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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om elever får lättare att ta till sig kunskap om de 

kombinerar kroppen och hjärnan i undervisningen genom att arbeta praktiskt med olika 

rörelse moment under matematiklektionerna. För att ta reda på detta gjorde vi en 

undersökning i två årskurs ettor med åtta respektive sju elever i varje klass. Den ena klassen 

fick genomföra två matematiklektioner med rörelse och praktiska moment och i den andra 

hade vi varken rörelse eller praktiska moment i lektionerna. Vårt resultat blev lite oväntat då 

den klass som hade matematiklektioner med rörelse och praktiska moment inte var den som 

hade bäst resultat det var tvärsom klassen utan rörelse och praktiska moment som visade sig 

ha lärt sig mest. 

 

Ämnesord: Matematik, rörelse, praktiska moment, matematikundervisning 
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1 INLEDNING 

Under vår senaste verksamhetsförlagda utbildning märkte vi att eleverna hellre ville arbeta i 

matematikböckerna än att arbeta praktiskt tillsammans hela klassen och i grupp. Vi märkte 

även att de tog längre tid för eleverna att lära sig då de hade problem att komma på olika 

strategier att lösa uppgifterna med, och att de hade problem att komma ihåg hur de skulle lösa 

en viss uppgift. Hur motiverar man dessa elever till att vilja arbeta mer praktiskt för deras 

egen skull och för deras matematikutveckling. 

 

1.1 Bakgrund 

Vad har en blivande matematiklärare i grundskolan och en blivande fritidspedagog 

gemensamt, jo vi anser båda två att dagens barn sitter för mycket stilla framför datorn, tv: n 

men även i skolan. Vi anser som Dewey att man lär när man gör något praktiskt, learning by 

doing (Säljö, 2000). Med det menar vi även att det krävs rörelse och praktiska moment i 

undervisningen för att eleverna ska ta till sig ny kunskap. Den tid barnen sitter still framför 

datorn eller tv: n tar på den tid då de istället hade kunnat leka, röra på sig och utforska 

omvärlden och detta kan få en varaktig inverkan på barnens inlärning. När barnen sitter still 

vänjer sig hjärnan vid ett inlärningstillstånd som saknar fysisk, emotionell och sensorisk 

aktivitet (Ericsson, 2003 s. 55). Barn lär på olika sätt, vissa kanske behöver sitta och räkna i 

matematikboken medan vissa behöver arbeta praktiskt, vi vill utgå från varje individ som det 

står att man ska göra enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2008). När eleverna arbetar 

utanför matematikboken genom stenciler som innehåller praktiska övningar, spel eller 

rörelseaktiviteter, anser vi att det är lättare för de att koppla det till sin egen verklighet och då 

utveckla nyfikenhet och lust att lära och utvecklar sitt eget sätt att lära som det står i Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 2008). 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om elever får lättare att ta till sig kunskap om 

de kombinerar kroppen och hjärnan i undervisningen genom att arbeta praktiskt med olika 

rörelse moment under lektionerna.  
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1.3 Uppsatsens disposition  

I kapitel två kommer vi att redovisa relevant litteratur som är grunden till vår undersökning. 

Vidare i kapitel tre kommer vi att skriva om vårt val av metod. I kapitel fyra kommer vi att 

analysera vårt resultat och i kapitel fem kommer vi att diskutera och reflektera över vår 

undersökning tillsist kommer vi sammanfatta vårt arbete i kapitel sex. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Lärandeteorier  

2.1.1 Piaget 

Piaget anser att ett barn måste vara aktiv och tillåtas göra egna fysiska och intellektuella 

erfarenheter för att utvecklas. Han anser även att när barnet är aktivt, fysiskt och intellektuellt 

involverat i sin omvärld och när det hanterar och undersöker den, då kan det utvecklas och ta 

till sig kunskap (Säljö, 2000). Rörelseaktiviteter såsom att hoppa hopprep eller spela spel 

under lektionerna är positiva på förmågan till lärande då rörelseaktiviteter underlättar barnets 

mognad och kunnande till lärande (Stenberg, 1992). Därför är de viktiga i undervisningen. 

Piagets konstruktivism menar på att barnen konstruerar verkligheten så som de uppfattar den 

(Egidius, 2002). Därför anser vi att om man ska följa hans synsätt är det viktigt att inte bara 

utgå från matematikböckerna utan att gå utanför de, genom exempelvis låta eleverna själva får 

vara med och påverka och upptäcka. Om man inte gör detta kan barnen uppfatta innehållet i 

matematikböckerna som sin verklighet, men så är fallet inte alltid. 

2.1.2 Dewey 

Deweys ”Learning by doing”, man lär när man gör det praktiskt, handlar om hur teori och 

praktik hänger ihop. Utan praktik blir teorin obegriplig, och utan teori förstår man inte det 

praktiska (Egidius, 2002). Genom att utföra eller genomföra något praktiskt lär vi känna oss 

själva, vi ser oss i produkterna av vårt arbete och känner motståndet från verkligheten och på 

sätt lär vi oss ta till oss ny kunskap. 

2.1.3 Fröbel  

Fröbels syn på barns utveckling sammanfattas i termer, termerna symboliserar olika 

aktiviteter. Barnets rörelsebeteende stäcker sig över utvecklingen från ett litet sprattlande barn 

till ett barn med god rit och skrivförmåga. För att rörelserna skall stimuleras krävs att barnet 

leker. Barnet lär sig först att behärska de stora rörelserna och utvecklar senare förmågan att 

forma med fingrarnas fina muskelrörelser, att uttrycka tankar och föreställningar i bild och 

tillsist även i text (Wallström, 1992).  
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2.1.4 Vygotskij  

 

Enligt Vygotskij (Malmer, 2002) är språket ett kommunikationsmedel. Språket och tankar är 

en levande process. Han anser även att förseningar i den språkliga utvecklingen hindrar barn 

för att utveckla det logiska tänkandet och då även begreppsbildning, skriver Malmer (2002) 

och detta kan påverka inlärningsförmågan hos eleverna. Vygotskij betonar vikten av elevens 

möjlighet att aktivt undersöka och handla (Claesson, 2002). Därför är rörelseaktiviteter och 

praktiska moment viktiga i undervisningen.  

 

2.2 Inlärningsstilar  

Vad menar vi med inlärningsstilar? Vi menar på vilket sätt som eleverna lär sig bäst och hur 

de lättast tar till sig ny information. Alla elever är olika och lär på olika sätt (Boström, 1998). 

I ett klassrum finns lika många inlärningssätt som det finns elever, därför måste man variera 

sin undervisning. Boström (1998) anser att när vi talar, andas, rör oss och blinkar ger vi 

tydliga anvisningar på vilken inlärningstyp som är ledande och på så sätt kan man som lärare 

se vilken inlärningsstil som är dominant. Man får som lärare aldrig glömma att alla elever har 

olika inlärningsstilar och man måste skapa tillfällen för varje inlärningsstil utan att minska de 

andra. 

 

När barn är små lär de sig med hela kroppen involverad och tillägnar sig då information och 

införskaffar sig grundläggande färdigheter. De lär sig alltså först genom det kinestetiska 

sinnet. Elever med kinestetisk inlärning lär sig genom aktiv och fysisk medverkan. De arbetar 

så länge som de känner för det och om de inte förstår så visar de det tydligt för läraren genom 

att få deras uppmärksamhet på ett provocerande sätt. De löser gärna uppgifter på sitt eget sätt 

och hur de arbetar är mindre viktigt än varför. När eleverna får göra något med hela kroppen 

under inlärningsmomentet tänker eleverna klarare och uppgifterna blir roligare. Som lärare till 

kinestetiska elever bör man få förtroendet till eleverna att vara ledaren. Att låta eleverna 

arbeta praktiskt och tematiskt är även en viktig del för att låta eleverna få utlopp för sin energi 

och sitt praktiska sinne (Boström, 1998).  
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Senare utvecklas det taktila sinnet då de börjar lära sig genom att ta i och fingra med saker. 

Taktila elever lär sig lättast genom fysiskt beröring med händerna. Att arbeta praktiskt 

fungerar även bra för de taktila eleverna, de minns bättre och kan koncentrera sig bättre då 

händerna är inblandade i inlärningsprocessen. Som lärare till taktila elever kan man låta 

eleverna själva tillverka redskap till sitt lärande, även låta de använda datorn är ett sätt att låta 

de använda händerna (Boström, 1998). 

 

Ett starkt inlärningssinne är det visuella sinnet, då lär man sig genom att titta på bilder, ord 

och symboler. Förmågan att minnas vad man ser eller läser utvecklas under tiden. Visuella 

elever kommer bäst ihåg vad de sett, läst eller observerat.  De kan delas in i bildvisuella och 

textvisuella. Bildvisuella använder sig mycket av tankekartor, färg och bilder då de antecknar. 

Att vara visuelle innebär att kunna göra inre bilder för att kunna minnas. Textvisuella däremot 

vill se texter för att minnas, och deras anteckningar är ofta logiska. Som lärare till visuella 

elever bör man tänka på att ha ordning på dina lektionsplaneringar och de du antecknar på 

tavlan, för de ser exakt vad du skriver och kommer även ihåg det (Boström, 1998).  

Till sist utvecklas det auditiva sinnet alltså hörförståelsen, dessa elever gillar att prata och 

diskutera hela tiden och föredrar muntliga instruktioner och speciellt föreläsningar. Elever 

minns vad de hör, och genom att diskutera och prata. Genom samtal när de själva lyssnar och 

pratar integreras lärandet för de, de lär sig via hörselsinnet. Som lärare till auditiva elever ska 

man ställa frågor innan man ger de instruktioner för att få de att lyssna. De fungerar väldigt 

bra att låta de arbeta i par och grupper, där de får dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter (Boström, 1998). 

 

Elever lär på olika sätt och utvecklas olika snabbt, och kan då stanna vid ett av dessa 

inlärningssinnen. 

 

2.3 Kursplaner och läroplaner  

Det står följande i kursplanerna och ur läroplanen för det obligatoriska skolväsendet som 

handlar om rörelse och praktiska moment i skolan. 
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2.3.1 Kursplanen i matematik  

 

I kursplanen i matematik (Skolverket, 2008) anges att skolan ska ha som mål att eleverna 

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. Skolan skall även ha som 

mål att eleven utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 

matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 

problemsituationen. 

 

2.3.2 Kursplanen i idrott och hälsa  

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar och fördjupar 

sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och 

gemenskap och utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och 

tillsammans med andra (Skolverket, 2008). 

2.3.3 Lpo94  

Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2008) skall skolan sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lpo94 tar även upp att eleverna skall få 

uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 

uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text 

och form skall vara inslag i skolans verksamhet och skolan skall sträva efter att varje elev 

utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära och utvecklar tillit till sin 

egen förmåga.  
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2.4 Matematik och rörelse för bättre inlärningsförmåga 

2.4.1 Rörelse 

”Rörelse är porten till inlärning” (Hannaford, 1997, s.98) och rörelse är oumbärligt för 

inlärningen. Rörelse väcker och aktiverar många av våra mentala kapaciteter och integrerar 

och förankrar ny information och erfarenhet i våra neutrala nätverk. (Hannaford, 1997).  

Annerstedt m.fl. (2002) menar, om en elev skall kunna utföra olika rörelser behövs motorisk 

kontroll på de rörelserna den skall göra. Motoriskt lärande sker genom fysisk tillväxt, mognad 

och erfarenhet, eller genom miljöstimulerat lärande vilket innebär att miljön där man befinner 

sig är anpassad efter undervisningen eller lärandesituationen man befinner sig i. Det finns 

några grundformer av rörelser som är medfödda exempel på dessa är rulla, krypa, kravla och 

gå. Cykla, skriva bokstäver och studsa en boll är inte medfödda utan dessa färdigheter är 

förändringar i motoriskt beteende utifrån erfarenheter eller miljöavhängiga lärandeprocesser, 

alltså de är ett miljöberoende lärande. Hjärnan har en stor flexibilitet och efter viss medveten 

övning så klarar hjärnan av att styra rörelserna och blir då en del av vår samlade 

rörelseförmåga. Hjärnan har en förmåga att anpassa och styra rörelserna till olika situationer, 

ställa om från en rörelse till en annan och att lära sig nya rörelser och med mer erfarenhet så 

blir man bättre på dem. Hjärnan får hela tiden information av våra sinnen, informationen 

bearbetas och bedöms gentemot tidigare erfarenheter och utifrån dessa så bestämmer hjärnan 

vad som skall hända. Kroppens egen feedback är en viktig källa för att vi skall kunna 

behärska de krav som ställs. Extern feedback finns också och det är när vi får muntlig eller 

visuell information om utförandet och om resultatet av rörelsen, positiv feedback kan påverka 

vårt sätt att fortsätta lära oss. Rörelser som ofta upprepas gör så att hjärnan tar emot ungefär 

samma stimulering flera gånger. Detta blir tillsist en omedveten motorisk planering när 

hjärnan senare tar emot liknande stimuli. Ju fler gånger man gör en rörelse desto mindre 

behöver man tänka på att man gör den efter ett tag, rörelsen blir automatiserad. Automatiserad 

rörelse är en mycket viktigt grundläggande förutsättning för att vi skall kunna röra oss utan 

ansträngning i förhållande till vår omgivning. Att samtidigt kunna koncentrera 

tankeverksamheten på något annat än just det som vi håller på med för tillfället (Annerstedt 

m.fl., 2002).  

Det viktigaste är inte att ge information om hur de ska exempel sparka en boll utan det är att 

ta bort hinder i form av rädsla, prestationsångest och låg självtillit  till sig själva. Detta kan 
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även påverkas om det finns en ömsesidig respekt mellan lärare och elev för det skapar en 

positiv relation de emellan och det har stor betydelse för utvecklingen (Huitfeldt m.fl., 1998). 

 

2.4.2 Rörelse och praktiska moment i matematikundervisningen   

 

Vad ska jag göra? Är en fråga som dagens lärare ofta får. Istället för att eleverna själva tar 

initiativ till hur de ska lösa en uppgift, frågar de lärarna om hjälp(Ahlberg, 1995). Om elever 

fastnar är det lätt som lärare att ge eleverna frågor som leder de till rätt svar utan att de får 

tänka själva, istället kan man då ge de praktiska hjälpmedlen så de själva får komma fram till 

svaret (Malmer, 2002). Frågorna som eleverna får, leder ofta fram till att de får rätt svar 

genom att läraren lotsar de fram till det. Detta kan leda till att eleverna egentligen inte har 

förstått problemet de har löst (Ahlberg, 1995). Lpo 94 ger tydliga anvisningar på att man ska 

låta eleverna vara de som upptäcker, för att låta de bli en del av undervisningen och på så sätt 

göra de delaktiga i sättet att arbeta på. Malmer (2002) skriver om hur rörelse kan frigöra 

tankar, genom att lösa upp och förhindra blockeringar. Rörelsen i det laborativa arbetet har en 

frigörande och positiv effekt på tänkandet anser hon (Malmer, 2002).  

De elever som har svårigheter i matematiken har oftast svårt att tolka omgivningen och oklara 

föreställningar, detta kan vara en orsak av att deras ordförråd oftast är alltför begränsat. Om 

de får berätta vad de gör och ser i kombination med hand och öga så blir förutsättningarna 

betydligt bättre för deras begreppsbildning (Malmer, 2002).  

 

2.4.3 Rörelsens påverkan på lärandet      

                                                                                                                                                                                           

För att hålla fast en tanke måste det finnas rörelse, vi måste materialisera den med ord som 

exempel när man skriver, förbinds tanken genom att handen rörs (Hannaford, 1997). När 

kroppen integrerar tänkandet och inlärningen genom fysisk aktivitet skapas nätverk av 

nervceller och sammansatta mönster bildas och det är då man lär sig (Boström, 1998). ”Det 

jag hör det glömmer jag, det jag ser det kommer jag ihåg, det jag gör det förstår jag.” (Maltén, 

2002 s. 214). Att komma ihåg är en sak att förstå det man gör är en annan. 
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2.5 Forskning kring sambandet mellan rörelse och inlärning 

2.5.1 Bunkefloprojektet 

Bunkefloprojektet (Ericsson, 2008) är ett projekt som startade hösten 1999 på Ängslättskolan 

som är ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning. Projektet innebar 

att alla klasser skulle ha gymnastik varje dag på schemat. Aktiviteterna under lektionerna är 

varierande. Allt från att promenera eller att leka, det viktiga är att få barnen motiverade och 

att de får uppleva glädje då de rör sig. Projektets syfte är att öka barnens självförtroende, 

koncentrationsförmåga och sociala förmåga, men även att aktiviteterna ska ge starkare 

benstomme, förbättrad motorik, men även lägga grunden till goda vanor och ett hälsosammare 

liv. Vid skolstarten varje år gör skolans idrottslärare tillsammans med skolsköterska och 

elevernas lärare motorikobservationer av samtliga elever i årskurs 1. De barn som behöver 

extra motoriskt stöd får individuellt anpassad motorikträning i mindre grupp en lektion per 

vecka. Barnens benmassa kontrolleras om de påverkas positivt av den fysiska aktiviteten. De 

följer benmassans utveckling hos de barn som höstterminen 1999 började i årskurs 1 och 2 

tills de slutar årskurs 9. Eleverna mätas varje år. Även de elever som började årskurs 1 

höstterminen 2000 ingår i denna studie.  

 

En del av Bunkefloprojektet är projektet ”Motorikens betydelse för barns 

koncentrationsförmåga" där studeras elevernas motoriska utveckling, koncentrationsförmåga 

och skolprestationer. Motorikobservationer genomförs varje år och eleverna i årskurs 1 till 3 

följs under tre år. Hur elever med motoriska brister och koncentrationssvårigheter påverkas av 

ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning studeras särskilt samt hur elevernas 

självförtroende påverkas.  

 

En viktig del av projektet är personalens delaktighet, en grupp har bildats på skolan där lärare, 

fritidpedagoger, idrottslärare, skolsköterska och rektor ingår. Gruppens syfte är att 

tillsammans med hälsopromotorn utveckla och utvärdera projektet. Bunkefloprojektet har 

varit ett stort intresse för många och ur projektet har en modell skapats, Bunkeflomodellen, 

som bygger på kunskaperna och erfarenheterna från projektet. 

 

2.5.2 Forskning kring sambandet mellan brister i rörelsefunktionen och inlärningsproblem 
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Förhållandet mellan att barn blir bättre i skolan när de är aktiva med sin kropp i lek och 

rörelseträning har Dorrit Stenberg (1992) undersökt närmare med utgångspunkt från teorier 

och resultat från aktuell forskning om förhållandet mellan motorisk-perceptuella brister och 

inlärningsproblem. Hennes syfte med undersökningen var att kunna verifiera att 

inlärningsproblem är vanligt förekommande hos barn med brister i rörelsefunktionerna. Med 

utgångspunkt från de senaste forskningsrönen ville hon göra en jämförelse mellan de och 

hennes egna resultat. Forskarnas helhetsbild av ett barn med inlärningsproblem ser nästan 

alltid lika ut, förutom läs- och skrivproblem har de klumpig motorik, talsvårigheter, spatiala 

problem, koncentrationssvårigheter och är hyperaktiva. Dock kan det finnas vissa undantag, 

och de senaste forskningarna visar på att en viss typ av inlärningsproblem hör ihop med vissa 

slag av andra problem.  

Dorrit Stenberg är grundare av ”Dorritgympa”, alla grundskolebarn med eller utan kontakt av 

psykisk barn och ungdomsvård (PBU) från olika skolor i kommunen deltar.  Det börjar med 

att barnen placeras i grupper som är baserade på kön, ålder och speciella behov därför kan 

grupperna variera. Arbetsformen är anpassat efter vad som händer med barnen under 

terminen, och underterminen kan nya barn komma eller sluta om en ny undervisningssituation 

uppstår.  

Grunden är att skapa ett gott förhållande och lära känna barnets hela personlighet så de första 

timmarna får eleven vara ensam med de båda lärarna. Då testas barnets rörelsefunktioner och 

förmågan och lusten till att röra sig observeras. De barn som kommer till Dorritgympan är de 

barn som bland annat har dålig finmotorik, dålig bollhantering, talsvårigheter, men även de 

som inte tycker om skolan, rädsla för att misslyckas är de saker som är svårare att mätas. 

Dorrit ville utifrån detta verifiera och förklara sambandet mellan brister i rörelsefunktionerna 

och inlärningsförmåga. 25 elever från Dorritgympan var hennes studieobjekt, varav 18 pojkar 

och 7 flickor. Resultatet visar att det endast är tre av barnen som inte har svårigheter med läs- 

skrivinlärning. Det framgår även att barnen med de flesta rörelsestörningarna är de som har de 

största inlärningsproblemen. 
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3 PROBLEMPRECISERING 

Som vi tidigare skrivit är syftet med denna undersökning att ta reda på om det är lättare att ta 

till sig kunskap om man kombinerar kroppen och hjärnan genom att arbeta praktiskt och med 

rörelse moment under lektionerna. Vi kom då fram till följande frågeställning: 

 

 Blir eller blir inte lärandet bättre om man integrerar rörelse och praktiska moment i 

matematikundervisningen? 
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4 METOD 

Vi har valt att göra en kvalitativ inriktad undersökning (Denscombe, 2000). Vi kommer här 

att presentera vårt genomförande av undersökningen, samt de etiska övervägandena. 

 

4.1 Urval 

Vi har valt att ta hjälp av två klasser på en skola i Skåne, varav den ena klassen en av oss har 

erfarenheter ifrån den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi valde årskurs ett för att i den ena 

klassen fanns ingen årskurs tvåa och vi ville att eleverna skulle ha haft matematik under i alla 

fall ett år för att vårt ämne skulle passa in. Den ena klassen är en årskurs F-2 och består av åtta 

elever varav tre tjejer och fem killar. Den andra klassen är en årskurs F-1 som består av sju 

elever varav fyra tjejer och tre killar. Vi benämner den ena klassen för klass A och de hade de 

matematiklektionerna utan rörelse och praktiska moment, den andra klassen benämns klass B 

och de hade matematiklektionerna med rörelse och praktiska moment.  

 

4.2 Genomförande 

 

En av klasserna kommer ha praktiska lektioner med inslag av rörelse och praktiska moment 

såsom hopprep och memory. Den andra mer teoretiska lektioner. Först kommer vi göra ett 

förtest för att se vad de redan kan om respektive område, tiokompisarna och tvillingarna. 

Tiokompisarna är de två tal som tillsammans blir tio, och tvillingarna är de två tal som är lika 

ex. 1+1 upptill 10+10. Vi valde från början att ha tiokompisarna i båda klasserna, men vi fick 

ändra till tvillingarna i en av klasserna då det visade sig att den klassen redan kunde 

tiokompisarna. Vi valde tvillingarna då de precis som tiokompisarna är ett ämne som eleverna 

ska ha uppnått i årskurs tre. Klass A kommer att ha tiokompisarna och klass B kommer att ha 

tvillingarna. Efter förtestet kommer varje klass ha två lektioner, där en av oss kommer hålla 

lektionerna och den andra kommer att observera. Efter lektionerna kommer vi att genomföra 

ett eftertest och intervju med eleverna en och en för att se om de har förbättrats 

kunskapsmässigt. Varje lektion var 45 minuter och det var en vecka mellan förtest och första 

lektion, en vecka mellan första och andra lektion och en vecka mellan andra lektion och 

eftertestet. 
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4.2.1 Observation  

Denscombe (2000) skriver om att observationer inte är ett enkelt sätt att arbeta på därför att 

observatörens uppfattningsförmåga kan vara påverkad av personliga faktorer och 

uppfattningar och man kanske tolkar resultatet utifrån sina tidigare erfarenheter. Därför har vi 

valt att utgå från Kullberg (2004) nio olika punkter och se de som en vägledning då vi ska 

observera för att lättare se vad vi ska fokusera på. 

 

1. Rum: Den fysiska platsen 

2. Aktör: De inkluderade personerna 

3. Aktivitet: Handlingar som personerna utför 

4. Objekt: De fysiska ting som är till hands. 

5. Handling: Enstaka handlingar som personerna utför. 

6. Händelse: Aktiviteter som personerna utför 

7. Tid: Det som inträffar under tiden 

8. Mål: De som personerna försöker uppnå 

9. Känsla: De känslor som upplevs och utrycks 

 

 

4.2.2 För- och eftertest 

 

För att få reda på hur mycket de redan vet om respektive område valde vi att först göra ett 

förtest för att sen göra ett eftertest som visar om det skett någon förändring på deras 

kunskaper.  

 

4.2.3  Intervju 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000), där svaren är öppna och 

betoningen ligger på den intervjuade. Färdiga frågor följs och följdfrågor som passar den 

intervjuades svar kan användas. Frågorna handlar mestadels om hur eleven uppfattat 

lektionerna, hur testerna gått och känts (se bilaga 4). Vi valde att genomföra intervjuerna 

enskilt med varje elev, för att de inte skulle påverkas av varandra, de skulle bli mer personliga 

och vi kunde forma följdfrågorna personligt efter deras svar. Vi intervjuade de var för sig en 

och en, vi satt i varsitt rum och intervjuerna tog ca.20-30 minuter. Orsaken till att vi båda två 

genomförde intervjuerna berodde på tidsperspektivet. 
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Vi använde oss av sju huvudfrågor och följdfrågorna formades efter hand. Vid personliga 

intervjuer, blir det även lättare för intervjuaren att sätta in sig i den intervjuades tankar, 

som är svårare då flera intervjuas samtidigt (Denscombe, 2000). Doverborg & Pramling 

(2000) anser att för att ta reda på vad och hur barn tänker, måste de ställas inför situationer 

där de behöver tänka. För att barnet skall kunna koncentrera sig och inte tappa intresset 

krävs att de befinner sig på en lugn plats. Att skapa kontakt med barnet och hålla den är 

viktigt och då bör man sitta mitt emot varandra. Att ha tillräckligt med tid är viktigt för 

både intervjuaren och eleven för att inte bli stressad och behöva skynda på eleven så det 

blir stressat. Vi måste låta barnen ta tid på sig, för de har alltid något att berätta.  Tillsist för 

att få en bra början av intervjun är det viktigt att berätta för eleven vad intervjun kommer 

handla om och varför de ska bli intervjuade. Vi valde att inte genomföra intervjuerna med 

bandspelare då vi ansåg att vi kunde få med det viktiga av intervjuerna då vi intervjuade de 

en och en för sig. 

 

4.3 Etiska överväganden 

 

Innan vi genomförde vår undersökning skickade vi ut information till elevernas föräldrar. I 

informationen stod vilka vi var och vad vår undersökning gick ut på. Det stod även att 

undersökningen var anonym och att man inte skulle kunna urskilja eleven i arbetet. Vidare går 

att läsa i bilaga 4. 
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5 RESULTAT 

Vi har valt att dela upp resultatet i tre olika delar, intervjuer, för- och eftertest och observation 

och sen delat upp klass A och klass B. 

 

5.1 Tabell 

 

Vi har valt att redovisa resultatet i poäng, samt att skriva en kommentar till varje tabell. 

 

 

5.2.1 Klass A 

 
Tabell 1. Tiokompisarna Max poäng 18 

Grupp A Förtest antal poäng Eftertest antal poäng 

      

Amanda 0 17 

Adam 14,5 18 

Anton 1,5 6 

Anna 0,5 0 

Agaton 16,5 18 

Amelia  10 18 

Andreas 9 18 

Axel 11,5 18 

 

 

Kommentarer 

 

Alla utom en elev har ökat sina poäng, hon minskade sin med 0,5 poäng. Fem av eleverna fick 

alla rätt på eftertestet. På förtestet finns en stor spridning i antal poäng, medan på eftertestet 

ligger de ganska lika.  

 

 

5.2.2 Klass B 

 
Tabell 2. Tvillingarna Max poäng 10 

Grupp B Förtest antal poäng Eftertest antal poäng 

      

Belinda 6 9 

Britney 6 6 

Bert 10 10 

Bengt 8 10 

Boris 10 10 

Bonnie 10 10 

Beata 9 10 
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Kommentarer 

 

Alla utom fyra elever har ökat sina poäng, tre hade redan alla rätt från början och en fick 

ingen ökning. Eleverna hade ganska hög poäng från början och alla utom två fick alla rätt på 

eftertestet.  

 

5.2 Intervjuer 

 

Här kommer vi presentera intervjuerna med eleverna, samt analyserande kommentarer. 

Frågorna vi utgick från var främst om hur eleverna ansåg om lektionerna och testerna, vad 

som var svårt och lätt och vad de lärt sig (se bilaga 4).  

 

5.1.1 Klass A 

Amanda 

På frågan hur hon tänkte på för- och eftertestet sade hon att hon tänkte på eftertestet att 5 och 

5 blir ju 10, hon sade att hon räknar på fingrarna men att hon har förstått att det ska bli tio 

tillsammans. Hon tyckte allt var svårt, för hon visste inte riktigt vilka tiokompisarna var. På 

frågan om hon tyckte något var svårt sade hon att hon tyckte det var lite svårt, hon säger att 

hon inte kan det. På frågan vilket som var lätt sade hon att följande var lätta, 3+7=10 och 

5+5=10 och eftersom 1+9=10 måste de andra 1+9 också bli 10.  

Hon sa att eftertestet var lättare än förtestet och lättast var uppgiften att dra streck mellan 

tiokompisarma. Hon sa tillsist att det roligaste var att färglägga tiokompisarna i samma färg.  

 

Adam 

Han sade att han tänkte att två tal som man sätter ihop ska bli tio, på frågan hur han tänkte på 

testen. Han sade att han kunde de lite innan, men nu har han lärt sig de så det går snabbare att 

komma på vad en tiokompis är och att räkna ut de. Han sade att han haft roligt på lektionerna, 

testen var det roliga, ingenting var tråkigt, och lektionerna var bra som de var. Tillsist sade 

han att det svåraste var att den sista frågan i testen där siffrorna inte stod i ordning.  
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Anton 

Han sade att han på testen tänkte att 5+5=10, 3+7=10 och att 1+0=10 för där sätter man ihop 

ettan och nollan. Han sade att han hade lärt sig tiokompisarna, lektionerna var bra, testen var 

roliga. Det var ingenting direkt som var tråkigt. Han sade tillsist att det var svårast att dra 

streck mellan tiokompisarna, men att skriva de var ganska lätt.  

 

Anna 

Hon sade att hon tänkte att 1+1=2, och hon sa att hon hade lärt sig de. Hon sade att hon har 

haft roligt på lektionerna och hon tycker tiokompisarna är roliga. Ingenting var tråkigt sade 

hon och tillsist sade hon att det är svårt med tiokompisarna. 

 

Agaton 

Han sade att han lärt sig att ettan är kompis med nian och så ska det vara. Han har haft roligt 

på lektionerna sade han och även att ingenting var tråkigt. Ha sade tillsist att i början var det 

svårt att dra streck mellan tiokompisarna, men nu förstår han det.  

 

Amelia  

Hon sa att hon tyckte eftertestet var lättare, för hon hade lärt sig mer sen första testet. Hon 

sade att hon vid förtestet trodde att det skulle vara tvillingarna 8 och 8 och 3 och 3, men nu 

sade hon att hon visste att de ska bli tio tillsammans. Allt har varit roligt sade hon och 

ingenting har varit tråkigt. Hon sade att det är roligt med matte och att testen var roliga. 

Tillsist sade hon att det var lite svårt att dra strecken men att de andra var lätt.  

 

Andreas 

Han sade att när han gjorde förtestet trodde han att tiokompisarna var tvillingarna. För jag 

visste inte så mycket om de då sade han. Han sade att han lärt sig jätte mycket om 

tiokompisarna och att allting varit lätt och ingenting svårt. Han sade att allting har varit roligt, 

förutom lite tråkigt då man inte kunde någonting. Tillsist sade han att han fick göra allting sist 

och blev klar sist. 

 

Axel 

Han sade att han tänkte att två tal ska bli tio, och han räknade det i huvudet. Han kunde inte 

de innan sade han, men nu har han lärt sig de. Han sade att han haft det ganska så roligt på 

lektionerna och att inget speciellt har varit tråkigt. Han sa även att lektionerna har fungerat 
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bra. Han sade att det var lättast att dra streck mellan tiokompisarna och färglägga de. Att 

skriva de var mycket svårare sade han tillsist. 

 

Slutliga kommentarer klass A 

 

Enligt intervjuerna tyckte alla elever att det har varit roligt, speciellt roligt har testen och att 

färglägga varit. Ingen tyckte det var tråkigt förutom en som ansåg att han alltid fick göra alla 

saker sist och svara sist på alla frågor. Många tyckte det var svårt med förtestet då de inte 

visste riktigt vilka tiokompisarna var och några blandade ihop de med tvillingarna. Alla tyckte 

eftertestet var lättare än förtestet, De flesta ansåg även att de lärt sig tiokompisarna eller i alla 

fall lärt sig de bättre än innan. Ingen av eleverna ville att vi skulle ha ändra något i 

lektionerna. 

 

5.1.2 Klass B 

 

Belinda 

Hon sade att förtestet gick bra, men några var svåra. Det gick lättare på eftertestet sade hon 

för det var inte lika svårt. Hon sade att allt har varit roligt, speciellt att hoppa hopprep, men 

ingenting har varit tråkigt. Hon sa tillsist att hon tyckte de skulle skriva mer. 

 

Britney 

 

Hon sade att hon tyckte förtestet gick bra, men eftertestet gick ännu bättre för det var lätt för 

hon hade övat mycket på dem. Hon sade att hon haft roligt på alla lektionerna och ingenting 

har varit tråkigt. Hon sade tillsist att hon trodde att de sitter nu. 

 

Bengt 

Han sade att han tänkte på en sång som har med tvillingarna att göra, men han sa att han inte 

ville sjunga den. Han kunde de rätt bra innan, men har lärt sig de bättre nu så det går snabbare 

att komma på vad de blir sade han. Han sade att ingenting var tråligt, allt var bra. Han tyckte 

9+9 var det svåraste sade han. Det var roliga lektioner, så det har varit ganska lätt sade han 

tillsist. 
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Boris 

Han sade att han räknade på fingrarna i huvudet. Han tänkte sex fingrar i huvudet och tog upp 

sex fingrar på fingrarna och räknade 6,7, 8, 9, 10, 11, 12. Han sade att han tyckte att han har 

lärt sig de mittemellan, det går snabbare för han att plussa ihop de nu. Alla lektioner var lika 

roliga, och ingenting var tråkigt sade han. Det var lätta lektioner och lite varierande 

svårigheter.   

 

Bonnie 

Hon sade att hon tänkte att talen stod i ordning och att de udda talen inte var med så hon 

hittade ett mönster. Hon tyckte 9+9 var lite svårt sade hon. Hon sade att hon kunde de sen 

innan, men det går snabbare att räkna ut de nu. Att hoppa hopprep var roligast sade hon för 

hon hade inte gjort det på länge. Hon tyckte ingenting var tråkigt, och lektionerna var roliga 

som det var. Hon sade tillsist att hon tyckte allting var lätt, men det var klurigt att hoppa 

hopprep för hon fastnade med fötterna. 

 

Beata 

Hon sade att hon använde fingrarna och har lärt sig de bättre, det går snabbare att räkna ut de 

och hon kännare sig säkrare. Hon tyckte memory var roligt, men även att göra tvillingarna 

med kroppen sade hon. Hon tyckte ingenting var tråkigt. Hon ville ha mer stenciler och räkna 

mer i matteboken sade hon för hon tycker matteboken är roligare. Hon tycker det var svårt att 

forma tvillingarna med kroppen, för hon visste inte hur hon skulle lägga sig för att visa 

siffrorna.  

 

Slutliga kommentarer klass B 

 

Det var bara en som tyckte förtestet var svårt de andra kunde de ganska bra. Alla hade roligt 

på lektionerna, speciellt att hoppa hopprep, spela och göra memory och att göra siffror med 

kroppen. Ingeting var tråkigt tyckte de, men vissa hade hellre arbetat i matematikboken, med 

stenciler eller skrivit mer. Svårt tyckte vissa det var att hoppas hopprep och att använda 

kroppen när de skulle forma siffrorna. En tyckte de var lätta lektioner. 
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5.3 Observation 

 

En av oss höll i lektionerna och den andra observerade. I observationen har vi utgått från 

Kullbergs (2004) punkter för att fokusera på vissa detaljer och inte skriva ner allt vi ser. Vi 

har skrivit utifrån de då vi redovisar resultatet. 

5.3.1 Klass A 

Lektion 1 

Vi befinner oss i ett litet rum som kallas ateljén. Det är första lektionspasset som vi har med 

dem. Det är åtta stycken årskurs ettor som skall göra uppgifter om tiokompisarna. Materialet 

som vi hade tillhands var ett blädderblock och pennor. Siffrorna noll till tio skrevs på 

blädderblocket. Eleverna får gå fram och dra streck mellan tiokompisarna. Eleverna räcker 

upp sina händer när de vill komma fram och skriva. Vissa elever pratar bara rätt ut om att de 

vill fram och dra streck. De pratar utan att ha fått ordet. Två elever börjar bråka lite. De har 

svårt att sitta stilla. Vid en extra genomgång så får eleverna säga vad en tiokompis är för 

något. Eleverna är väldigt prat glada. Den eleven som hade svårast att sitta still sa rätt ut att en 

tiokompis var 10+0. De bryr sig inte om vem det är som har ordet, den som höll i lektionen sa 

till de att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Pratar bara rätt ut oavsett hur mycket de 

blev tillsagda. Förklaring av tiokompisarna görs igen. De är fyra stycken som har riktigt svårt 

att sitta stilla, de vill att det ska bli deras tur. 

 

Lektion 2 

Andra lektionspasset så var Andreas väldigt sprallig. Tog ungefär tio minuter innan han 

lugnade ner sig. Efter tio minuter var han fortfarande sprallig men inte lika mycket som innan. 

Genomgång på blädderblocket och eleverna får räcka upp händerna och säga vilka 

tiokompisar som skall vara med varandra. Gjorde övningar med tiokompisar där Andreas var 

väldigt duktig. Kunde de bra. Detta lektionspass så befann vi os i klassrummet. Klassrummet 

var en rätt stor sal där de hade en liten avskärmning. De hade ovala bord där eleverna hade 

sina platser. 
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5.3.2 Klass B 

Lektion 1 

Första lektionspasset så befann vi oss i klassrummet. Stor sal med ovala bord som eleverna 

satt vid. Klassrummet var delat så att på ena halva hade de borden och tavlan Andra halva 

hade de även där en tavla, men istället för borden så hade de en mjuk matta. Det var åtta 

stycken årskurs ettor som skulle ha lektion om tvillingarna, vilket innebär två lika tal från ett 

till tio. Första momentet som de skulle göra involverade hopprep. Genomgång av vad 

tvillingarna är för något och instruktioner berättades. Sedan så parades de ihop två och två och 

började hoppa. Först så sa den ena en tvilling och då skulle den andra hoppa resultatet av de 

tvillingarna. Eleverna verkar ha roligt medan de hoppar. Lugn klass. Vissa räknar på fingrarna 

när de skall få fram vad tvillingarna blir. Nästa moment går ut på att de i samma par får en 

tvilling sen så skall de samla ihop olika saker som finns i klassrummet så att de har resultatet 

av tvillingarna. Paren är jämna. De är likvärdiga i sin kunskap om tvillingarna så att de kan 

diskutera. Sen redovisar de vad de har fått fram. 

 

Lektion 2 

Andra lektionen så skulle de göra sitt eget memory. Först var det genomgång av tvillingarna. 

Efter genomgången så skulle de få börja göra sina memory. De fick först skriva ner 

tvillingarna. T ex Åtta plus åtta på en bit papperslapp sen resultatet av dem skrev de på en 

annan papperslapp. Papperslapparna var lika stora så att de inte skulle kunna se någon 

skillnad på dem. Beata hade svårt att skriva ner tvillingarna. Kom inte ihåg vad resultatet blev 

på de höga. När de var färdiga med det så fick de börja spela i de paren som de hade varit i på 

första lektionen. Belinda hade lite svårt med memory för hon hade svårt att komma ihåg vart 

paren låg någonstans.    

 

Slutlig kommentar 

 

Under klass A lektioner var det väldigt stimmigt, och deras ordinarie lärare var inte 

närvarande. I klass B var det tvärtom, klassen var lugn och deras lärare var med under 

lektionerna. Vissa namn nämns för att de eleverna stack ut mer än de andra, eller att de gjorde 

något speciellt. De kunde exempel vara att de hade svårare med uppgifterna eller hördes mer 

än de andra genom att prata rakt ut och inte räcka upp handen. 
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6 DISKUSSION 

I vår diskussion kommer vi först att diskutera vårt metodval sen kommer vi diskutera vårt 

resultat utifrån resultat, litteratur och egna tankar och funderingar. Tillsist kommer vi att 

diskutera konsekvenserna för vår yrkesroll. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Vi valde att göra en kvalitativ inriktad undersökning med semistrukturerade frågor 

(Denscombe, 2000). Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt med varje elev, för att de inte 

skulle påverkas av varandra, de skulle bli mer personliga och vi kunde forma följdfrågorna 

personligt efter deras svar. Vi valde även att göra intervjuerna en och en för att skapa en lugn 

miljö och då tappar inte eleverna koncentrationen lika lätt enligt Doverborg och Pramling 

(2000) Vi håller med de, då vi märkte att de kunde koncentrera sig och fokusera på vad de 

höll på med, om vi istället hade befunnit oss gemensamt tror vi inte att koncentrationen hade 

fungerat lika bra då de hade kunnat påverkat och störa varandra. Vid personliga intervjuer, 

blir det även lättare för intervjuaren att sätta in sig i den intervjuades tankar, som är svårare då 

flera intervjuas samtidigt (Denscombe, 2000). Doverborg och Pramling (2000) anser även att 

om man sitter mitt emot eleven bildas en god kontakt, även detta uppfattade vi som positivt. 

Vi uppfattade det som att vi skapade en god kontakt med eleverna då de kunde fokusera på 

uppgifterna och frågorna, detta kan ha berott på att vi satt med de en och en mitt emot 

varandra. 

 

Vi valde att även observera eleverna under lektionerna, enligt Denscombe (2000) kan man 

göra det för att få med viktig information som kanske inte hade framkommit under 

intervjuerna. För att hitta rätt fokus under observationerna valde vi att följa Kullbergs (2004) 

nio punkter och se de som en vägledning.  

 

Varför vi inte valde strukturerade frågor (Denscombe, 2000) är att där finns en stark kontroll 

av frågorna och alla intervjuade fick samma frågor och då möjlighet till samma svar. Det är 

oftast vid stora undersökningar och kvantitativa undersökningar där stor data ska samlas in 

som man använder denna form av intervjuer, eftersom vår undersökning är kvalitativ och en 
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ganska liten undersökning valde vi semistrukturerade intervjuer istället för vi ville att eleverna 

skulle få möjlighet att svara så fritt som möjligt. 

 

Vi valde tiokompisarna och tvillingarna för de är ett av uppnående målen i årskurs tre, att det 

inte blev samma område var för att den ena klassen redan kunde tiokompisarna och då fick vi 

välja ett nytt område. Eftersom de två klasserna inte hade samma område kunde vi inte 

jämföra kunskaperna Vi fick fokusera på för- och eftertest och jämföra deras för och 

efterkunskaper, och på så sätt kunna komma fram till vårt reslutat. Vi jämförde resultaten 

klassviss eftersom att de hade olika områden. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Stenberg (1992) nämner hur rörelseaktiviteter underlättar barnets kunnande till lärande, att 

rörliga aktiviteter är positiva på förmågan till inlärning och därför är det viktigt i 

undervisningen. B-klassen som hade de praktiska matematiklektionerna tyckte att det var 

roligast att hoppa hopprep, spela och göra egna memory, men även att göra tvillingarna med 

kroppen. Enligt kursplanen i idrott och hälsa (Skolverket, 2008) skall skolan sträva efter att 

eleven utvecklar sin lust att röra sig, om eleverna får uppleva rörelse som en del av 

lektionerna kanske en lust att röra sig skapas. De ville dock skriva mer och få stenciler att 

arbeta med eller att de skulle få arbeta i matematikboken. Detta kan ha berott på att de var mer 

vana vid matematikboken och inte haft rörelse och praktiska moment innan i 

matematikundervisningen.  

I klass A som hade de icke praktiska matematiklektionerna nämndes inget om att de hade 

velat röra på sig eller göra mer praktiska uppgifter. De fick visserligen röra på sig då de fick 

gå fram till blädderblocket och dra streck mellan tiokompisarna, men det var mer stillasittande 

och väntande då de fick vänta på sin tur. Om de hade fått inslag av rörelse och praktiska 

moment hade de kanske blivit en lugnare stämning, då de fått aktivera sin energi. Enligt 

Malmer (2002) frigörs tankar då man rör sig och på så sätt kan eleverna bli lugnare. De flesta 

i A-klassen tyckte de roligaste med testen var att färglägga tiokompisarna, och detta var ett av 

de få praktiska momenten de fick göra. Alla tyckte att lektionerna inte innehöll några tråkiga 

moment, fast de fick sitta still och vänta på sin tur och lyssna när de andra talade. Då kan man 

fråga sig om de inte vågade säga vad de egentligen tyckte eller de kanske inte orkade. 

Stämningen kan även ha berott på att i A-klassen var ingen lärare förutom oss närvarande 

under lektionerna och då passade eleverna kanske på att testa oss.  

Att låta eleverna arbeta praktiskt och tematiskt är en viktig del för att låta eleverna få utlopp 

för sin energi och sitt praktiska sinne skriver Boström (1998). Detta gjorde vi med B-klassen 

då vi varje lektion hade rörelse och praktiska moment. Vi lät de hoppa hopprep, då märkte vi 

dock att vissa hade svårt med att hoppa hopprep. Detta kan bero på som Annerstedt m.fl. 

(2002) skriver att det finns några grundformer av rörelser som är medfödda exempel på dessa 

är rulla, krypa, kravla och gå och vissa måste man lära sig såsom att hoppa hopprep. Sen fick 

B-klassen även göra sina egna memory och i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2008) står 

det att man ska låta eleverna vara de som upptäcker, för att låta de bli en del av 

undervisningen och på så sätt göra de delaktiga i sättet att arbeta på. Då de får göra sina egna 
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memory och spela med de, ser de sina kunskaper i produkten de gjort.  

Vi kunde se i B-klassen att det fungerade väldigt bra att låta de arbeta i par och grupper, där 

de fick dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter (Boström, 1998). Detta är bra då de 

på så sätt får visa vad de kan och hjälpa de som kanske inte kan och då känna sig till nytta för 

dem. Det motiverar de till att vilja lära sig mer. Som lärare får man aldrig glömma att alla 

elever har olika inlärningsstilar och att man måste skapa tillfällen för varje inlärningsstil utan 

att minska de andra(Boström, 1998). För att på bästa sätt skapa en skola för alla 

inlärningsstilar kan man utgå på samma sätt som i Bunkeflomodellen (Ericsson, 2008) där 

grunden är att skapa ett gott förhållande och lära känna barnets hela personlighet. På så sätt 

kan man se hur just den eleven lär sig och skapa ett förtroende så eleven kan diskutera med 

läraren hur den bäst tar till sig kunskap. 

 

Det står i Lpo 94(Utbildningsdepartementet, 2008) att skolan skall erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Vad de fysiska aktivisterna är spelar ingen roll 

bara eleverna rör på sig och tycker det är roligt och att de får uppleva glädje då de rör sig 

(Ericsson, 2008).  När ett barn är aktivt, fysiskt och intellektuellt involverat i sin omvärld och 

när de hanterar och undersöker den, då kan det utvecklas och ta till sig kunskap (Säljö, 2000), 

vår undersökning visar på att så är inte alltid fallet. I vår undersökning är det Klass A som haft 

de icke praktiska matematiklektionerna som ökat sin kunskap mest om man jämför för- och 

eftertesten, detta kan bero på att vår undersökning är för liten. Om man går djupare in i 

resultatet så kan man se att A-klassen hade lägst poäng från början medan i B-klassen hade tre 

elever från början alla rätt. Ökningen för varje elev var större i A-klassen, men i B-klassen 

kunde man endast få tio poäng och i A-klassen 18 poäng så det kan bero på det. Poängmässigt 

har A-klassen ökat mer i kunskapsnivån men B-klassen hade högst resultat från början på 

förtestet, och kunde då inte få en så stor ökning. Vi märkte på observationerna att det var 

väldigt stimmigt i A-klassen, de hade svårt att sitta still och ville prata rätt ut utan att de fick 

ordet. Kan det ha berott på att de inte fick röra sig? Möjligheten finns att det kan bero på det, 

det kan även ha berott på att de ville testa oss, genom att vara extra högljudda eller inte skärpa 

sig som de gör då den ”riktiga” läraren är närvarande. Det kan även bero på att de var trötta, 

eller att de inte var motiverade att vilja lära sig. Under intervjun sade de inget om att 

lektionerna var tråkiga, men så har varit fallet.  
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Det var endast en elev i A-klassen som inte hade någon ökning bara minskning med ett halvt 

poäng, under intervjun sade hon att hon kunde det fast eftertestet visar på att så inte var fallet. 

Beror det på att hon verkligen trodde att hon kunde de eller vågade hon inte erkänna sina 

brister. I B-klassen var det fyra som inte hade någon ökning, varav tre elever redan hade alla 

rätt. Hon som inte hade någon ökning trodde att de gick bättre på eftertestet, fast hon hade 

samma resultat detta kan bero på att hon kanske kände sig säkrare på eftertestet och att det 

kanske gick snabbare. 

 

6.3 Konsekvenser för yrkesrollen 

Vi har funderat mycket kring det Malmer (2002) anser om hur lärare gärna ger eleverna frågor 

som leder de till rätt svar utan att de får tänka själva, istället kan man då ge de praktiska 

hjälpmedlen så de själva får komma fram till svaret. Detta ser vi som något viktigt att tänka 

på, att man ska tänka snäppet längre, att det kanske tar längre tid för de, men de får komma på 

svaret själva och det är huvudsaken. 
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7 SAMMANFATTNING 

 

”Det jag hör det glömmer jag, det jag ser det kommer jag ihåg, det jag gör det förstår jag.” 

(Maltén, 2002 s. 214). Man lär när man gör något praktiskt, vi anser att det krävs rörelse och 

praktiska moment i undervisningen för att eleverna ska ta till sig ny kunskap. Dagens barn 

sitter för mycket still framför datorn eller tv: n och tar på den tid då de istället hade kunnat 

leka, röra på sig och utforska omvärlden och detta kan få en varaktig inverkan på barnens 

inlärning.  Syftet med denna undersökning var att ta reda på om elever får lättare att ta till sig 

kunskap om de kombinerar kroppen och hjärnan i undervisningen genom att arbeta praktiskt 

med olika rörelse moment under lektionerna. Vi utgick från följande frågeställning: 

 

 Blir eller blir inte lärandet bättre om man integrerar rörelse och praktiska moment i 

matematikundervisningen? 

 

Genom att utföra något praktiskt lär vi känna oss själva, vi ser oss i produkterna av vårt arbete 

och känner motståndet från verkligheten (Egidius, 2002) och på så sätt lär vi oss ta till oss ny 

kunskap. Rörliga aktiviteter såsom att hoppa hopprep eller spela spel under lektionerna ökar 

förmågan till lärande och därför är de viktiga i undervisningen (Stenberg, 1992). Alla dessa 

författare håller med om att rörelse har en positiv inverkan på lärandet under lektionerna. 

Även dessa fyra pedagoger, Piaget, Vygotskij, Fröbel och Dewey, är för rörelse och praktiska 

moment i samspel med undervisning och lärande av kunskap.  Piaget anser att när ett barn är 

aktivt, fysiskt och intellektuellt involverat i sin omvärld och när de hanterar och undersöker 

den, då kan det utvecklas och ta till sig kunskap (Säljö, 2000). Vygotskij menar att 

förseningar i den språkliga utvecklingen hindrar barn för att utveckla det logiska tänkandet 

och då även begreppsbildning, skriver Malmer (2002) och detta kan påverka 

inlärningsförmågan hos eleverna, därför anser han att rörelseaktiviteter och praktiska moment 

är viktiga i undervisningen. Deweys teori ”learning by doing” man lär när man gör det 

praktiskt, handlar om hur teori och praktik hänger ihop. Utan praktik blir teorin obegriplig, 

och utan teori förstår man inte det praktiska (Egidius, 2002). Fröbel (Wallström, 1992) anser 

att om rörelser skall stimuleras krävs det att barnet leker. Dessa fyra pedagoger är alla för 

rörelse och praktiska moment i undervisningen och anser att det påverkar inlärningsförmågan 

positivt. Enligt vår undersökning var det dock klass A som inte hade rörelse och praktiska 

moment, som lärde sig mest och fick den största ökningen av poäng vid jämförelse av för- och 
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eftertest. B-klassen som hade undervisning med rörelse och praktiska moment hade dock 

högre poäng på förtestet och kunde då inte få en så stor ökning, tre elever hade även alla rätt 

och där kunde ingen ökning ske. 

 

Avslutningsvis enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2008) skall skolan sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Det spelar ingen roll 

vilken aktivitet man utför allt från att promenera till att leka är lika viktiga, dock är det 

viktigaste att få barnen motiverade och att de får uppleva glädje då de rör sig (Ericsson, 

2008).  
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9.1 Bilaga 1    

TIOKOMPISARNA 

 

FÖRTEST OCH EFTERTEST 
Dra streck mellan tiokompisarna 
 

 

/ 4,5p 

Skriv rätt tiokompis 

 
1 + ___= 10   6 + ___= 10 

 

 
2 + ___= 10   7 + ___= 10 

 

 
3 + ___= 10   8 + ___= 10 

 

 
4 + ___= 10   9 + ___= 10 

 

 
5 + ___= 10    /4,5p 
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Färglägg tiokompisarna i samma färg 

 

 

 
 

Skriv rätt tiokompis     /4,5p 
 

 

1   3 
 

 

4   7 
 

 

6   5 
 

 

8   9 
 

 

2      /4,5p 

 

 

   /18p 
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9.1 Bilaga 2 

TVILLINGARNA 

 
FÖRTEST OCH EFTERTEST 

 

 
1+1=___   6+6=___ 

 

2+2=___   7+7=___ 
 

3+3=___   8+8=___ 

 
4+4=___   9+9=___ 

 

5+5=___   10+10=___ 
 

 

 
 

      / 10p 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 41 

9.1 Bilaga 3 

 
KRISTIANSTAD 081117 

 

 

 

Hej alla föräldrar till barnen i åk. 1! 

 

Vi är två lärarstudenter på Högskolan i Kristianstad som läser vår sista termin och som just nu 

skriver vår C-uppsats. Vi skriver ett arbete om hur rörelse påverkar barns inlärningsförmåga i 

matematik. Vi har därför valt att göra en undersökning, och behöver därför era barns hjälp. Vi 

börjar med att göra ett förtest på hur mycket barnen redan kan om ämnet. Sen kommer ena 

klassen ha en ”vanlig” matematiklektion utan rörelse och praktiska moment. Den andra 

klassen kommer istället har en matematiklektion med mycket rörelse och praktiska moment. 

Tillsist gör vi ett test och intervjuar barnen för att se om det skett en förändring och om det är 

någon skillnad på de olika lektionerna.  

 

En av oss kommer att hålla i lektionerna och den andra kommer att observera. Vi har valt att 

ta hjälp av två klasser på Parkskolan för att få en bredare undersökning. En av klasserna är 

den klass ert barn går i. Barnen kommer vara helt anonyma så man kommer inte att kunna 

urskilja barnet i arbetet och klasserna kommer endast att nämnas som A och B i arbetet. Om 

ni har några frågor får ni jätte gärna höra av er till oss antingen via mejl eller telefon. 

 

 

Lämna svar senast onsdagen den 26 november 

 

Jag tillåter mitt barn vara med i undersökningen _____ 

 

Jag tillåter ej att mitt barn är med i undersökningen _______ 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Malin Holgersson malin.holgersson0024@stud.hkr.se  0708852461 

Therese Sjögren therese.sjogren0003@stud.hkr.se  0708135993 

 

mailto:malin.holgersson0024@stud.hkr.se
mailto:therese.sjogren0003@stud.hkr.se


 42 

9.1 Bilaga 4 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur tänkte du på förtestet och eftertestet? 

2. Vad har du lärt dig? 

3. Har du haft roligt? 

4. Har något varit tråkigt? 

5. Hade vi kunnat ha lektionerna på något annat sätt? 

6. Var något lätt? 

7. Var något svårt? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


