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Abstract 

The purpose of this study is to explore the use of physical activity in mathematics teaching. 

Through qualitative interviews with six teachers, the extent to which physical activity is used 

in mathematics education in pre school class was studied. The study shows how these teachers 

use physical activity in the education of mathematics and which effects the teachers can see 

that it has on the childrens mathematics learning. The result shows that physical activity is 

activly used by the respondents in mathematics teaching in different ways and that teachers 

can see positive effects of it. 

Keywords: Physical activity, mathematics learning, mathematic and movement, mathematics 

education 

  



 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka användningen av fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen. Genom kvalitativa intervjuer har sex lärare intervjuats om i vilken 

utsträckning fysisk aktivitet används i matematikundervisningen. I studien framkommer det 

hur några lärare använder sig av fysisk aktivitet i matematikundervisningen samt vad lärarna 

ser att det har för effekter. Resultatet visar att fysisk aktivitet används aktivt av respondentera 

i matematikundervisningen på olika sätt och att lärarna kan se positiva effekter av det.  

Nyckelord: Fysisk aktivitet, matematiklärande, matematik och rörelse, 

matematikundervisning 
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1 Inledning 

Fysisk aktivitet är viktigt ur ett hälsoperspektiv och det är allmänt känt att för lite fysisk 

aktivitet kan leda till sjukdomar (Faskunger, 2013).  Faskunger (2013) skriver att det finns 

många hälsovinster med att vara fysisk aktiv, oavsett ansträngningsnivå. En fysisk aktiv 

livsstil kan till exempel motverka kroniska sjukdomar, övervikt, benskörhet, depression etc. 

(Faskunger, 2013). Trots många hälsovinster som fysisk aktivitet bär med sig visar forskning 

att den uppväxande generationen är alldeles för inaktiv för att kunna främja en god hälsa 

enligt Hammar och Toss (refererad till i Ericsson, 2003).  

I Ericsson (2003) refereras det till Hammar och Toss som skriver att föräldrar, pedagoger och 

forskare oroar sig över att barn blir allt mer stillasittande.  Enligt Faskunger (2013) har barns 

rörelsemönster förändrats under åren och de vanligaste fritidsaktiviteterna barn ägnar sig åt är 

tv, dator, video, dvd, datorspel och internet. Eftersom dessa aktiviteter sker inomhus blir 

barnen mer stillasittande, menar Faskunger. Det handlar även om att vi rör oss allt mindre i 

vardagen t.ex. används bilen i större utstäckning som ersättning för promenader och cyklande 

(Faskunger, 2013)  

Förutom de hälsofrämjande effekter som fysisk aktivitet har visar forskning även på att fysisk 

aktivitet har betydelse för lärandet. Det är något som regeringen tagit vara på genom att i 

september 2014 besluta att ämnet idrott och hälsa skall få 100 extra undervisningstimmar från 

och med hösten 2016. Detta för att forskning visat att fysisk aktivitet har effekt på 

inlärningsförmåga och skolprestationer (Regeringsbeslut, 2014). Forskning har även visat att 

fysisk aktivitet har positiv effekt på elevers matematikresultat (Trost, 2009; Barton & 

Gabbard, 1979)  

När man läser i läroplanen (Skolverket, 2011) står det att:  

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen 

(Skolverket, 2011, s.9).  

 

Läroplanen (Skolverket, 2011) skriver således att elever skall få möjlighet att vara fysisk 

aktiva under skoldagen och att lek har en stor del i det aktiva lärandet men de utelämnar hur 
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det ska ske (Skolverket, 2011). Lärarna ges alltså en roll och en frihet i att utforma en 

undervisning dår elever är fysisk aktiva.  

 

Undervisning med fysisk aktivitet kan ses utifrån ett makro- och mikroperspektiv. 

Matematikundervisningen på makronivå handlar i denna studie om hur lärarna väljer att 

utföra sin undervisning, t.ex. genom matematiklektioner utomhus där elever får möjlighet till 

rörelse. På mikronivå handlar matematikundervisningen istället om själva uppgifterna, t.ex. 

praktiskt arbetsmaterial. 

 

Enligt senaste rapporten från PISA fortsätter svenska elevers matematikresultat att sjunka 

(Skolverket, 2013). Därför är det relevant att ta reda på hur lärare använder sig av fysisk 

aktivitet i matematikundervisingen utifrån den aktuella forskningen som säger att fysisk 

aktivitet ger bättre matematikresultat. Skolverket (2012) hänvisar också till forskning som 

visat att matematiklärandet i de tidiga skolåren är grundläggande för elevers 

kunskapsutveckling och därför blir det särskilt relevant att intervjua förskollärare. 
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1.1 Syfte: 

Forskning har visat att fysisk aktivitet har betydelse för lärande. Syftet med studien är därför 

att ta reda på hur lärare i förskoleklass beskriver att de använder fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen, varför de använder fysisk aktivitet som en del av undervisningen 

och vilka effekter lärarna ser att det har för elevers matematiklärande. Studien omfattar 

intervjuer med sex stycken lärare. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Används fysisk aktivitet som en aktiv och uttänkt del i matematikundervisningen? 

 På vilket sätt används fysisk aktivitet i matematikundervisningen? 

 Vilka effekter kan lärare se av fysisk aktivitet i matematikundervisningen? 
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2 Litteratur- och forskningsöversikt 

Fysisk aktivitetet kan vara ett otydligt begrepp. Schäfer Elinder och Faskunger (2006) har 

definierat fysisk aktivitet som rörelser som ger ökad energiförbrukning. Studien kommer att 

utgå från denna definition, alltså fysisk aktivitet som ett begrepp för när elever är i rörelse. 

Begreppet innefattar både stora ansträngande rörelser och små rörelser som är av mindre 

ansträngningsgrad.  

 

Att fysisk aktivitet är viktigt i många avseenden har uppmärksammats tidigare. Två pedagoger 

som varit särskilt relevanta i denna studie och som talar om aktivitet på olika sätt i 

undervisningen är John Dewey och Jean Piaget som belyser aktivitetens roll i lärandet. 

Dewey (2002) menade att elever bör aktivt pröva och experimentera under sin utbildning. 

Han ansåg att inlärning skall vara något aktivt och inte någonting som kan pressas på barnet 

utifrån. Deweys uttryck ”Learning by doing” innebär att utveckling är en arbetsuppgift där 

individens intresse och aktivitet är centralt för lärandet. Han menade således att det är barnet 

som bestämmer inlärningens kvalitet och kvantitet, inte lärostoffet (Dewey, 2002).   

 

I likhet med Deweys pragmatiska didaktikteori betonar Piaget att barn bör vara aktiva. Piagets 

teori har dock mer inriktning på motorisk utveckling till skillnad från Deweys. Han menar att 

den motoriska utvecklingen har ett samband med den kognitiva utvecklingen (Ericsson, 

2003).  

 

2.2 Fysisk aktivitet och lärande 

Fysisk aktivitet har visat sig ha betydelse för lärande och har använts i många år som ett 

verktyg för att främja lärandet. I början på 80-talet startades ett program som kallas för 

MUGI, Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning. Programmet erbjuder en timmes extra 

motorisk träning för elever vid skolstart. Syftet är att genom att jobba på den motoriska 

träningen så kan bättre förutsättningar för lärande skapas då programmet visat att det har en 

positiv inverkan på elevers självkänsla, grov- och finmotorik, perception och förmågan att 

minnas detaljer vilket i sin tur har lett till förbättrade skolprestationer (Ericsson, 2003). 
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Fysisk aktivitet har betydelse för lärande är något som även Hannaford (1997) skriver om. En 

Kanadensisk studie som gjorts på över 500 barn har visat att de elever som utfört en timmes 

extra gymnastik om dagen förbättrat sina provresultat i skolan till skillnad från de elever som 

varit mindre aktiva (Hannaford, 1997). Även i en interventionsstudie som gjorts på elever i 

årskurs 1-3 visade att utökad fysisk aktivitet gav bättre koncentrationsförmåga vilket Raustorp 

(2004) menar är en förutsättning för lärande.  

 

Forskning har utförts för att förstå sambandet mellan motorik och lärande. Forskning har visat 

att muskelaktiviteter, till exempel koordinerade rörelser, stimulerar produktionen av 

neurotrofiner. Neurotrofiner är ett protein som stimulerar tillväxten av nervceller (Hannaford, 

1997) och har betydelse för minne och lärande (Hillman, Erickson och Kramer, 2008). Det 

har även visats i studier att stillasittande råttor har mindre neutrofiner än de råttor som sprang 

i träningshjul (Hannaford, 1997). 

 

Fysisk aktivitet har positiva effekter på hjärnan och ses på människor i alla åldrar (Hannaford, 

1997). Hannaford relaterar exempelvis till en fyra månader lång studie som visade att 

personer som ägnade sig åt regelbunden träning förbättrade sina testresultat i mentala tester 

med 10 % (Hannaford, 1997). Klingberg (2011) skriver även han om studier som visat att 

personer som är i bättre fysisk kondition får bättre resultat på psykologiska tester. Testerna 

visar på positiva resultat i reaktionssnabbhet, minne och problemlösning. Likt Hannaford 

skriver Klingberg (2011) att effekter av fysisk aktivitet kan ses på hjärnans nervceller. 

 

Att fysisk aktivitet har betydelse för lärandet är något även Donnelly och Lambourne (2011) 

studerat. De menar att man kan förbättra den kognitiva förmågan och de akademiska 

prestationerna genom att kombinera fysisk aktivitet och undervisning. Till exempel talar de 

om att fysisk aktivitet i klassrummet generellt brukar innebära korta pauser i undervisningen 

vilket studier har visat förbättrar elevers uppförande i klassrummet och leder till ökad Time on 

Task, d.v.s. tid spenderad på uppgiften, (Donnelly & Lambourne, 2011). 
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2.3 Fysisk aktivitet och matematik 

Forskning har visat att fysisk aktivitet har betydelse för lärande och har gett förbättrade 

resultat i matematik. Till exempel har man sett genom Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003) att 

elever som fått extra fysisk aktivitet, utöver den ordinarie idrottsundervisningen, förbättrat 

sina resultat på nationella proven i matematik. De positiva resultaten syns i matematiken 

överlag men särskilt vid rumsuppfattning och vid taluppfattning/tankefärdigheter (Ericsson, 

2003). Även i andra studier där elever fått så lite som 10 minuters extra fysisk aktivitet, utöver 

den ordinarie idrottsundervisningen, har visat att elevers matematikresultat bevarats eller till 

och med förbättrats (Trost, 2009). 

 

Enligt Sibley & Etnier (2003) visar studier att fysisk aktivitet hos barn bidragit till bättre 

perceptuell förmåga, bättre resultat i verbala test och tester i matematik. Förutom det skriver 

Sibley och Etnier (2003) att studierna även visat på positiva effekter av barns 

problemlösningsförmåga vilket Skolverket (2011) skriver är en del av det centrala innehållet i 

kursplanen för matematik (Skolverket, 2011). 

 

Att fysisk aktivitet kan påverka elevers matematikresultat studerades redan 1979 då 106 

elever testades i matematisk beräkning direkt efter deras ordinarie idrottslektioner. Testerna 

utfördes från låg till hög ansträngning efter 20, 30, 40 och 50 minuter. Resultatet visade 

framför allt på en signifikant förbättring i matematiska beräkningar efter 50 minuters idrott 

(Barton & Gabbard, 1979). 

 

Genom studien från 1979 kan man alltså se att matematikresultaten förbättras i direkt 

anslutning till fysisk aktivitet. Det har även visats i en studie från 2006 att tonåringar som är 

involverade i någon slags fysisk aktivitet i eller utanför skolan hade högre sannolikhet att få 

högsta betyg i matematik till skillnad från de elever som inte deltog i aktiviteter (Trost, 2009). 

 

Ericsson (2005) pratar dock om att hon vill införa mer rörelse och motoriska aktiviteter, d.v.s. 

fysisk aktivitet, i klassrummet. Hon ser möjligheter att lärare använder enkla övningar som 

stimulerar olika sinnen, tränar rumsuppfattning, prepositioner och begrepp. 
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Matematiken kan alltså ha en roll för fysisk aktivitet och kan ses på både makro- och 

mikronivå. Fysisk aktivitet i matematikundervisningen på makronivå kan vara att lärare 

använder sig av lek som ger elever möjlighet till rörelse med kroppen. Magne (2002) skriver 

att lek är viktigt i matematiken och har en stor roll i barns matematiklärande, han menar att 

matematisk kunskap växer genom lek. Genom att använda rörelser i undervisningen menar 

Magne att grovmotoriken kan övas. Till exempel kan rörelser till musik vara stimulerande. 

Magne skriver också att: 

I mer precisionsinriktad rörelseundervisning utvecklar barnet sin finmotorik och får på köpet 

en ökad kroppsbehärskning. Färdigheter av detta slag är en del i de små barnens 

matematikinlärning (Magne, 2002, s.53). 

 

Fysisk aktivitet i matematikundervisningen på mikronivå kan vara små rörelser vilket 

Hannaford (1997) skriver får oss att tänka bättre. Studier har visat att elever som löser 

additions- och subtraktionsuppgifter med hjälp av praktiskt material, t.ex. klossar, har högre 

lösningsfrekvens än de som inte använt klossar (Malmer, 1997). Magne (2002) skriver även 

att finmotorisk aktivitet är en del av små barns matematikinlärning, t.ex. kan material som 

modellera, pärlor, eller knappar med fördel användas i matematikundervisningen. Enligt 

Magne (2002) menar Piaget att små barn har svårt att förstå att två mängder är lika om man 

ändrar formen. Att använda praktiskt material kan få små barn att förstå att ett antal föremål är 

lika oberoende av hur de placeras (Magne, 2002). 

 

2.4 Skolan och lärarens roll 

Ericsson (2005) skriver att skolan har goda möjligheter att stötta elevers motoriska utveckling 

och lärande genom fysisk aktivitet. Det är fler lektioner än de i idrott och hälsa som ger 

möjligheter för fysisk aktivitet menar Ericsson. Hon pekar särskilt på att undervisningstid kan 

förläggas utomhus då lärarna kan arrangera lekar. Det skapar även möjligheter för elever att 

lära sig fler rast- och fritidsaktiviteter. Dock kan det vara problematiskt för lärare att skapa en 

motivation för motorisk träning och fysisk aktivitet om de saknar goda kunskaper i hur man 

kan arbeta med barns motoriska utveckling. Kompetensutveckling inom området krävs 

(Ericsson, 2005). 
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Det är möjligt att läraren har en roll i att elever blir mer aktiva i matematikundervisningen. 

Dewey (2002) skriver att deras roll skall vara att stimulera, bredda och fördjupa elevens 

utveckling. Magne (2002) talar om att lärarna skall stimulera till lek vilket leder till att elever 

blir mer aktiva. Under leken är processen viktigast vilket Malmer (1997) menar är det 

viktigaste i matematiken, inte själva resultatet. Förutom lek i undervisningen kan eleverna 

också bli aktiva på andra sätt. Magne (2002) talar om att lärarens roll är att låta barnen 

använda material fritt i undervisningen (Magne, 2002). 

 

Raustorp (2004) skriver att det bästa tillståndet för inlärning verkar vara en blandning av 

mental koncentration och muskulär avslappning. Han menar att en duktig schemaläggare bör 

ta hänsyn till dessa faktorer och se till att varva teoretiska ämnen med de praktiska.  

 

2.5 Sammanfattning 

Studier har visat fysisk aktivitet har betydelse för elevers skolprestationer. Dels är den 

motoriska träningen viktig för skolprestationerna vilket Piagets teori är inriktad på. Även 

Dewey framhäver vikten av att elever är aktiva i sitt lärande och att det främjar lärandet. 

Studier har visat att de som är fysiskt aktiva får bättre skolresultat till skillnad från de som inte 

är lika aktiva. Rörelser och lek är exempel på aktiviteter som skulle kunna få elever mer 

aktiva i undervisningen. Dels ger det möjlighet till stora kropprörelser och dels får elever öva 

finmotoriken. Skolan har en viktig roll och en möjlighet att skapa tillfällen och möjligheter för 

elever att bli mer aktiva för att främja lärandet. Läraren skall bland annat stimulera elever till 

lek. Lärare har också möjlighet att schemalägga lektioner på ett sådant sätt som skulle kunna 

gynna lärandet. 

 

3 Metod 

Nedan presenteras genomförandet av den aktuella studien och hur bearbetning av data skett. 

Vidare presenteras även urval samt de etiska aspekterna som beaktats.  
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3.1 Datainsamlingsmetod 

Den aktuella studien är kvalitativ vilket ger fördjupande information om hur individer 

uppfattar sin sociala verklighet (Bryman, 2011).  Eftersom studien bygger på intervjuer om 

lärares berättelser blir därför kvalitativa intervjuer ett relevant sätt för datainsamling och 

skapar möjlighet att få utförliga svar på frågor.  

 

Innan intervjuerna genomfördes förbereddes en intervjuguide (se bilaga 2) som innehöll 

kategorier av frågor som var relevanta för frågeställningen. Frågorna utformades i en viss 

ordning och var enkla, korta och begripliga (Bryman, 2011). Intervjuguiden utformades 

utifrån den teoretiska utgångspunkten och den forskning som presenterats i 

litteraturgenomgången. Detta för att lättare samla in relevant data. 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det också viktigt att frågornas formulering inte riskerar 

att påverka utfallet och att intervjuaren är objektiv och neutral. Bryman (2011) skriver också 

att det är viktigt att formulera frågor som underlättar svar på studiens frågeställningar utan att 

riskera att bli för specifik. Intervjuguiden var uppdelad i tre olika teman; schemaläggning, 

fysisk aktivitet under matematikundervisning och effekter av fysisk aktivitet. På så sätt blev 

det lättare att hålla sig till varje tema och få en röd tråd i intervjun. Detta underlättade även 

förmågan att koppla svar till den aktuella frågeställningen. 

 

Som intervjumetod har semistrukturerade intervjuer använts som är en form av kvalitativ 

studie och som innebär att intervjupersonen förbereder huvudfrågor som skall beröras under 

intervjutillfället (Bryman, 2011). Vid semistrukturerade intervjuer får intervjuaren möjlighet 

att ställa uppföljningsfrågor utifrån vad respondenterna svarat under intervjutillfället. Att 

använda en intervjumetod med öppna frågor ger respondenterna möjlighet att kunna svara 

med egna ord och de påverkas inte i samma grad av intervjuaren till skillnad från slutna 

frågor. Samtidigt påverkar inte öppna frågor intervjupersonernas tankar utan låter istället 

respondenten tänka fritt vilket gett möjlighet att förstå hur viktig frågorna är för 

intervjupersonerna (Bryman, 2011).  
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3.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner har varit ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), dvs. att 

intervjuaren väljer de intervjupersoner som finns tillgängliga. De tillgängliga lärarna var 

förskollärare vilket är relevant för studien då aktuell forskning visat att de fösta åren i skolan 

är grundläggande för elevers kunskapsutveckling. 

 

Sex förskollärare från två olika skolor intervjuades. Samtliga jobbar som klasslärare i 

förskoleklass och har mellan 7-35 års erfarenhet av att jobba med barn i åldrarna 6-7 år. Tre 

av lärarna som intervjuats jobbar i samma arbetslag på en kommunal skola som har ca 400 

elever. Förskollärarna i arbetslaget planerar i stort sett all matematikundervisning 

tillsammans. 

 

De övriga tre intervjupersonerna jobbar på en annan kommunal skola, som har ca 250 elever, 

men de arbetar i olika arbetslag. Intervjupersonernas arbetslag består av både förskollärare 

och lågstadielärare som inte planerar undervisning tillsammans. Förskollärarna planerar 

således ofta all undervisning på egen hand. Samtliga förskollärare är i praktiken klasslärare 

och har ca 20 elever var. Eleverna i de båda skolorna har likartade socioekonomiska 

förutsättningar och skolorna ligger i samma kommun i mitten av Sverige.  

 

Ingen av de intervjuade förskollärare har utbildning i matematik eller idrott och hälsa utöver 

den som ingick i deras förskollärarutbildning. De är i den bemärkelsen representativa för en 

majoritet av de förskollärare som arbetar i förskoleklass. 

 

3.3 Genomförande 

Före intervjuerna kontaktades sex lärare via mail. Vid första kontakt fick intervjupersonerna 

informationsbrev (se bilaga 1) om studien och möjlighet att bestämma tid och plats för 

intervjuerna.  I informationsbrevet stod det övergripande vad syftet med studien är, vad som 

krävs av deltagarna och hur studien kommer att genomföras. Genom informationsbrevet blev 

de också medvetna om de etiska principerna som beaktats. De fick även kontaktuppgifter till 

författaren av den aktuella studien för att kunna ställa frågor vid behov. 
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Intervjuerna tog cirka 15-20 minuter vardera och genomfördes i en lokal på respektive 

arbetsplats. Lokalerna gav möjlighet till en ostörd intervju vilket eliminerade oljud och risken 

att andra kunde höra vad som sades under intervjun. Ljudinspelningar användes för att fånga 

upp fraser och uttryck (Bryman, 2011). Det var därför viktigt att inte riskera att oljud 

överröstade ljudinspelningen (Bryman, 2011). Ljudinspelning gav dessutom möjlighet att gå 

tillbaka och lyssna på vad respondenterna sagt eftersom det annars är svårt att hinna med att 

anteckna allt som sägs. Under intervjuerna fördes anteckningar med noteringar av viktiga 

saker som respondenterna tog upp. Eftersom intervjun spelades kunde intervjuaren 

koncentrera sig på att lyssna och föra konversationen vidare. 

 

3.4 Databearbetning och analys 

Med utgångspunkt i litteraturgenomgången har ett antal teman med underkategorier mejslats 

ut.  Genomgående har varit att söka efter utsagor där fysisk aktivitet initieras. Både genom 

”learning by doing”, experimentella och laborativa situationer (Dewey, 2002) och aktiviteter 

där elevers motoriska utveckling stöttas (jfr. Piaget, se Ericsson, 2009). 

 

Efter intervjuerna genomfördes en grundlig genomgång av materialet. Anteckningarna lästes 

och ljudmaterialet lyssnades av. Samtidigt som ljudmaterialet lyssnades av gjordes även 

sammanfattningar av det som var mest väsentligt i intervjuerna utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och de kategorier som presenteras här nedan. För att minska risken för 

eventuella feltolkningar upprepades proceduren med ljudfilerna vid ett tillfälle.  

 

Intervjuguiden var uppdelad i olika kategorier utifrån syfte, frågeställningar och de teoretiska 

utgångspunkterna. Kategorierna utformades också utefter den aktuella forskningen som finns 

inom området. Syftet med uppdelningen var att lättare kunna analysera respondenternas svar i 

relation till vad tidigare forskning visat samt att lättare kunna avgöra vilken data som var 

relevant att samla in i förhållande till litteraturen. De kategorier som användes var: 

  Organisation av matematikundervisning 

 – Fysisk aktivitet i matematikundervisning  

– mikronivå 

– makronivå 
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– pauser i matematikundervisningen 

 Effekter av fysisk aktivitet i matematikundervisning 

Kategorin ”Fysisk aktivitet i matematikundervisningen” innehöll underrubriker då det under 

intervjuerna framkom olika sätt att jobba i matematik, dessa underrubriker är Mikronivå, 

Makronivå och Pauser i matematikundervisningen. 

 

Undervisning där elever fått jobba med hela kroppen har kategoriserats under rubriken 

makronivå, till exempel då elever varit aktiv med hela kroppen. Undervisningen där elever 

fått jobba med mindre rörelser har kategoriserats under rubriken mikronivå, till exempel då 

elever använt klossar som praktiskt material. Det framkom även att några lärare använde sig 

av pauser i matematikundervisningen då eleverna till exempel fick göra rörelselekar under 

lektionerna. Organisation av fysisk aktivitet innefattar de förskollärare som strategiskt 

planerar matematikundervisning utifrån organisation, till exempel anpassar sig efter schema.  

Effekter av fysisk aktivitet innefattar de förskollärare som uttryckts att de sett effekter av 

fysisk aktivitet i matematikundervisningen. 

 

3.5 God forskningssed 

Det är viktigt att vara medveten om de etiska principerna när man skall utföra en studie (se 

t.ex. Bryman 2011). Det finns en rad olika frågor studien måste förhålla sig till, dessa är; 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Bryman, 

2011).  

 

Samtliga krav har adresserats i informationsbrevet som deltagarna tagit del av före 

intervjuerna. Informationskravet har uppnåtts genom beskrivningar av studiens syfte och olika 

moment. För att uppnå samtyckeskravet har deltagarna blivit informerade om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan. 

Nyttjandekravet har uppnåtts genom att datan endast användes till den aktuella studien vilket 

deltagarna blivit informerade om. Samtliga deltagare har samtyckt muntligt innan intervjuerna 

utförts. Respondenterna har dessutom fått fingerade namn och för att uppnå 

konfidentialitetskravet finns inte ljudinspelningarna tillgängliga för obehöriga.  
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3.6 Reliabilitet och Validitet 

Mason (refererad till i Bryman, 2011) skriver att validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie 

är olika mått på forskningens kvalitet, stränghet och potential som uppnås genom metodvalet. 

Bryman (2011) skriver att reliabiliteten i en studie handlar om att resultatet blir detsamma om 

studien skulle göras på nytt (Bryman, 2011). Patel och Davidson (årtal) skriver att 

intervjuerna skulle kanske inte visa på samma resultat om de gjordes på nytt eftersom 

respondenternas uppfattningar och upplevelser kan förändras över tid. Det behöver dock inte 

innebära en låg reliabilitet i en kvalitativ studie (Patel & Davidson, årtal). Intervjuerna i denna 

studie bygger på några lärares uppfattningar, upplevelser och val vilket gör att reliabiliteten i 

studien tvärtom kan anses som hög eftersom just detta har undersökts. 

För att uppnå en sådan hög reliabilitet och validitet som möjligt i denna studie har 

ljudinspelningar använts under intervjuerna i syfte att inte riskera att förlora data och 

samtidigt minska risken för missuppfattningar. Bryman (2011) skriver att validiteten i en 

studie handlar om att det som tänkt undersökas har undersökts (Bryman, 2011). För att uppnå 

en sådan hög validitet som möjligt i denna studie har datainsamling och databearbetningen 

noga beskrivits i metoddelen för att ge möjlighet till att utföra samma studie, så likt som 

möjligt, på nytt. För att uppnå en hög validitet har ljudinspelningar bearbetats och avlyssnats 

noga vid flera tillfällen för att säkerhetsställa att korrekta tolkningar gjorts. Förutom 

ljudinspelningar har även anteckningar från intervjutillfällena lästs igenom som komplement 

och respondenterna har under intervjuerna tillfrågats om korrekta tolkningar gjorts. 

 

4 Resultat 

I resultatdelen redovisas respondenternas framställningar om hur de använder sig av fysisk 

aktivitet i matematikundervisningen.  

4.1 Sammanställning av resultat 

Det är överraskande att alla respondenter utgår ifrån organisationsperspektiv när de planerar 

matematikundervisning. Exakt vilka perspektiv de tar hänsyn till presenteras längre fram i 

resultatet. Det som framkommer är att alla respondenter använder sig av fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen på både mikro- och makronivå. Det som även kan noteras är att tre 

av respondenterna inte använder sig av fysisk aktivitet som pauser i 
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matematikundervisningen. Det viktiga är dock att samtliga respondenter kan se effekter av 

fysisk aktivitet i matematikundervisningen.  

 

4.2 Organisation av matematikundervisning 

Resultatet visar att samtliga respondenter planerar matematikundervisningen efter elevers 

schema. I intervjuerna har det framgått på olika sätt vilka perspektiv som tas till hänsyn när 

lärarna planerar matematikundervisning.  

 

Under intervjuerna har det framkommit att respondenterna strategiskt placerat 

matematikundervisningen vid två olika tillfällen under dagen. Vissa av lärarna har valt att 

placera matematikundervisningen på förmiddagen och vissa lärare har valt att placera 

matematiken direkt efter rast. Anna, Nina, Peter och Anders placerar matematikundervisingen 

på förmiddagen. Anna säger sig använda förmiddagslektionerna till matematikundervisning 

då hon upplever att eleverna är som piggast. ”Eleverna är piggare på förmiddagen och då är 

de mer engagerade” säger Anna. Även Nina säger att hon upplever att eleverna är piggare på 

förmiddagarna och brukar planera in matematikundervisning då. Även Peter och Anders 

berättar att de planerar in matematikundervisning på förmiddagarna eftersom även de 

upplever att eleverna är som piggast då. Peter säger att ”jag brukar planera in 

matematikundervisning på förmiddagarna. Då verkar eleverna som piggast. Men det är klart, 

upplever jag att eleverna inte alls är pigga så är jag öppen för att ändra min planering och byta 

till ett annat ämne om jag tycker det skulle passa bättre”.  

 

Förutom att Peter planerar matematikundervisningen på förmiddagen ser han också till att 

förlägga undervisningstid i matematik direkt efter rast. Han tycker sig se att fysisk aktivitet 

gör eleverna piggare och väljer därför att förlägga matematikundervisningen direkt efter. 

Dock menar Peter att eleverna är mer fysisk aktiva vissa dagar eller vissa raster och därför 

försöker han vara friare när det kommer till raster i samband med undervisningen. Han menar 

att han inte vill avbryta eleverna då de är fysisk aktiva utan istället låta de vara aktiva på ett 

naturligt sätt och låta de vara ute lite längre ibland. Peter säger ”även om man förlorar lite 

undervisningstid genom att ta längre rast så vinner man ändå på det i slutändan eftersom 

eleverna ofta blir mer engagerade på nästa lektion”. 
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I likhet med Peter placerar även Kjell matematikundervisning efter raster. Han upplever att 

elever blir både piggare och gladare efter raster vilket gör att de blir mer engagerade i sin 

undervisning. Till början var det inget strategiskt val, framhäver Kjell, utan en slump som 

visat sig gett bra lärtillfällen i matematik. Karin kan även hon se fördelar med att placera 

matematikundervisning efter raster eftersom hon ser att eleverna är piggare då. Dock menar 

Karin att den enda lektionen hennes elever har efter rast endast är 30 minuter och därför är det 

inte optimalt att placera matematikundervisningen då. Karin förklarar att 30 minuter låter 

mycket men i en förskoleklass måste man avbryta lite tidigare eftersom det tar tid för 

förskoleelever att samla ihop sig och avsluta lektionen. 

 

4.3 Fysisk aktivitet i matematikundervisning 

Det har framkommit under intervjuerna att samtliga respondenter använder sig av fysisk 

aktivitet i matematikundervisningen. Nedan kommer resultaten presenteras i tre 

underkategorier. 

 

4.3.1 Fysisk aktivitet i matematikundervisningen på makronivå 

Samtliga respondenter använder sig av fysisk aktivitet på makronivå, som tidigare beskrivits i 

litteraturdelen, i sin matematikundervisning. Karin berättar att hon strävar efter att göra 

eleverna delaktiga i matematikundervisningen. Hon tycker det är viktigt att förskolebarn får 

jobba med kroppen. Karin ger exempel på när hon vid ett tillfälle skulle öva ordningstal med 

eleverna. Hon bad eleverna i tur och ordning ställa sig efter det ordningstal hon gav de. T.ex. 

kunde hon säga ”Anton, ställ dig som tredje person i ledet”.  Utöver fysisk aktivitet i 

klassrummet berättar Karin att hon tillsammans med kollegorna Nina och Anna brukar 

förlägga matematikundervisning utomhus. De ser att eleverna får möjlighet att använda flera 

sinnen i sitt lärande och att det får röra på sig aktivt. Utepassen i matematik kan bestå av 

gemensamma lekar där de får öva matematik. Eleverna kan också bli uppdelade i grupper där 

de tillsammans får lösa uppgifter som kan bestå av att t.ex. hitta en kvist med tre grenar på.  
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Anders, Peter och Kjell som jobbar på en annan skola har inte samma möjlighet till skog men 

försöker ändå använda skolgården ibland. De vill skapa matematiklektioner där eleverna är 

mer aktiva och därför ser de gärna till att komma ut från klasrummet. Deras matematik på 

skolgården kan vara att använda sig av rockringar när de övar antalsuppfattning eller 

ordningstal. Eleverna kan t.ex. bli ombedda att ställa fem fötter i rockringarna eller springa till 

den femte rockringen. På så vis anser de att eleverna bli mycket engagerade och delaktiga i 

undervisningen. Anders säger att det också ger lärarna ytterligare möjlighet att se vilka elever 

som hänger med i undervisningen. 

 

Samtliga respondenter vill att eleverna rör på sig mer i vardagen vilket också är en orsak till 

varför de försöker hålla eleverna fysisk aktiva i matematikundervisningen. Under intervjuerna 

framhåller alla respondenter att de önskar fler lektioner i idrott och hälsa. Karin anser att det 

är särskilt viktigt med fysisk aktivitet i förskoleklassen. Karin säger att ”vi har fått muskler för 

att vi ska kunna röra på oss och då blir det onaturligt för barn att sitta stilla”. Karin menar att 

sexåringar som börjar skolan är vana vid lek och rörelser och att det därför skulle vara 

onaturligt att inte använda lek och rörelse i undervisningen. 

 

4.3.2 Fysisk aktivitet i matematikundervisningen på mikronivå 

När intervjupersonerna fick frågor om fysisk aktivitet i matematikundervisningen började 

samtliga respondenter prata om praktiskt arbete vilket alla framhäver att de använder sig av. 

Vid intervjuerna med Kjell och Nina pratar de båda om att de jobbar efter Deweys ”learning 

by doing”. De förklarar att de då låter eleverna använda praktiskt material i undervisningen 

vilket även de övriga respondenterna framhävde att de använder sig av i 

matematikundervisingen. T.ex. används klossar, cuisenaire-stavar, räknesnöre eller annat 

liknande material som gör det lättare för eleverna att förstå matematikuppgifter. Samtliga 

anser att det är nödvändigt att jobba praktiskt i matematiken och att använda praktiskt 

material eftersom de anser att det bland annat förbättrar elevers koncentrationsförmåga. Anna 

säger att elever som har svårt att koncentrera sig behåller koncentrationen betydligt längre om 

de får jobba med händerna i rörelse. Även Anders säger att praktiskt material ger eleverna 

möjlighet att följa sitt eget tänkande bättre, han menar att eleverna annars lätt tappar bort sig 

eller glömmer vad de nyss gjort och därför ofta får börja om. 
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4.3.3 Pauser i matematikundervisningen 

Under intervjuerna framkom det att hälften av respondenter använder sig av pauser av fysisk 

aktivitet i matematikundervisningen. Karin säger att hon ofta planerar in rörelsesånger eller 

rörelselekar under matematiklektionerna, framför allt de längre lektionerna. Även Nina 

använder sig av avbrott i matematikundervisningen då elever får några minuter att röra på sig. 

Till skillnad från Karin planerar inte Nina in dessa avbrott utan hon märker på eleverna när de 

kan behöva röra på sig. Dels menar hon att eleverna kan verka trötta och tappa 

koncentrationen eller så säckar de ihop och börjar fingra men någonting annat. Nina säger att 

ett avbrott kan bestå av att spela musik och låta eleverna dansa alternativt låta eleverna 

springa ett varv runt skolan. Efter det anser Nina att allt blir ”frid och fröjd” och att eleverna 

jobbar bättre efteråt. Även Anna ser till att använda sig av pauser i matematikundervisningen 

då eleverna får röra på sig. Hon brukar använda sig av röris som består av musik och rörelse 

hämtat från Friskis & Svettis.  

 

Anders, Kjell och Peter har inte uttryckt att de använder pauser i matematikundervisningen på 

samma sett som de andra respondenterna.   

 

4.4 Effekter av fysisk aktivitet i matematikundervisningen 

Som man kan se i resultatet ser samtliga respondenter positiva effekter av fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen. Effekter som respondenterna ser är att: 

 Eleverna blir piggare 

 Eleverna får lättare att koncentrera sig 

 Eleverna får lättare att lyssna 

 Eleverna får lättare att sitta still 

 Eleverna uppfattar instruktioner bättre 

 Eleverna får ökad inlärningsförmåga 

 Eleverna blir på bättre humör 

 Eleverna får en mer positiv inställning till undervisningen 
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Respondenterna använder fysisk aktivitet i matematikundervisingen på grund av att de själva 

upplevt att det ger effekt och har positiva effekter på matematikundervisingen. Att lärarna sett 

dessa effekter har gjort att samtliga lärare numera anser det viktigt att arbeta aktivt i 

matematikundervisningen. 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

I intervjuerna framgår det att alla respondenter använder sig av fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen på ett aktivt och uttänkt sätt. Samtliga respondenter har framhållit 

att de planerar matematikundervisningen i förhållande till elevers scheman och förlägger 

fysisk aktivitet i samband med matematikundervisningen på olika sätt. Dels berättar de att de 

använder fysisk aktivitet under matematikundervisningen då eleverna är fysisk aktiva på olika 

sätt. Några av respondenterna använder också fysisk aktivitet som ett sätt att pausa 

matematikundervisningen i syfte att eleverna skall få möjlighet att röra på sig för att förbättra 

bland annat koncentrationsförmågan. Samtliga respondenter upplever att fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen har effekt. Effekterna som respondenterna upplever att fysisk 

aktivitet bär med sig i samband matematikundervisningen är bland annat ökad 

koncentrationsförmåga, förbättrat humör och ökad inlärningsförmåga. 

 

5 Diskussion 

Syftet med studien var att intervjua sex förskollärare om hur de jobbar med fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen, i vilken utsträckning och vilka effekter de ser att det har. 

Frågeställningar som besvarades var: 

 Används fysisk aktivitet som en aktiv och uttänkt del i matematikundervisningen? 

 På vilket sätt används fysisk aktivitet i matematikundervisningen? 

 Vilka effekter kan lärare se av fysisk aktivitet i matematikundervisningen? 

 

5.1 Metoddiskussion 

Intervjuer som valts anses vara en bra metod för att ta reda på lärares åsikter och erfarenheter. 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren får möjlighet att ställa 
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följdfrågor som gett fördjupade svar och en chans att komma bakom respondenternas tankar. 

Intervjufrågorna och möjligheten att ställa följdfrågor anses ha gett studien en högre validitet 

eftersom det gett intervjuaren möjlighet att kontrollera om rätt tolkningar har gjorts. Hade 

istället strukturerade intervjuer använts hade respondenternas intervjuer blivit mer jämförbara, 

dock hade det varit svårt att få fördjupad förståelse vilket möjligtvis hade medfört en risk att 

frågeställningarna inte besvarats.  

 

Nackdelen med intervjuer är att det kan ta tid att genomföra och dessutom har inte lärare 

mycket tid över och det blev ibland svårt att få tid till intervjuer. Istället för intervjuer hade 

enkäter kunnat vara ett alternativ då lärarna hade kunnat besvara frågor i mån av tid. Dock 

hade enkätsvaren möjligtvis inte blivit lika välformulerade och risken för missuppfattningar 

hade blivit större vilket hade sänkt studiens reliabilitet. En alternativ metod för att undvika 

tidsproblemet hade varit observationer då lärarna inte hade behövt avsätta tid i samma 

utsträckning som vid intervjuer. Som observatör hade det blivit svårt att skapa sig en 

uppfattning om hur matematikundervisningen fungerar och det hade krävts ett flertal 

observationstillfällen för ett pålitligt svar. Fördelen hade varit att observatören fått se och 

uppleva hur matematikundervisningen utformats och planerats till skillnad från intervjuer. I 

intervjuer förlitar sig intervjuaren på att intervjupersonen är ärlig och inte bara svarar det den 

tror att intervjuaren vill höra vilket hade undvikits om observation hade valts som metod. 

Eftersom syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter 

passade intervjuer bättre in eftersom det hade blivit problematisk att undersöka genom endast 

observationer.  

 

Att ha använt ljudinspelning vid intervjutillfällena har också varit en stor fördel som gjort att 

intervjuaren kunnat gå tillbaka och lyssna flera gånger. Det har skapat möjlighet att nå en 

högre reliabilitet. Under några av intervjuerna upplevdes intervjupersonerna spända pga. 

ljudinspelningen men efter en stund glömde de bort det och samtalet blev mer naturligt. Utan 

ljudinspelning hade möjligtvis respondenterna svarat på ett annat sätt, dock hade det varit 

svårt för intervjuaren att hinna anteckna och data hade riskerat att förlorats. Det upplevdes 

också att respondenterna missförstod vissa frågor vilket ledde till att intervjuaren fick 

förtydliga frågorna för att komma vidare i samtalet. Intervjufrågorna bearbetades innan men 

för att förhindra missuppfattningar hade frågorna behövt vara ännu tydligare och i så fall 
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kunnat testas genom att genomföra testintervjuer.  När några respondenter fick frågan om de 

planerar matematikundervisning utifrån rasternas placering i schemat svarade de till en början 

om hur de jobbar med matematik på rasterna vilket inte var syftet med frågan. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Av resultatet kan man se hur lärarna resonerar kring fysisk aktivitet som en uttänkt del av 

matematikundervisningen. Det handlar även om hur lärarna tänker kring lektionsplanering 

och övergripande organisation.  

 

Lärarna har beskrivit olika sätt att få eleverna fysisk aktiva i matematikundervisningen. Dels 

på mikronivå då de jobbar med praktiskt material, dels på makronivå då elever får jobba med 

kroppen i större rörelser. I resultatet har det även framgått att tre av sex lärare använder sig av 

rörelseavbrott i undervisningen och att alla lärare tycker sig se positiva effekter av fysisk 

aktivitet i matematikundervisingen och även berättat om vilka. Det betyder att samtliga 

respondenter använder fysisk aktivitet som ett verktyg i sin matematikundervisning och det 

framgår även att de finner att matematiklärandet kan underlättas genom aktivitet.  

 

Olika typer av fysisk aktivitet används i matematikundervisningen. Några lärare säger att de 

använder rörelseavbrott, i form av fysisk aktivitet, som ett spontant verktyg då de upplever att 

eleverna tappar fokus eller blir trötta. Några av lärarna säger att de planerar in rörelseavbrott 

strategiskt i matematikundervisningen då de av erfarenhet lärt sig att det är nödvändigt för att 

eleverna inte skall tappa koncentration och ork, utan fokusera längre på uppgifterna. Lärarnas 

erfarenhet visar det Donnelly & Lambourne (2011) undersökt, dvs. att fysisk aktivitet i 

klassrummet ofta består av korta pauser och leder till ökad time on task samt förbättring av 

elevers uppförande i klassrummet. Att lärarna använder sig av rörelsebrott kan man därmed 

förstå som att de vill nå ökad time on task, även om lärarna själva inte använder den termen.  

 

Förutom att använda fysisk aktivitet som ett avbrott i undervisningen visar studien att fysisk 

aktivitet används aktivt i matematikundervisningen. Lärarnas matematikundervisning har i 

resultatet beskrivits utifrån ett makro- och mikroperspektiv där undervisningen på makronivå 
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behandlar mer om grovmotoriska aktiviteter och mikronivå om mer finmotoriska aktiviteter. 

Undervisningen på makronivå skulle kunna kopplas till Piagets teori om inlärning som 

(Ericsson, 2003). Piagets inlärningsteori handlar om att motoriken har ett samband med den 

kognitiva utvecklingen, vilket lärarna beskrivit att de strävar efter. Förutom att vissa moment i 

samtliga lärares undervisning gör eleverna fysisk aktiva på makronivå berättar de även om 

fysisk aktivitet på mikronivå. Två av lärarna nämnde Deweys (2002) teori om Learning by 

doing och att det alltid ser till att eleverna jobbar med praktiskt material. Genom arbete med 

praktiskt material får elever möjlighet till bland annat finmotoriska övningar som kan kopplas 

till fysisk aktivitet på mikronivå. 

 

En tolkning av intervjuerna är att lärarna inte arbetar efter en strikt teori utan beskriver att de 

går på känsla för att nå en varierad matematikundervisning vilket kan vara en fördel på många 

vis, t.ex. skulle det kunna medföra att eleverna får en ökad motivation genom att eleverna får 

en varierad undervisning. I resultatet framgår det att lärarna känslomässigt förhåller sig till 

vissa organisatoriska aspekter när de planerar matematikundervisingen.  

 

Lärarna beskriver att de organisatoriskt ofta förlägger matematikundervisningen på 

förmiddagar när eleverna är piggare, och efter rast. Det innebär att de tar hänsyn till de 

effekter av fysisk aktivitet i samband med matematikundervisingen som de erfarenhetsbaserat 

noterat. Det finns studier som stödjer dessa iakttagelser bl.a. Donnelly & Lambourne (2011), 

Trost (2009) och Ericsson (2003). Om lärarna ser dessa effekter vid varje 

undervisningstillfälle efter en rast är dock inte klargjort och det ingår inte i studien att 

undersöka i vilken grad eleverna är aktiva under rasterna. Några lärare säger sig ha valt att 

inte förlägga matematikundervisning efter raster. Hur rasterna är placerade i schemat kan ha 

betydelse för hur lärarna väljer att placera undervisningen. Hade alla lärare haft likadana 

scheman hade intervjusvaren eventuellt blivit annorlunda. Det hade även varit intressant att 

vidare diskutera vad som påverkar schemaläggningen, men även det är utanför studiens 

ramar. 

 

Ericsson (2005) har tagit upp att lärarna skulle kunna använda fysisk aktivitet i klassrummet 

genom enkla övningar som gör att eleverna bl.a. tränar begrepp. Alla sex lärarna berättar att 



22 
 

de använder sig av fysisk aktivitet i matematikundervisningen på makronivå. En av lärarna 

uttryckte att hon anser det viktigt att eleverna får jobba med kroppen i sin undervisning och 

där eleverna får vara en mer aktiv del av undervisningen. Läraren gav ett exempel på ett 

undervisningstillfälle då de övade ordningstal och eleverna fick vara deltagare på ett fysisk 

aktivt sätt. Lärarens beskrivning indikerar att de ser liknande möjligheter i att jobba aktivt i 

matematikundervisningen som Eriksson (2005) beskriver från sina studier.  

 

Samtliga sex lärare lyfter fram att de ibland förlägger matematikundervisningen utomhus då 

de får möjlighet att jobba med naturen, större material och ge eleverna möjlighet att röra mer 

på sig. Några lärare beskriver att de använder lekar när de har utematte. Detta är en viktig del 

i barns matematiklärande (Magne, 2002). Att öva grovmotoriken menar Magne är viktigt 

eftersom är en del av barns matematikinlärning. Att grovmotoriken har ett samband med 

lärandet är något Piagets teori utgår ifrån enligt (Ericsson, 2003) och verkar vara något som 

lärarna anammat. Ericsson (2005) talar också om möjligheterna för lärarna att göra elever 

fysisk aktiva vilket vi kan konstatera att lärarna beskriver att de gör genom bl.a. utematte. Att 

lärarna dessutom tagit in lek i matematikundervisningen kan kopplas till Magne (2002) som 

menar att lärarnas roll är bl.a. att stimulera till lek eftersom det är så viktigt för lärandet. Det 

kan dock ifrågasättas hur ofta lärarna gör detta då t.ex. väder eller sociala aspekter kan ha 

betydelse. Som intervjuare kan man inte vara helt säker på att respondenten svarar ärligt, det 

finns alltid en risk att respondenten svarar det den tror att intervjupersonen vill höra (ref.). 

 

I resultatet framgår det även att samtliga sex lärare även använt sig av fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen på mikronivå. Två lärare uttryckte att de blivit inspirerade av 

Deweys (2002) learning by doing och att de därför alltid strävar efter att jobba praktiskt i 

matematiken. Praktiskt arbete är något samtliga lärare använder sig av i matematiken och till 

och med finner är nödvändigt. En lärare anser att koncentrationen förbättras då elever får 

jobba med händerna. Hannaford (1997) menar att små rörelser får oss att tänka bättre vilket 

kan förklara varför läraren noterat att elevers koncentration förbättras. En annan lärare säger 

även att eleverna verkar kunna följa sitt eget tänkande bättre när de jobbar med praktiskt 

material. Malmer (1997) skriver att elever som jobbat med praktiskt material haft högre 

lösningsfrekvens än de som inte jobbat praktiskt. Att lärarna noterat fördelarna med praktiskt 

material och beskriver att de använder det i undervisningen gör att elevers möjligheter till 
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kunskapsutveckling blir större utifrån den aktuella forskningen. Det är lärarnas roll att 

möjliggöra lärande genom arbete med praktiskt material (Magne, 2002) 

. 

Lärarna kan se en hel del effekter av att jobba med fysisk aktivitet i matematikundervisningen 

och dessa effekter ligger även till grund för deras lektionsplanering. Ericsson (2003) skriver 

om MUGI som är ett exempel på en studie som visat att motorisk träning har lett till 

förbättrade skolprestationer. De intervjuade lärarna har uttryckt att fysisk aktivitet i 

undervisningen får eleverna att lyssna bättre, uppfattar instruktioner bättre, får bättre humör 

och mer positiv inställning till undervisningen. De har alltså noterat att den träningen eleverna 

fått genom fysisk aktivitet har lett till förbättrade skolprestationer. Om dessa effekter endast är 

resultat av den fysiska aktivitet elever fått är utanför denna studie att uttala sig om då det kan 

finnas många aspekter som kan påverka elevers humör, inställning, etc.  

 

Hannaford (1997) menar att ökad fysisk aktivitet påverkat skolresultaten. Dels beskriver hos 

neurotrofinernas betydelse för minne och lärande vars produktion stimuleras av 

muskelaktiviteter. Det är uppenbart att lärarna inte kan se om elevers produktion av 

neurotrofiner stimulerats, dock har de sett effekter av att elever är fysisk aktiva som kan har 

betydelse för lärande och möjligtvis även minnet. De kan se att eleverna får lättare att 

koncentrera sig och lärarana anser att de får ökad inlärningsförmåga. Det är effekter som kan 

påverka skolresultaten. Det är dock utanför denna studie att uttala sig om matematikresultaten 

förbättras med hjälp av fysisk aktivitet. För att ta reda på det skulle det krävas studier om 

elevers resultat. Det som dock går att säga av föreliggande studie är att lärarna noterat att 

fysisk aktivitet skapar bättre möjligheter till lärande. 

 

Flera lärare berättade att de använde sig av rörelsesånger eller musik som rörelseavbrott vilket 

Magne (2002) skriver kan vara stimulerande. Han menar också att grovmotoriken övas vid 

dessa tillfällen vilket Piagets teori säger har ett samband med lärandet (Ericsson, 2003b). 

Lärarnas berättelser om fysisk aktivitet i matematikundervisningen har visat att fysisk 

aktivitet används som ett aktivt verktyg i matematikundervisningen på olika sätt. Dels som ett 

medvetet och uttänkt sätt och dels som ett spontant verktyg när lärarna anser att eleverna 
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behöver röra på sig i syfte att dels kunna koncentrera sig bättre. Lärarna anser att de kan se 

positiva effekter av fysisk aktivitet i matematikundervisningen och samtliga önskar mer 

idrottsundervisning i skolan på grund av detta. Om dessa positiva effekter gett bättre 

skolresultat har dock inte studerats i denna studie vilket skulle kunna ha gett annorlunda 

resultat. Det som också bör tilläggas är att studiens syfte var att intervjua förskollärare om 

fysisk aktivitet, hade istället lärare i högre årskurser intervjuats hade även det kunnat generera 

ett annorlunda resultat eftersom bl.a. lärares utbildning och erfarenheter skiljer sig åt.  

Studies syfte var att intervjua förskollärare om hur de upplever att fysisk aktivitet har för 

betydelse för lärarandet i matematik. Enligt Faskunger (2013) blir barn allt mer stillasittandes 

i samband med datorspel, tv, video etc. och vi rör oss allt mindre i vardagen. Att studier visar 

att fysisk aktivitet har betydelse för lärandet gör att fler undervisningstimmar i idrott och hälsa 

blir ett förnuftigt sätt motverka det sjunkande resultaten i matematik. Förutom att kunna 

motverka ett sjunkande resultat får elever många hälsovinster med att röra på sig fysiskt och 

därför blir fysisk aktivitet i skolan viktigt i många avseenden. Även om resultatet visat 

positiva effekter av fysisk aktivitet i matematikundervisningen är det viktigt att poängtera att 

studien inte undersökt i vilken ansträngningsgrad den fysiska aktiviteten, som gett positiva 

effekter, varit. Olika ansträngningsgrader skulle kunna visa olika effekter eftersom fysisk 

aktivitet även skulle kunna ha motsatt effekt om eleverna tröttats ut. Det finns också olika sätt 

att vara fysisk aktiv. Vilka sätt som ger mest positiva effekter på lärandet har inte heller 

undersökts i studien. Studien har fokuserat på att undersöka lärares uppfattningar om fysisk 

aktivitet i matematikundervisingen vilket gett ett jämförelsevis samstämmigt resultat.  

 

5.3 Sammanfattning 

Efter att ha utfört undersökningen och intervjuat sex förskollärare har resultatet visat att lärare 

beskriver att fysisk aktivitet används i matematikundervisningen på olika sätt dels som 

rörelseavbrott, dels som ett sätt att arbeta i matematiken. Några lärare använder även fysisk 

aktivitet som ett verktyg när de snabbt behöver stötta eleverna att återfå fokus och 

koncentration. Fysisk aktivitet används också som inplanerade moment då lärarna bedömer att 

det kommer att behövas under lektionens gång. I studien framgår det att lärarna beskriver att 

de alltid strävar efter fysisk aktivitet i matematikundervisningen och ser positiva resultat av 

det vilket i sin tur har haft betydelse för deras lektionsplanering. 
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5.4 Slutsats 

Studien har gett förståelse för hur några förskollärare beskriver hur de använder fysisk 

aktivitet i matematikundervisningen i förskoleklassen. Det finns lite forskning om hur 

förskollärare förhåller sig till fysisk aktivitet i matematikundervisningen vilket gör studien 

relevant. Förskollärarna har berättat att de jobbar med ett varierat arbetssätt vilket kan skapa 

möjligheter för lärande. Studien kan ha bidragit till att förskollärarna har fått upp ögonen för 

att utnyttja fler tillfällen under dagen då eleverna är fysiskt aktiva. Förskollärare har en viktig 

roll i elevers lärande eftersom de är de första lärarna som eleverna möter när de börjar skolan. 

Många elever kan behöva fångas upp tidigt och att då kunna använda olika arbetssätt som 

främjar lärande blir då en viktig uppgift för förskollärare. 

 

Sammanfattningsvis har det framgått resultatet hur viktigt lärarna anser det är med fysisk 

aktivitet i matematikundervisningen. Att införa extra undervisningstimmar i ämnet idrott och 

hälsa kan möjligtvis skapa en god möjlighet att öka matematikresultaten i skolan.  

Genom studien har några förskollärare fått ge utryck för hur de använder fysisk aktivitet i 

samband med matematiken och vad de har sett för effekter vilket kan ge förslag på hur lärare 

kan jobba med fysisk aktivitet i undervisningen för att skapa möjlighet för ett bättre lärande. 

 

5.5 Vidare forskning 

Flera lärare belyser problem med elevers strikta schema som kan tyckas hålla tillbaka en 

optimal lärmiljö för eleverna. Det hade därför varit intressant att få in fler intervjuer angående 

elevers schemaupplägg och möjligtvis intervju med skolornas rektorer.  Tre av lärarna jobbar 

på samma skola och på samma avdelning där endast förskollärare jobbar tillsammans. Därför 

hade det även varit intressant att se hur de samarbetar i arbetslaget då deras uppdrag skiljer sig 

från grundskollärarnas. 

 

För att få ett mer spritt och starkare resultat hade fler lärare kunnat intervjuas från fler skolor. 

De sex lärarna som intervjuats är alla utbildade förskollärare och att intervjua ämneslärare i 

matematik för äldre elever hade möjligen visat på ett annat resultat. Vid vidare forskning kan 

det vara intressant att ta reda på om det sker förändring i resultatet om studien utförs på äldre 

elever i grundskolan. 
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Studien består av alldeles för få intervjuer för att nå ett generaliserat resultat vilket skulle 

kunna vara ett förslag till vidare forskning.  

 

 

  



27 
 

6 Referenslista 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB 

Barton, C., & Gabbard, J. (1979). Effects of physical activity on mathematical computation 

among young children: The Journal of psychology, vol. 103 s.287-288. Texas: Texas 

A&M University. Hämtad från 

http://www.saferoutespartnership.org/sites/default/files/pdf/Lib_of_Res/5ed-

Active_Ed.pdf 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Dewey, J. (2002): Individ, skola och samhälle. Hartman & Lundgren (Red.). Stockholm: 

Natur och Kultur 

Donnelly, J.,& Lambourne, K. (2011). Classroom-based physical activity, cognition and 

academic achievement. Preventive Medicine 2011 52 Supplement :S36-S42. Hämtad 

från 

https://www.nemours.org/content/dam/nemours/www/filebox/service/preventive/nhps/p

ep/classroompa.pdf 

Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Malmö: 

Institutionen för pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 

Ericsson, I (2005). Rör dig – lär dig: Motorik och inlärning. Malmö: Erlanders Berlings AB. 

Faskunger, J. (2013). Fysisk aktivitet och folkhälsa. Lund: Studentlitteratur. 

Hannaford, C. (1997). Lär med hela kroppen: Inlärning sker inte bara i huvudet. Jönköping: 

Brain Books AB. 

Hillman, C.H., Erickson, K.I., & Kramer, A.F. (2008).  Be smart, exercise your heart. Nature 

Reviews Neuroscience 9, 58-65. Hämtad från: 

http://dericbownds.net/uploaded_images/exercise_hillman.pdf 

Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan: Om barns minne och utveckling. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Magne, O. (2002). Barn upptäcker matematik: Aktiviteter för barn i förskola och skola. 

Umeå: Specialpedagogiska institutet 

Malmer, G. (1997). Kreativ Matematik. Solna: Ekelunds förlag AB. 

Raustorp, A. (2004). Att lära fysisk aktivitet: Bildning i rörelse: livsstil och hälsa. Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

Regeringsbeslut U2014/5377/S. Tillägg till uppdraget att ta fram förslag till en stadieindelad 

timplan för grundskolan. Utbildningsdepartementet. September 2014. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Preventive%20Medicine%22%7C%7Csl~~rl','');


28 
 

Schäfer Elinder, L., & Faskunger, J. (red.) (2006). Fysisk aktivitet och folkhälsa. Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut. Hämtad från: 

http://www.nynashamn.se/download/18.19abfca31197776dea580002701/13656941980

00/R200613_Fysisk_aktivitet_0701.pdf 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan. Förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Sibley, B.A., & Etnier, J.L.,(2003). The relationship between physical activity and cognition 

in children: a meta-analysis. Pediatric exercise Science, 15, 243-256. Hämtad från: 

https://peandhealth.wikispaces.com/file/view/Sibley+and+Etnier+2003.pdf 

Skolverket (2012). Utökad undervisningstid i matematik. Stockholm: Skolverket. Hämtad 

från: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolb

ok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2884  

Skolverket (2013). PISA 2012: Sammanfattning av rapport 398. Stockholm: Skolverket. 

Hämtad från http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolb

ok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127 

Trost, S. (2009). Active education: Physical Education, Physical Activity and Academic 

Performance. San Diego, Ca: Active Living Research.. Hämtad från: 

http://activelivingresearch.org/files/ALR_Brief_ActiveEducation_Summer2009.pdf 

  



29 
 

Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Bakgrund och syfte: 

Under min utbildning för att bli grundskollärare skriver jag examensarbete som 

innebär att jag skall genomföra en studie. Min studie handlar om Fysisk aktivitet och 

matematikinlärning och bygger på forskning som visar att fysisk aktivitet har en 

positiv inverkan på matematikinlärning. 

Syftet med min studie är att ta reda på om  lärare arbetar med fysisk aktivitet i 

matematiken på ett aktivt och uttänkt sätt. Syftet är också att ta reda på hur lärare 

arbetar med det ett redskap i skolan och vad lärarna ser att det har för effekter i 

samband med matematiklektionerna. Därför blir lärarintervjuer en naturlig metod. 

Resultat och deltagande: 

Deltagande i undersökningen är frivilligt och den som deltar har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan.  

Studien tar hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att de uppgifter som 

samlas in kommer att behandlas med största konfidentialitet. Uppgifterna skall 

bevaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har tillgång till uppgifterna. 

Nyttjandekravet innebär följaktligen också att de uppgifter jag samlar in endast får 

användas för undersökningen. 

Ljudinspelning kommer att göras, vid deltagandens tillåtelse, under intervjun för att 

underlätta efterarbetet och att minska risken för missförstånd.  

Resultaten av intervjuerna kommer att sammanställas i mitt examensarbete. 

Vid frågor om studien, kontakta Amanda Blomster på email-adress: 

amandablomster@hotmail.com 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

1. Schemaläggning 

 Hur schemaläggs matematikundervisningen och vilka tankar ligger bakom? 

– Hur väljer du att placera matematikundervisingen? 

– Vad är det som styr schemaläggningen? 

– Hur schemaläggs matematikundervisningen i förhållande till idrottslektionerna? 

– Hur schemaläggs matematikundervisningen i förhållande till raster? 

  

2. Fysisk aktivitet under matematiklektionerna 

 Hur används fysisk aktivitet på lektionerna? 

– Hur schemaläggs fysisk aktivitet under matematiklektionerna?  

– Använder du dig av fysisk aktivitet i din lektionsplanering? 

– Vilken typ av aktivitet utförs? – Hur länge? 

– Används fysisk aktivitet regelbundet under matematiklektionerna? 

– Egna tankar? 

 

3. Effekter av fysisk aktivitet i samband med matematik 

 Vilka effekter ser lärarna av fysisk aktivitet? 

 – Vilka effekter kan du se att fysisk aktivitet har? 

 – Vilka effekter kan du se att fysisk aktivitet har under matematiklektionerna? 

 – Vilka effekter kan du se att fysisk aktivitet har innan matematiklektioner? 

 – Hur tror du matematiklektionerna hade fungerat utan fysisk aktivitet under 

matematiklektionerna? 

 – Egna tankar? Frågor? 

 

 

 

 


