verksamheten, 
den ökar reliabiliteten, om den genomförs på rätt sätt. Det är viktigt att språket i enkäten är 
utformat så att eleverna förstår. Eleverna ska svara individuellt och ärligt på frågorna samt 
inte under tidspress. Detta poängterade vi då enkäterna delades ut. 
 
Intervju som mätmetod anser vi är en informativ källa till kunskapsinhämtande för att 
förbättrar reliabiliteten i undersökningen. Vid intervjutillfället är det viktigt att skapa en god 
kontakt med den som intervjuas.  
 
Vi ser observationer som ett bra redskap i den pedagogiska verksamheten då dessa kan 
användas till att reflektera kring och arbeta utifrån. Vi anser att observationer ibland kan vara 
svåra att tolka då situationer, deltagare och observatörer är olika. En väl utförd observation 
höjer reliabiliteten. 
 
Med validitet avses den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som är avsett att 
mäta. (Patel och Davidson, 1994) Validiteten i vårt arbete ansåg vi var låg, då flera faktorer 
visade på detta. En faktor var att urvalet i vår undersökning var litet i förhållandet till 
målgruppen. Vi kunde inte vara säkra på att resultatet skulle ha blivit det samma om vi haft en 
större målgrupp. Ytterligare en faktor var att få skolor var representerade i Luleå kommun 
under samma tidsperiod. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om fler skolor deltagit 
under en längre tid. En annan faktor var att Klass 1-2 gick i en skola som aktivt arbetade med 
rörelse i den pedagogiska verksamheten. En styrka med validiteten i vårt examensarbete var 
dock att Klass 1-2 observerades av två studenter, detta bidrog till ett mer omfattande resultat i 
form av reflektioner och diskussioner. 
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5.2 Resultatdiskussion 
 
Vi anser att vårt syfte och våra frågeställningar har blivit besvarade, då vi har tagit del av hur 
elever och pedagoger upplevde lärandet vid korta avbrott för rörelseaktiviteter under 
matematiklektioner, samt vilken inverkan det fick i klassrummet. Detta har vi uppnått genom 
enkäter med elever, intervjuer med pedagoger samt observationer i klassrummen. Flertalet av 
eleverna och samtliga av pedagogerna upplevde betydelsen av rörelse i undervisningen som 
positiv för lärandet. Med hjälp av intervjuer fick vi också insikt i pedagogernas vetskap kring 
ändringen som gjordes i skolförordningen den 27 februari 2003, samt hur denna hade 
påverkat pedagogernas verksamhet. 
 
5.2.1 Elevernas upplevelser kring rörelseaktiviteter 
 
Resultatet av elevernas enkäter anser vi var sanningsenliga och positiva. Glädjande för oss var 
att 34 elever av 44 upplevde att våra rörelseaktiviteter var Mycket roliga eller Roliga och att 
ingen av eleverna i undersökningen upplevde att rörelseaktiviteterna var Mycket tråkiga. 
Intressant var också den uppenbara skillnaden mellan elevernas upplevelse av 
matematiklektionerna med och utan rörelseaktiviteter.   
 
Då eleverna svarade på enkätfrågan om de ansåg att det var lättare att sitta still efter en 
rörelseaktivitet fick vi ett positivt svar från majoriteten av eleverna. De spontana 
kommentarerna från eleverna anser vi styrker att de hade svarat uppriktigt på frågan.  
 
Vi menar att elever får ökad koncentration vilket ökar möjligheten för lärande efter en 
rörelseaktivitet, detta kan vi styrka med elevernas svar på enkätfrågan om de upplevde att det 
var lättare att räkna när de hade fått röra på sig, samt Steinbergs teori (1983). Siffrorna visade 
att det var hela 39 av 44 elever som svarade ja på denna fråga. Vi anser att även här styrker 
elevernas spontana kommentarer att de svarat sanningsenligt, vilket var tillfredsställande för 
vår undersökning.   
 
5.2.2 Pedagogernas upplevelser kring rörelseaktiviteter 
 
Ändringen i skolförordningen, vilken trädde i kraft den 3 juni 2003, väckte vår nyfikenhet i 
början av vårt examensarbete, då vi startade vår informationsinhämtning. Ändringen anser vi 
är betydelsefull och tänkvärd, därför finns den med i examensarbetet. 
 
En av intervjufrågorna till pedagogerna var kring deras medvetenhet angående ändringen i 
skolförordningen, som trädde i kraft den 3 juni 2003. Det var endast sex pedagoger av tio som 
var medvetna om ändringen, vilket vi tycker är anmärkningsvärt, eftersom vi anser att det är 
en viktig ändring.  
 
En följdfråga på intervjun var hur pedagogerna hade blivit informerade kring ändringen. 
Frågan gav varierande svar, där massmedia och Lärarförbundet var två svarsalternativ. Endast 
en pedagog hade blivit informerad av skolledningen, och detta ställer vi oss frågande till. Vi 
undrar vem eller vilka som bär ansvaret att informera kring ändringar i skolförordningen, om 
det är skolledningen, respektive fackförbund eller om det gäller för pedagogen att själv söka 
information. De pedagoger som inte hade tagit del av informationen ansåg att detta var en 
gynnsam ändring för elevernas lärande och utveckling.  
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Vilka rörelseaktiviteter använder pedagoger i verksamheten, var en av intervjufrågorna som 
besvarades. Flera pedagoger inom förskoleverksamheten och de tidigare åren på grundskolan, 
använde rörelseaktiviteter i matematikundervisningen vid praktiska moment. De pedagoger 
som arbetade i de senare åren på grundskolan (år 4-6) använde sig oftare av rörelseaktiviteter 
såsom promenader. Vår uppfattning är att korta avbrott för rörelseaktiviteter i klassrummet 
minskar med elevernas ålder. Detta är intressant och något som forskning visar är ogynnsamt, 
då behovet av rörelse för lärandet består för det växande barnet och under hela livet. (Ståhl, 
1997) Vi anser att rörelseaktiviteter i klassrummet bör användas under hela skoltiden. 
 
Tänkvärt i intervjuerna var att samtliga pedagoger ansåg att eleverna får ett ökat lärande 
genom rörelseaktiviteter. De menade att eleverna arbetar mer koncentrerat, välbefinnandet 
ökar och lusten att lära därmed ökar lärandet. Dessa tio verksamma pedagogers intervjusvar 
stödjer därmed vår uppfattning att rörelse och lärande hör samman. 
 
5.2.3 Rörelseaktiviteternas inverkan i klassrummen 
 
Observationerna som utfördes ansåg vi vara tänkvärda och inspirerande för oss som blivande 
pedagoger. Vi valde att utföra vår undersökning i de klasser vi blev tilldelade under den 
verksamhetsförlagda utbildningen, vårterminen 2004. I Klass 1-2 var vi två studenter som 
utförde undersökningen, vilket vi anser vara givande då vi kunde utföra aktiviteter och 
reflektera tillsammans. Vid varje rörelseaktivitet var det en av oss som ansvarig för övningen 
och den andre hade en mer observerande roll. I Klass 4 var det endast en student som utförde 
undersökningen, vilket stundtals blev komplicerat då aktiviteterna skulle utföras och 
observeras samtidigt.  
 
I Klass 1-2 deltog samtliga elever i undersökningen. I Klass 4 var det en elev som inte fick 
deltaga på grund av ett nekande svar från föräldrarna, i det formulär de hade blivit tilldelade i 
början av undersökningen. Det nekande svaret berodde troligtvis på föräldrarnas 
språksvårigheter samt en pågående konflikt mellan föräldrarna och klassläraren/vfu-
handledaren. Vi ville kontakta föräldrarna för att tydliggöra syftet med undersökningen, men 
av konfidentiella anledningar gjordes inte detta. 
  
I klasserna utfördes flera rörelseaktiviteter vilka var lämpliga för olika åldrar, gruppstorlekar 
och klassrumsmiljöer. Då rörelseaktiviteterna utformades av oss var det viktigt att ta hänsyn 
till ovanstående faktorer. Aktiviteterna skulle till exempel inte vara svåra eller barnsliga för 
eleverna dock uppfattades övningen Huvud axlar knä och tå som lite barnslig av några elever i 
Klass 4. Rörelseaktiviteterna som genomfördes var Väcka kroppen, Mattebollen, 
Kompisbollen, Huvud axlar knä och tå, Följa John och Gymnastikövningar. Dessa aktiviteter 
var stimulerande för eleverna och lätta att utföra.  
 
Genomförandet av aktiviteterna utfördes mellan fem till tio minuter vid varje tillfälle. I Klass 
1-2 genomfördes rörelseaktiviteterna i mitten av varje matematiklektion enligt tidig 
överenskommelse i studiegruppen. I Klass 4 genomfördes dock rörelseaktiviteterna främst 
före matematiklektionernas början på grund av klassens schemastruktur samt 
klassläraren/handledarens inrådan. Klass 4 hade långa förmiddagspass, utan rast, vilka delades 
in i flera korta ämneslektioner. Det var därför lämpligt att utföra avbrottet för 
rörelseaktiviteterna i början av lektionen, eftersom ett avbrott i mitten av matematiklektionen 
troligtvis hade resulterat i att eleverna inte hade kommit igång med arbetet.  
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Det finns flera faktorer som kan ha påverkat elevernas upplevelser gentemot 
rörelseaktiviteterna. I skolan där Klass 1-2 gick var rörelse och hälsa två viktiga grunder i 
verksamheten. Vi tror detta kan ha påverkat klassens positiva inställning till rörelseaktiviteter. 
En negativ faktor tror vi kan vara aktiviteternas svårighetsgrad då de kanske upplevdes svåra 
för vissa elever i Klass 1-2. En positiv faktor i Klass 4 anser vi vara deras 
koncentrationsförmåga att återgå till skolarbetet efter utförda aktiviteter. En störande faktor 
var då andra elever befann sig på rast utanför klassrumsfönstren. Detta medförde att Klass 4 
fokuserade sig mer på vad som hände på skolgården än pedagogens uppmaningar.    
 
Vi anser att elevernas ålder till viss del påverkar faktorerna kring våra rörelseaktiviteter, men 
vår uppfattning är att elevernas positiva upplevelser kring dessa är den samma oavsett 
elevernas ålder. En positiv faktor kan vara att eleverna i Klass 1-2 nyligen kommit från 
förskolan, där lek och rörelse används flitigt i verksamheten. I Klass 4 användes inte 
rörelseaktiviteter, som ett pedagogiskt verktyg, i lika hög grad som i Klass 1-2. Detta 
medförde att Klass 4 var entusiastiska och nyfikna på att utföra aktiviteterna.       
 
Vid ett flertal tillfällen, då rörelseaktiviteterna fungerade bra, observerades en mer harmonisk 
och stimulerande lärandemiljö där eleverna kunde koncentrera sig på skolarbetet. 
 
5.2.4 Egna reflektioner 
 
Sverige är ett av de länder i Europa som har minst skolidrott på schemat, vilket kan resultera i 
sämre hälsa bland elever. Vi anser att det behövs ökat antal skolidrottstimmar samt mer 
rörelseaktiviteter i klassrummet då vi menar att det bidrar till bättre hälsa och välmående, 
eftersom vi anser att hälsan går hand i hand med lärandet. 
 
Vi håller med Bergström (1997) att barn och ungdomars utveckling stimuleras av 
rörelseaktiviteter. I förskoleåldern och de tidigare åren i grundskolan uppmuntras barn till lek 
och rörelse vilket främjar deras fysiska och psykiska utveckling. Vi anser att barn och 
ungdomar i den senare delen av grundskolan och gymnasiet bör få mer tillgång att använda 
sig av rörelseaktiviteter i undervisningen då vi menar att det ökar lärandet.  
 
Ett av skolans uppdrag är att främja lärandet och att eleven stimuleras att inhämta kunskaper. 
Ändringen i skolförordningen (SKOLFS 2003:17) tror vi bidrar till att skolan även 
uppmärksammar hälso- och livsstilsfrågor på ett mer aktivt sätt. I kursplanen för matematik i 
grundskolan står det att eleven bör få använda sig av både praktiska och teoretiska moment i 
undervisningen. Då dessa ord står i styrdokumenten för den svenska skolan, bör samtliga 
pedagoger följa dem. Exempel på praktiska moment i undervisningen kan vara de aktiviteter 
vi utförde i vårt pedagogiska utvecklingsarbete. 
 
Vi anser att det är viktigt som pedagog att kunna förankra sin yrkesroll i en eller flera 
lärandeteorier, eftersom dessa styrker pedagogen i den dagliga verksamheten. Vi tycker att det 
inom de pedagogiska lärandeteorierna finns flera intressanta åsikter som styrker vår tolkning 
kring begreppet rörelse och lärande. 
 
I Montessoripedagogiken ser vi flera samband mellan rörelse och lärande. Denna pedagogik 
använder sig av konkreta material i undervisningen för att stimulera hjärnan samt kroppens 
rörelser och sinnen. Vi tror att denna arbetsmetod inspirerar eleverna samt att rörelse och 
lärande integreras med varandra.  
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Konstruktivismen anser vi har flera påtagliga fördelar bland annat Piagets teori att lärande och 
utveckling förutsätter rörelse för barnets utveckling. (Imsen, 2000) I konstruktivismen nämns 
de olika inlärningsstilarna den visuella eleven, den kinestetiska, den taktila och den auditiva 
eleven. Dessa inlärningsstilar hos elever, tycker vi oss ha sett i vår undersökning vid den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 
 
Boström (1998) menar att en skola för alla är grundläggande och möjligt om pedagogerna 
hade kunskap i de olika lärandestilar som finns representerade bland eleverna. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning lade vi märke till flera olika lärandestilar bland eleverna. 
Bland annat visade några elever tecken på att vara kinestetiska. Vi observerade att dessa 
elever hade stort behov av rörelseaktiviteter eftersom de hade svårt att sitta still samt att de 
var positivt inställda till all fysisk aktivitet. Efter rörelseavbrotten under matematiklektionerna 
såg vi den största skillnaden bland de kinestetiska eleverna, då vi märkte att de koncentrerade 
sig bättre på skolarbetet. Vi observerade även de ”tysta” och arbetsvilliga eleverna som vi 
ansåg visade tecken på att vara visuella eller auditiva. Dessa elever visade lite behov av 
rörelseaktiviteter, och vi såg mindre skillnad i deras beteende efter genomförandet. Däremot 
visade enkätresultaten att även dessa elever upplevde rörelseaktiviteterna roliga och 
stimulerande under matematiklektionerna. Vi anser att alla elever, trots olika lärandestilar, 
behöver rörelseaktiviteter i undervisningen eftersom mycket forskning visar att rörelse 
främjar lärandet.  
 
En intresseväckande teori som vi har tagit del av var Steinbergs (1983) lärandekurva. Den 
visade på positiva effekter vid korta rörelseavbrott under en 40- minuters lektion. Vi håller 
med Steinberg, att om eleverna får utöva korta rörelseavbrott under lektionstid så ökar deras 
koncentration vilket kan öka prestationsförmågan hos eleverna. 
 
I Sverige finns det flera olika hälsofrämjande projekt, ett av dem är Bunkefloprojektet vilket 
aktivt hjälper landets skolor med rörelse och hälsoarbetet. Vi anser att projektet har goda 
avsikter i sin verksamhet och ger ett stort stöd och vägledning till de skolor som medverkar i 
projektet. 
 
Massage och avslappning anser vi är en form av rörelseaktivitet vilket främjar lärandet samt 
det sociala klimatet i klassrummet. Klass 4 hade, i början av vårterminen 2004, varit med i ett 
projekt där massage och avslappning ingick. Projektledaren kom in i klassen och utförde 
övningarna två gånger i veckan. Klassläraren/vfu-handledaren ansåg att eleverna hade blivit 
lugnare, mer positiva och att arbetsmiljön hade förbättrats efter projektets slut. 
 
All forskning vi har tagit del av visar att rörelse och lärande hör samman och vi har även 
uppmärksammat i massmedia att ämnet blir mer och mer omtalat. Detta anser vi vara positivt 
då det stödjer vår teori och forskning i examensarbetet. Vi har använt oss av en kvalitativ 
undersökning där enkäter, observationer och intervjuer har utförts och triangulerats för att få 
ett utförligt resultat, genom detta har dessa mätmetoder varit utvecklande för vår studie och 
bidragit till utförliga svar på våra frågor.   
 
5.2.4.1 Sammanfattning 
 
I samråd med kursledare valde vi att begränsa vårt examensarbete till att enbart koncentrera 
oss på rörelsens betydelse före/under/efter matematiklektioner. Trots vår begränsning till 
matematiklektioner är vi övertygade att rörelse främjar lärandet i samtliga ämnen i 
undervisningen. 
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En svårighet med examensarbetet var kombinationen med att vara pedagog och samtidigt 
utföra en vetenskaplig undersökning. Vi anser att det var svårt att vara neutrala kring 
utförandet av rörelseaktiviteterna då vi själva är mycket positivt inställda och intresserade 
kring ämnet.  
 
Examensarbetet utfördes vårterminen 2004 och har givit oss en inblick i den pedagogiska 
verksamheten. Under vår verksamhetsförlagda utbildning samt kurser har vi ökat vår 
nyfikenhet i våra kommande yrkesroller som pedagoger. Vi känner oss redo att utöva våra 
kunskaper kring rörelse och lärande i den pedagogiska verksamheten. 
 
5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara väldigt intressant att utöka undersökningen, med fler elever och pedagoger, 
under en längre tid för ett mer omfattande och utförligare resultat.  
 
En av våra reflektioner under arbetets gång har varit hur äldre barn och ungdomar skulle 
reagera på rörelseaktiviteter i undervisningen och vilken upplevelse de skulle få av dessa. 
Detta hade varit intressant att ta del av i fortsatt forskning. 
 
Slutligen skulle vi vilja använda oss av Wolmesjös (2002) rörelser och övningar, som ökar 
samarbetet mellan hjärnhalvorna, och utföra dessa med elever. Vi vill också använda de 
rörelser som Brain Gym (http://www.braingym.se/?id=bgc, 2004-04-26) framställer. Dessa 
aktiviteter skulle vi vilja ta del av och se hur dessa påverkar barn i behov av särskilt stöd.    
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Luleå Tekniska Universitet       Bilaga 1 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
LUA 302, 2004-02-23 

 
Hej föräldrar! 
 
Vi är tre lärarstuderande som under veckorna 9- 14 kommer att vara utplacerade 
på skola Xa och Xb. Under denna praktikperiod kommer vi bland annat utföra 
korta avbrott för rörelseaktiviteter under matematiklektioner. Forskning visar att 
rörelseavbrott i undervisningen ökar lärandet hos barnen. Efter detta undersöker 
vi barnens attityder och upplevelser till våra rörelseaktiviteter genom enkäter 
och observationer. Utifrån dessa kommer vårt examensarbete utformas. 
 
Syftet är att ta del av hur elever och pedagoger upplever lärandet vid korta 
avbrott för rörelseaktiviteter under matematiklektioner samt vilken effekt det får 
i klassrummet. 
 
I vår undersökning värnar vi om elevernas och pedagogernas anonymitet. 
 
För vidare information: 
 
Klass 1-2 
Linda Fagemo, telefon: xxx 
Jessica Hägglundh, mailadress: xxx 
 
Klass 4 
Terese Borthan, telefon: xxx,  
mailadress: xxx 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elevens namn:___________________________ 
 
Får deltaga i undersökningen 
 
JA   (   ) 
 
NEJ   (   ) 
 
Målsmans underskrift_________________________ 
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LUA 302, Vt. 2004 
 

Pedagogiskt utvecklingsarbete 
 
Väcka kroppen 
 
Pedagogen leder denna övning vilken går ut på att klappa försiktigt på kroppen för att få igång 
blodcirkulationen. Börja aktiviteten genom att klappa på fötterna och gå sakta upp över 
kroppen. Upprepa övningen på baksidan av kroppen och glöm ej klappa armarna. Denna 
övning kan göras enskilt eller i ring där eleverna får ”klappa på” varandra. Syftet med denna 
aktivitet är bland annat att eleverna rör på sig, blir mer kroppsmedvetna och får trygghet i 
gruppen.   
 
Matteboll  
 
Använd en mjuk boll som skall kastas mellan eleverna. Innan eleven kastar till en kompis 
skall bollen ”doppas” i golvet och eleven ska säga ett mattetal vilket sedan skall besvaras vid 
infångandet av bollen. Här kan pedagog och elever komma överens om svårighetsgrad och 
vilket räknesätt de skall använda sig av. Syftet med denna övning är bland annat att eleverna 
får träna matematik samtidigt som de får röra på sig, öka sin koncentration och blir mer 
kroppsmedvetna.  
 
Kompisboll 
 
Kompisbollen är en utvecklad variant på mattebollen. Denna aktivitet kan utföras i helklass 
men fungerar bäst i en mindre grupp. Istället för att säga ett mattetal uttalas något positivt till 
den klasskamrat som bollen kastas till. Här kan pedagogen välja om eleverna ska kasta bollen 
till flicka- pojke eller till valfri kamrat. Ett mål med denna aktivitet är att öka det sociala 
samspelet mellan eleverna i klassen med hjälp av rörelse. 
 
Huvud, axlar, knä och tå  
 
Sången och rörelserna utförs av pedagog och elever. Den kan också användas på andra språk 
t.ex. engelska. (Head, shoulders, knees and toes.) Denna aktivitet kan utökas i svårighetsgrad 
genom att öka tempot på sång och rörelse. Syftet med aktiviteten är bland annat att eleverna 
utvecklar sin motoriska färdighet och koncentration. 
 
”Huvud, axlar, knä och tå knä och tå 
  huvud, axlar, knä och tå knä och tå 
  ögon, öron kinden klappen får 
  huvud, axlar, knä och tå knä och tå”. 
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Följa John 
 
Klassen står på led efter pedagog eller elev vilka gör rörelser som skall härmas av klassen. 
Klassen följer ”John” som rör sig mellan klassrummets möbler. Exempel på rörelser kan vara 
hoppa på vänster ben eller gå baklänges. Mål med övningen är att kunna följa instruktioner 
från både pedagog och elev samt öva sina motoriska färdigheter.  
 
Gymnastikövningar 
 
Pedagog eller elev visar rörelser som klassen ska härma och utföra vid sina bänkar. Exempel 
på dessa aktiviteter kan vara plocka äpplen eller hoppa jämfota. Syftet med 
gymnastikövningarna är även här att kunna följa instruktioner från både pedagog och elev 
samt öva sina motoriska färdigheter.  
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Enkät 
 
1. Årskurs:_____               

                    

2. Hur tycker du att rörelseaktivitet på matematiklektionerna har varit? 
                    

Mycket roliga 18 16  9   1  0  Mycket tråkiga          

                    

3. Tycker du det är lättare att sitta still och räkna efter en rörelseaktivitet? 
                    

Ja  (34)                   

                    

Nej  (1)                   

                    

Vet ej   (9)                  

                    

4. Har matematiklektionerna förändrats? 
                    

4. A. Utan rörelseaktiviteterna var matematiklektionerna: 
                    

Mycket roliga  3  6 22 10  2  Mycket tråkiga          

                    

4. B. Med rörelseaktiviteterna var matematiklektionerna: 
                    

Mycket roliga 19 11 14  0  0  Mycket tråkiga          

                    

5. Tycker du det är lättare att lära sig räkna när du  
får röra dig på matematiklektionerna? 
                    

Ja  (39)                   

Nej  (3)          
         

                    

Vet ej  (2)                   

 



  

Luleå Tekniska Universitet       Bilaga 4 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
LUA 302, Vt. 2004 
 

Intervjufrågor till pedagoger 
  
1. Är du medveten om att det har gjorts en ändring i skolförordningen, som trädde i kraft den 

3 juni 2003? 

 
”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” 
 
”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall 
de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas.” 
 
Om ja: 
2. Hur har du blivit informerad om ändringen? 
  
3. Har du förändrat din undervisning utifrån denna ändring? Hur? 
 
Om nej: 
4. Vad väcker denna ändring för tankar hos dig? 
 
5. Använder du dig av några rörelseaktiviteter i din matematikundervisning? 
 
6. Vilka rörelseaktiviteter använder du dig av? Varför använder du just dessa? 
 
7. Anser du att dina elever får ökat lärande genom rörelseaktiviteter? 
 




