
 

 

 

 

 

 
 
 

EXAMENSARBETE 
Våren 2008 
Lärarutbildningen 

 
 
 
 
 
 

Rörelsematematik 
En jämförelse mellan traditionell undervisning 

och rörelseundervisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 

Olinda Frick 
Carina Linné 

 
 
 

Handledare 

Sune Jonasson 
 
 
 
 
 
 
 

www.hkr.se 
 



 

 

  



 

 

 

 

Rörelsematematik 
En jämförelse mellan traditionell undervisning 

och rörelseundervisning 
 
 

Författare: 

Olinda Frick 

Carina Linné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om rörelse har någon positiv påverkan på elevers 

inlärningsförmåga i matematik. För att ta reda på detta har vi genomfört en undersökning 

med 31 elever i en förskoleklass och grundskolans årskurs ett. Eleverna fick prova på mate-

matik både på traditionellt sätt och genom rörelseinslag. 

   Vi har även besökt en skola där en av lärarna arbetar aktivt och med stor framgång med 

rörelsematematik.  
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”Leker man fram det, leker man fram kunskapen så är 

det mycket roligare att lära sig. Än om läraren säger nä 

ni ska sitta stilla och räkna och greja, nä det är inget 

kul att sitta stilla och räkna.” 
”Malcolm” 6år 
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Förord 

Vi har under resans gång lärt oss mycket om rörelsens betydelse för inlärning i matematiken 

och detta kommer med stor sannolikhet att påverka vår framtida undervisning.  

   Vi vill tacka de elever som medverkat i vår undersökning och i våra intervjuer, utan er hade 

vår undersökning inte gått att genomföra. Vi vill också tacka vår handledare; Sune Jonasson, 

för ett gott samarbete och flexibelt förhållningssätt. Ett stort tack vill vi även ge till Marianne 

Johansson, Uppsävjaskolan i Uppsala, för ett väldigt inspirerande och intressant studiebesök. 

   Slutligen vill vi ge ett stort tack till de som korrekturläst och kommit med råd till vår upp-

sats samt våra familjer och vänner för ett gott stöd och stort tålamod under denna tid. 

 

 

 

 TACK! 

Olinda Frick och Carina Linné 
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1 Inledning 

Till en början tycker barnen oftast att det är spännande och roligt att arbeta i 

den nya räkneboken. När de efter en tid kommer in i det dagliga arbetet i 

skolan försvinner emellertid nyhetens behag. En alltför ensidig inriktning i 

undervisningen mot att arbeta med matematik i räkneboken kan medföra att 

barnen får uppfattningen att matematiken enbart handlar om att lösa upp-

gifterna i boken. Risken är då stor att de inte inser att matematik är ett red-

skap som de kan använda när de löser problem både i skolan och i vardags-

livet (Ahlberg 1995, s.11). 
 

   Så skriver Ann Ahlberg (1995) i sin bok Barn och matematik. Även i Skolverkets rapport nr 

221 Lusten att lära -med fokus på matematik (Skolverket, 2003), tas det upp om det falnande 

intresset för matematik och på liknande sätt beskriver skolverket den negativa påverkan mo-

noton och ”traditionell” matematikundervisning kan ge på elevernas lust att lära matematik. 

   Vi är intresserade av matematik och idrott och har under vår studietid upplevt VFU-platser 

där det arbetats efter en traditionell undervisningsmetod. Vi tror att man genom praktiska rö-

relseinslag i matematiken kan få barnen att tycka att det är meningsfullt och spännande med 

matematik. Vi tror också att denna metod kan främja de barn och elever som är svaga i mate-

matik. Genom att eleverna får ta del av praktiska moment så kan de kanske lättare ta till sig 

undervisningen.  

   Praktiska inslag i matematiken innebär även att eleverna tränar sina motoriska färdigheter 

och får den extra stimulans som de enligt vissa forskare behöver. Planerade rörelseaktiviteter i 

undervisningen kan hjälpa många elever att koncentrera sig bättre och på så vis lära sig mer 

och snabbare, menar forskarna. Dessa aspekter behandlas mera ingående längre fram. 

1.1 Syfte 

Anledningen till att vi valt detta ämne är för att vi tror elever kan uppleva matematikundervis-

ningen som roligare och mer meningsfull om de får inslag av rörelse i undervisningen. De får 

då upp och röra sig och slipper sitta stilla på sin plats en hel lektion. Många elever har ett stort 

rörelsebehov och om de inte får utlopp för detta kan det leda till okoncentration och sämre 

inlärning. Dessa elever kan reagera genom att de exempelvis är uppe och springer eller sitter 

och gör något annat än vad de blivit anvisade. Detta kan då störa de andra klasskamraterna 

och kan leda till att de inte kan koncentrera sig samt att pedagogen eventuellt blir irriterad för 

att eleven stör undervisningen. Forskningen visar på att rörelse ger en positiv inverkan på in-

lärning. Syftet med vår uppsats är att undersöka om ”rörelsematematik” är ett bra arbetssätt att 

använda sig av samt om rörelse har någon positiv påverkan på elevers inlärningsförmåga i 

synnerhet i matematik. 
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1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 Rörelse 

Enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2008) definieras rörelse som ett ”fysika-

liskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet”. 

   Med rörelse menar vi, i detta arbete, att barnen utför olika fysiska aktiviteter som exempel-

vis gå, krypa, kasta, svänga med armarna, gunga eller hoppa.  

1.2.2 Rörelsematematik 

Med rörelsematematik menar vi en planerad aktivitet där matematik och rörelse kombineras 

och där rörelsen avser att förklara eller utveckla förståelse för ett matematiskt begrepp. 

1.2.3 Traditionell matematikundervisning 

I traditionell matematikundervisning utgår pedagogen ofta från en matematikbok och eleverna 

löser uppgifterna enskilt. Läraren har gemensamma genomgångar i början av lektionen där 

exempel tas upp som behandlar ”dagens område”. Böckerna består ofta av upprepade uppgif-

ter där fokus ligger på färdighetsträning. Det finns ingen kommunikation eleverna emellan 

utan varje elev sitter ensam och tyst med sin bok. 

 1.2.4 Traditionella gruppen och rörelsegruppen 

Under rubriken resultat och analys nämns ”traditionella gruppen” och ”rörelsegruppen”. Tra-

ditionella gruppen avser de elever som hade traditionell undervisning och rörelsegruppen avse 

de elever som hade rörelsematematik. 

1.2.5 Elever och lärare  

I denna undersökning benämner vi alla barn som elever oavsett ålder och alla typer av peda-

goger oavsett utbildning benämns som lärare. Det vill säga att både lärare, fritidspedagoger 

och förskollärare ingår under denna kategori. 

1.3 Uppsatsens disposition  

I kapitel två tar vi upp den teoretiska bakgrund som vi anser vara relevant för vår studie, ka-

pitlet avslutas med en specificerad frågeställning. Därpå följer i kapitel tre beskrivningar och 

motivering av vårt val av metod. I kapitel fyra redovisas och analyseras det resultat vi uppnått 

i våra undersökningar och intervjuer. Kapitel fem innehåller en diskussion av analysen och 

den teoretiska bakgrunden och slutligen i kapitel sex en sammanfattning. 
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2 Forskningsbakgrund  

2.1 Lärandeteorier 

Här beskrivs olika lärandeteorier som belyser vikten av rörelse i undervisningen. 

2.1.1 Jean Piagets teorier  

Stensmo (1994) tar upp Piaget som menar att det är betydelsefullt att använda sig av konkreta 

och laborativa arbetssätt eftersom elever är nyfikna och intresserade av att ta reda på saker. 

För att eleverna ska få sina behov uppfyllda krävs det att lärarna skapar lärandesituationer där 

eleverna exempelvis får experimentera och vara kreativa. Malmer (2002) nämner författaren 

Piagets uttryck ”Handen är hjärnans förlängda redskap”. Det Piaget menar med detta är, enligt 

Malmer, att om det används flera sinnen så skapas större förutsättningar för elevernas lärande. 

Vidare menar Maltén (2002) att elever måste arbeta tydligt och på ett laborativt sätt för att 

förstå. Även Wolmesjö (2006) nämner Piaget och enligt honom ”går den motoriska, perceptu-

ella och kognitiva utvecklingen i varandra och barnets förmåga att röra sig har stor betydelse 

för perceptuell, kognitiv och emotionell utveckling” (s.24). 

2.1.2 Friedrich Fröbels teorier 

I Gran (1998) benämner kapitelförfattaren Kerstin Fejde, Friedrich Fröbel som den moderna 

förskolans anfader. Fröbel ansåg att matematik, framför allt geometri, var en viktig grund att 

utgå ifrån. Wallström (1992) nämner Fröbels teorier där leken är något av det viktigaste i 

verksamheten, genom leken skall självförtroende och självkännedom ge en god självuppfatt-

ning. Dock menar Fröbel att man inte skall utnyttja leken felaktigt och påskynda elevernas 

utveckling. Författaren nämner att ingen före Fröbel har poängterat lekens betydelse så myck-

et som han gjorde då det gällde inlärningens betydelse. Vidare menar Fröbel att det är viktigt 

att förena lek och arbete i skolundervisningen. 

2.1.3 John Deweys teorier 

Stensmo (1994) beskriver Deweys teorier kring lärande. Med hans uttryck ”learning by do-

ing” menas att eleven lär sig genom praktiska moment. Dewey poängterar att det är eleven 

som ska vara aktiv under lektionspassen och att läraren ska vara en vägledare. Det är också 

viktigt att läraren lägger märke till elevernas intressen och arbetar laborativt med dem samt 

ställer dem inför olika matematiska problem. Dewey påpekar att det är viktigt att problemen 
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relateras till något sammanhang för att de ska bli begripliga, lärandet blir annars bara en till-

fällig information.  

2.2 Läroplaner och kursplaner 

I vår undersökning behandlar vi förskoleklassen och grundskolans år 1. Vi utgår ifrån Lpo94 

samt kursplanerna i matematik och idrott och hälsa för grundskolans tidigare år. 

2.2.1 Lpo94 för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

I Lpo94 står det skrivet att: 

 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstad-

kommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella 

värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande 

och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesi-

digt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritids-
hem kan berika elevernas utveckling och lärande.  

(Skolverket, 2000, s.6) 

 

Vidare i Lpo94 under God miljö för utveckling och lärande står det att ”Varje elev har rätt att 

i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2000, s.7). 

   I Lpo94 under punkten 2.2 står det att ”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveck-

ling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lä-

rarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former” (Skolverket, 2000, s.9). 

2.2.2 Kursplan för matematik 

I kursplanen för matematik står det att: 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven: 

utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet 

och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda ma-

tematik i olika situationer […] 

utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt 

kritiskt granska modellernas förutsättningar, begränsningar och an-

vändning. (Skolverket, 2002, s.26ff) 

 

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står det att  

Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar ska-

pande, utforskande verksamhet och intuition. […] 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 

kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matemati-

kens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, 

såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av sär-

skilda utmaningar. (Skolverket, 2002, s.27ff) 
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2.2.3 Kursplan för idrott och hälsa 

I kursplanen för idrott och hälsa står det att: 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att ele-

ven utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig 

samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap. 

(Skolverket, 2002, s.22) 

 

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står det skrivet att  

En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för 

individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den 

improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta 

ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfär-

digheter samt träna kondition, styrka och rörlighet. (Skolverket, 

2002, s.23) 

 

2.3 Kvalitetsredovisning, skolverket 

Skolverkets rapport NR 221 nämner att matematiken borde ha något samband med det som 

eleverna upplever utanför skolan. Genom att pedagogerna blandar teori med praktiska och 

konkreta situationer anser de att matematiken blir lättare, mer förstålig och rolig för eleverna 

(Skolverket, 2003). 

   Vidare står det under rubriken Behovet av en varierad undervisning att: 

Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen 

är viktigt för lusten att lära. Formen för inlärning behöver växla för 

att tillgodose elevers olika sätt att lära. Det gäller såväl innehåll, re-

levanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel. ”Det ska inte vara 

förutsägbart att gå till skolan”, påpekade en skolledare. En del lärare 

intresserar sig särskilt också för olika lärstilar och olika sätt att upp-

leva matematik. (Skolverket, 2003 s.30) 
 

 

Under rubriken Läromedel på gott och ont tar Skolverket upp att om man använder ett för 

ensidigt läromedel kan detta leda till att eleverna upplever undervisningen som tråkig. Vidare 

påvisas tendenser på att många av lärarna håller sig inom lärobokens ramar och att detta är ett 

styrande verktyg i matematiken, vilket eleverna inte tycker om. Skolverket poängterar att i 

kursplanen tas det upp olika strävans- och uppnåendemål där eleverna ska få möjlighet att 

prova på olika metoder och vägar för att göra undervisningen mer rolig och meningsfull. De 

menar vidare att matematikboken inte behöver uteslutas helt, men att lärarna bör komplettera 

med olika kreativa moment inom det berörda området (Skolverket, 2003). 
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2.5 Lärarrollen 

Stukát (1995) tar upp att det är viktigt att lärarna sätter sig in i elevernas situationer och tän-

kande och inte bara förmedlar information till dem. Detta är en svår uppgift anser författaren, 

men att man som lärare ändå ska sträva mot detta förhållningssätt. Nordlund, Rolander & 

Larsson (1991) menar att en av lärarnas viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för 

elevernas motivation och koncentration. Det är nödvändigt att man som pedagog har de di-

daktiska frågorna Vad, Hur och Varför i bakhuvudet då man planerar undervisningen, anser 

Nordlund.  

   Boström (1998) poängterar att om läraren utgår från elevernas styrka och därifrån bygger 

undervisningen så stärks elevernas självförtroende och sedan blir det lättare att ta sig an ele-

vernas svagare sidor. Vidare menar Boström att det motsatta synsättet, det vill säga att först 

hitta svagheterna hos eleverna och därefter skapa plattan för lärandet, kan bidra till att elever-

nas självkänsla minskar och kan ge dem en negativ inställning till skolan.  

   Parlenvi och Sohlman (1992) menar att om man ger eleverna en allsidig undervisning med 

all form av motorisk träning och uppmuntran så kan inlärningssvårigheterna minska. Maltén 

(2002) understryker att inga elever orkar lyssna aktivt i mer än 20 minuter i taget, därefter 

avtar uppmärksamheten successivt. Vidare menar författaren att intensiva lektioner ska brytas 

med jämna mellanrum för att det som eleverna lärt sig ska kunna lägga sig. Det kan då vara 

bra att ha inslag av rörelse som berör ämnet. 

   Maltén påpekar även att det är viktigt att läraren ger utmanande uppgifter till eleverna. Lä-

randet ska vara meningsfullt och det ska väcka nyfikenhet, intresse, lust och glädje. Vidare 

anser Maltén att för ett aktivt lärande krävs god kost, sömn och motion.  

   I Lindqvist (1999) nämns Vygotskij som menar att läraren är en högst betydelsefull person 

för elevernas utveckling och bör ta del av ny forskning och kunskap så att undervisningen blir 

meningsfull för eleverna. Vidare betonar Vygotskij att undervisningsmiljön är viktig för ele-

vernas inlärning och det krävs aktivt arbete från läraren för att göra miljön så bra så möjligt 

för eleverna. 

2.6 Glädje i skolan 

Maltén (2002) skriver att ”Tråkigheten och enformigheten i skolans lektioner är kanske läran-

dets och minnesbehållningens största fiende” (s.120). Han betonar vikten av att undervis-

ningen görs så lustfylld som möjligt. Det bästa är om nya kunskaper presenteras på ett konkret 

och laborativt vis samt att det samtidigt väcker någon form av positiv reaktion för först då kan 
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en optimal inlärning ske. Det är lättare för eleverna att komma ihåg sådant som lärts in med 

hjälp av konkreta experiment, musik, rim och ramsor, menar Maltén. Om läraren dessutom 

kan väcka elevernas känslor; glädje, förväntan, förundran etc., är förutsättningarna goda för 

att eleverna lättare kommer att minnas vad de lärt sig. 

   Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt & Ågren (1998) tar upp att om läraren associerar 

lektionspassen till något som är roligt så påverkar detta eleverna positivt. Vidare menar de att 

i den positiva leken får eleverna möjlighet att träna sina färdigheter. Eleverna lär sig då att 

samarbeta med varandra och deras betydelse i gruppen förstärks. Vidare menar författarna att 

för en sjuåring är det vanligt att röra sig mycket och ofta, detta är ett behov som de har. När 

eleven börjar grundskolan försvinner mycket av den fria leken och rörelseaktiviteterna, eleven 

ska då sitta och arbeta på sin plats. De elever som har svårt för att sitta stilla får ofta höra fra-

ser som ”försök sitta stilla och jobba en stund till, det är snart rast”; eleverna försöker arbeta 

ytterligare ett tag, men får inte mycket gjort. Eleverna hittar ofta i stället på egna rörelser att 

roa sig med, det kan vara att snurra runt på stolen eller leka med pennan. Längtan att gå ut på 

rast kan bli så stor för vissa elever att det resulterar i att de lär sig klockan enbart för att de ska 

veta när rasten börjar. Huitfeldt m.fl. poängterar att det är viktigt att läraren finner lösningar 

som fungerar för alla elever i klassen. De menar vidare att det är viktigt att det är lugn och ro i 

klassrummet för att eleverna ska kunna koncentrera sig, men även att pedagogen erbjuder 

eleverna tid för rörelseaktiviteter. 

2.7 Motorik 

I Annerstedt (1990) tar Annerstedt, Nielsen & Nilsen upp att kroppen inte är konstruerad för 

att sitta stilla utan det krävs rörelser för att utveckla fysiska kvaliteter. Med lek och rörelse 

kan eleverna finna sina potentialer och gränser. Vidare nämner de Piaget som menar att de 

motoriska funktionerna måste ha mognat innan det är dags att lära ut kunskaper till eleven.  

   Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) belyser att elever använder alla sinnen när de lär 

sig. De påpekar att när elever lär sig strävar de efter att förstå och göra sina erfarenheter be-

gripliga. Vidare menar författarna att elever visar olika mycket hur stor glädjen är för att lära 

sig; det kan bero på att de inte fått laborera eller fått svar på sina tankar. Författarna menar 

även att det finns elever som på grund av dålig motorisk självuppfattning och tro på sig själva 

hämmas i sin övriga inlärning. 

   Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) menar att den fysiska och motoriska leken är 

viktig för elever. Barn är aktiva i leken när de är yngre, men får inte alltid den stimulans som 

de behöver när de senare börjar i grundskolan. De poängterar även att den fysiska aktiviteten 
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är viktig för elevernas trevnad, lärande och utveckling. Nordlund m.fl. (1991) tar upp att om 

man låter eleverna få ta del av korta rörelsepass flera gånger om dagen så hjälper detta dem att 

få bättre rörelsemotorik.  

   Langlo Jagtøien m.fl. (2002) hänvisar till Haug (1994) som menar att det uppmärksammas 

allt fler elever med sen motorisk utveckling och som behöver hjälp med detta. Om elevernas 

svårigheter inte tränas bort kan detta leda till att det hämmar elevernas utveckling och den 

sociala kompetensen. Nordlund m.fl. (1991) menar att all sorts lek, för de som är motorisk 

svaga, bidrar till träning som kan leda till förbättrad inlärning. Vidare menar Langlo Jagtøien 

m.fl. (2002) att en kompetent lärare ska kunna se om de rörelser som eleven utför behöver 

tränas på och utvecklas. Dock är det inte tänkt att läraren ska ställa en diagnos på eleven. 

Nordlund m.fl.(1991) tar också upp att det är inte bara är de fysiska och sociala områdena 

som är viktiga för intelligensen utan även den motoriska träningen, vilket författarna anser att 

samhället inte har uppmärksammat. 

   Huitfeldt m.fl. (1998) tar upp att den moderna forskningen visar tydliga tecken på att lek 

och rörelse har en stor betydelse för eleverna kognitiva och sociala utveckling. Ericsson 

(2003) menar att sambandet mellan motorisk träning och skolprestation finns samt att den 

ökade fysiska aktiviteten och den motoriska träningen kan inverka på prestationerna i skol-

ämnena. Vidare menar författaren att elever med koncentrationsvårigheter kan ha motoriska 

brister som kan hindra deras inlärning i skolan. Skolan bör då erbjuda eleven motorisk träning 

för att främja utvecklingen hos denna elev. Stenberg (1992) tar upp pedagogen Ernst J 

Kiphard som menar att motoriken inte har någon direkt påverkan på skolprestationerna, men 

att dålig motorik påverkar eleven negativt både känslomässigt och socialt. Detta kan i sin tur 

leda till ett sämre skolresultat. Wolmesjö (2006) tar upp att motorisk aktivering bidrar till att 

eleverna får bättre koncentrationsförmåga och att stressen blir lägre vilket bidrar till ett bättre 

lärande. 

2.8 Rörelsens positiva inverkan på inlärning 

Maltén (2002) menar att elevernas förmåga till inlärning är starkt knutet till att deras behov av 

rörelse är uppfyllda. Maltén är kritisk till den undervisning som många elever får idag där de 

hela tiden uppmanas att sitta stilla. Tvärtom så är det när undervisningen blandas med rörelse- 

och sångpauser som lusten och förmågan för inlärning ökar. Elever som har god koordina-

tionsförmåga och motorik har oftast lättare för att skriva, tala och läsa. Mycket av detta, me-

nar Maltén, beror på att med en god kroppskännedom följer ofta en positiv självuppfattning 

som i sin tur leder till goda studieresultat. Vidare uttrycker Maltén att ”All aktiv och kreativ 



18 

 

inlärning är gynnsam för att utvidga och underhålla egna minnesnätverk. Man lär således med 

hela kroppen, inte minst om inlärningen också involverar emotionella och sociala kvaliteter ” 

(s 119). 

   Neurofysiologen Carla Hannaford (1997) framhåller starkt hur rörelse är högst nödvändig 

för att det ska ske en inlärning. Rörelse får igång och ger energi åt människans mentala för-

mågor och det är rörelse som gör att nya kunskaper vävs ihop med gamla. Vidare menar Han-

naford att när vi rör oss på ett kontrollerat sätt aktiveras hjärnan i högre grad och då kan vi 

lättare ta till oss nya kunskaper. 

   Liksom Maltén (2002) anser Hannaford (1997) att den stillasittande undervisningen, som är 

den vanligast förekommande, har en negativ påverkan på elevernas inlärning. Hon menar till 

och med att sådan undervisning kan vara rent av skadlig för eleverna ur vissa aspekter och att 

elevernas bristande resultat ofta beror på att de inte erbjuds en varierad undervisning. Att 

människor har olika inlärningssätt uppmärksammas inte tillräckligt i skolan anser Hannaford, 

utan de kvalitéer som värderas högst hör ofta till den traditionella undervisningen. Egenskaper 

som god framtidssyn, magkänsla, humor, musikalitet och konstnärlighet uppmärksammas och 

värdesätts inte alls på samma sätt utan de får sin bekräftelse först utanför skolans värld då det 

krävs en kreativ hjärna för att nå framgång.  

   Även Nordlund (1992) poängterar den positiva påverkan som dagliga rörelseavbrott i un-

dervisningen kan ge. Rörelse kan via musik och lek komplettera den ”vanliga” traditionella 

undervisningen så att elevernas förståelse ökar. Eftersom eleverna får sitt rörelsebehov upp-

fyllt känner de sig därför mer motiverade och fokuserade för att arbeta vidare på ett mer still-

samt sätt. Denna metod passar alla elever i allmänhet, men de rörelseglada barnen i synnerhet, 

menar Nordlund. 

   Många andra författare belyser vikten av att varva traditionell undervisning med rörelse. 

Ellneby (2007) menar att eftersom elever har en inneboende drivkraft att röra sig har de väl-

digt svårt för att sitta stilla om de inte får sitt rörelsebehov uppfyllt. Vidare beskriver  

Wolmesjö (2006) att hon erfarit att många lärare anser att rörelse har en stor betydelse för 

inlärning och för att eleverna skall kunna läsa och skriva krävs det att de har en god motorik. 

Likaså belyser Lillemyr (2002) vikten av att väva in lek och ett laborativt arbetssätt i under-

visningen för att öka elevernas kreativitet och motivation. 

   Boström (1998) framlägger forskning som visar på att rörelseaktiviteter i klassummet är 

betydelsefullt för varje elev. De som forskar om hjärnan menar att det sker en utveckling mel-

lan nervceller då eleven utför en fysisk rörelse. När våra sinnen får stimulans utvecklas sam-

mankopplingar mellan nervcellerna. Ju fler kopplingar som skapas, desto lättare kan eleverna 
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ta till sig undervisningen. Jensen (1997) menar att när eleverna lär sig på flera olika sätt och i 

många olika situationer så behåller de kunskapen längre. Både Boström (1998) och Jensen 

(1997) menar att vid rörelser ökar blodgenomströmningen i kroppen och hjärnan förses med 

syre, eleverna blir piggare och på så vis förbättras deras inlärningsförmåga. 

   Vidare poängterar Jensen (1997) att inlärning genom rörelser bidrar till att eleven fram-

bringar ett bättre minne. För att skapa en meningsfull undervisning för eleverna så kan läraren 

ta reda på vad eleverna är intresserade av och därefter sätta ihop en lektion där rörelser integ-

reras med den traditionella undervisningen. 

   Även Holle (1985) belyser att om eleven är dåligt fysiskt tränad så påverkar detta hjärnan 

negativt och eleven får svårare för att tänka och arbeta. Berg och Cramér (2003) tar upp att 

flera undersökningar visar på att elever som är aktiva inom idrott når ett bättre studieresultat 

än de elever som idrottar mindre. Vidare menar författarna att elever har gjort överraskande 

framsteg i ämnen där det integrerats rörelser i undervisningen och detta har framförallt gett 

eleverna en bättre självbild och självkänsla. Holle (1985) menar att elevers motorik ska sti-

muleras varje dag och på så sätt får alla eleverna möjlighet till att utveckla sina motoriska 

färdigheter. Författaren poängterar även att elever tycker det är skönt med uppehåll i lektio-

nerna då de får möjlighet till att röra på sig, men vissa lärare menar att de inte har tid för detta. 

Holle uppmanar lärare att införa rörelsemoment, eftersom eleverna då utvecklar sin motorik 

snabbare samt att de lär sig bättre under lektionspassen. 

   Hannaford (1998) menar att det finns elever som får specialundervisning på grund av att 

deras sätt att vilja lära sig genom rörelse ses som ett störande moment. Om de då blir tillde-

lade en speciallärare som inte heller tillgodoser elevernas behov, kan detta då leda till att ele-

verna tappar sitt självförtroende och ser sig som sämre än de andra klasskamraterna. Vidare 

menar Hannaford att begåvade elever med ett rörelsebehov i sin inlärningsstil många gånger 

diskrimineras i dagens skola. 

2.9 Problemprecisering  

 Hur upplever eleverna i årskurs ett och förskoleklassen den traditionella matematikun-

dervisning kontra den rörelsematematik som vi presenterar för dem? 

 Vilka skillnader går att se på inlärningsresultaten när ovanstående metoder används i 

dessa grupper? 
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer beskrivningar av vår metod så som urval/ undersökningsgrupp, inter-

vjuer och etiska övervägande att redovisas. 

3.1 Urval och undersökningsgrupper 

I vår undersökning valde vi att använda oss av förskoleklassen (15 sexåringar) och årskurs ett 

(17 sjuåringar) på vår VFU- plats. Vi valde dessa två åldrar för vi ansåg att de låg på ungefär 

samma nivå i matematiken. Vissa sexåringar kan mycket matematik medan man kan stöta på 

sjuåringar som kan ligga på en sexårings kunskapsnivå. En annan anledning till vårt val var 

att vi ville ha ett större underlag för vår undersökning.  

   Vi valde att dela in eleverna i två undersökningsgrupper med ungefär hälften sexåringar och 

hälften sjuåringar i varje grupp. Vi ville integrera åldersgrupperna med varandra för att få 

grupper som hade någorlunda jämn kunskapsnivå.  

En fördel med att åldersintegrera grupperna var att under rörelsematematiken kunde de elever 

som var svagare ta hjälp utav de som var starkare. I viss mån skedde även detta under den 

traditionella undervisningen, även om det inte var tänkt så. 

I grupperna var det ungefär lika många flickor som pojkar, men i undersökningen tog vi inte 

hänsyn till elevernas kön, eftersom vi inte såg det som en väsentlig faktor.  

3.2 Undersökningsmetod  

Vi delade in eleverna i två grupper som vi kallade för Grupp A och Grupp B. Utefter dessa 

grupper planerade vi lektionspassen för vår undersökning. Nedanstående tabell ger en sche-

matisk bild av vårt upplägg (Tabell 1). 

             Tabell 1 

Inom geometri ingick formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. De ordningstal vi bear-

betade var ett till tio och lägesorden vi presenterade för eleverna var i, på, under, över, bakom, 

framför, mittemellan, vänster och höger. 

   Grupp A hade under de tre första passen traditionell matematik. Detta innebar att eleverna 

fick sitta stilla vid ett bord och utföra olika uppgifter som berörde ämnet geometri. Under lek-

tionspassen betedde vi oss ”normalt” för att inte påverka elevernas resultat, men vi var tydliga 

 Geometri Ordningstal/lägesord 

Grupp A, 16 elever Traditionell undervisning Rörelseundervisning 

Grupp B, 15 elever Rörelseundervisning Traditionell undervisning 
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med att eleverna skulle sitta på sin plats och vara tysta under lektionspassen. Efter en gemen-

sam genomgång fick eleverna träna på formerna kvadrat, cirkel, rektangel och triangel. Allt 

material gjorde vi själva. Veckan därpå var lektionspassen, två till antalet, integrerade med 

rörelseaktiviteter. Eleverna fick då träna på lägesorden, ordningstalen ett till tio samt hö-

ger/vänster och mittemellan. Detta tränades då genom rörelser. Eftersom vädret var dåligt 

gick det inte att genomföra de tänkta momenten utomhus, utan vi fick istället vara i en mindre 

samlingssal. 

   När Grupp B hade traditionell undervisning i matematik fick de träna på lägesorden, ord-

ningstalen samt höger/vänster och mittemellan. Även i denna grupp fick eleverna en gemen-

sam genomgång innan de fick arbeta med stenciler. Uppgifterna som eleverna arbetade med 

var bland annat en stencil som vi med en av lärarnas tillstånd fått kopiera från en matematik-

bok MultiMatte, Upptäck matematiken (Olsson, Forsbäck & Mårtensson 1999), allt övrigt 

material producerade vi själva. När eleverna under andra veckan fick träna formerna, så inte-

grerades rörelser i undervisningen. Lektionspassen utfördes utomhus på en stor bandyplan. 

Det enda läromedlet vi hade med oss ut var geometriska former som var gjorda av papper. 

Dessa använde vi oss av när vi hade genomgång. Anledningen till att vi planerade lektions-

passen som vi gjorde var att vi skulle kunna jämföra vilken metod som gav bäst läranderesul-

tat. 

   Efter avslutad undersökning utfördes en intervju och ett utvärderingstest med varje elev för 

att ta reda på hur eleverna upplevt de olika metoderna samt vad de lärt sig inom de olika om-

rådena. 

3.3 Intervjumetod 

Vi valde att använda oss av bland annat semistrukturerade intervjuer både när det gällde ele-

verna (Bilaga 1 och 2) och läraren (Bilaga 3). Denna metod innebär att intervjuaren har fär-

diga frågor skrivna på ett papper och dessa ska besvaras av respondenten. Intervjuaren kan 

med hjälp av följfrågor få mer utvecklande svar från respondenten. Denscombe (2000) säger 

att ”svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter” 

(s. 135).  

   Vid intervjun med läraren hade denne redan innan besöket fått frågor via e-post som hon 

också hade besvarat. Dessa frågor återkom vi till vid intervjun på skolan, för att läraren skulle 

kunna utveckla sina svar och för att vi skulle kunna få svar på våra följdfrågor. 

   Surveyundersökningen som också låg till grund i vår intervjumetod innebär att intervjun 

sker ansikte mot ansikte antingen på fältet eller genom bland annat hembesök. Denscombe 
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menar att genom en metod som denna kan forskaren få mer detaljerade svar från respondenten 

samt att fånga personens alla uttryck. 

   Under studiebesöket på Uppsävjaskolan gjordes en observation där vi som besökande stu-

denter var deltagande som observatörer där filmning och fältanteckningar utfördes under hela 

matematiklektionen. Denscombe (2000) beskriver att som deltagande observatör följer man 

elevernas undervisning i deras normala skolmiljö.  

3.4 Förkunskaper och utvärderingstest 

För att ta reda på elevernas kunskaper före och efter våra lektionspass fick eleverna vid två 

tillfällen göra kunskapstest som innefattade geometri, ordningstal och lägesord. Testen var de 

samma vid båda tillfällena. Eleverna fick anvisningar om att utföra uppgifter medan vi förde 

anteckningar . Vi delade in elevernas kunskaper i tre nivåer: Kan, Osäker och Kan ej (Se bi-

laga 4-8). 

3.5 Etiska överväganden 

Forskningsrådet (2002) menar att forskning är viktigt och nödvändigt för alla personers ut-

veckling och att forskningen ska leda till att kunskaper och metoder utvecklas. De poängterar 

att landet har ett forskningskrav på sig, att forskning utövas och att den hålls med en hög 

klass. Forskningsrådet menar vidare att när en undersökning ska genomföras måste forskaren 

ha reflekterat över eventuella negativa konsekvenser som kan inträffa. Då vi planerade våra 

lektionspass, både ute och inne, hade vi i åtanke vilka situationer som skulle kunna uppstå. 

Eftersom vår undervisning innehöll fysiska aktiviteter utomhus gjorde vi en form av ”risk-

analys” och diskuterade vilka åtgärder vi skulle vidta om en elev exempelvis trillade och slog 

sig. Vi diskuterade även vårt upplägg av lektionerna och hur vi skulle gå till väga om det vi 

planerat inte föll väl ut. 

   De forskningsetiska principernas syfte är att ge riktlinjer om vilka rättigheter forskaren och 

undersökningsdeltagarna har om en konflikt skulle uppstå. Vid en granskning av etikkom-

mittén ställs forskningskravet mot individskyddskravet. 

   Individskyddskravet har i huvudsak fyra grundläggande krav. Dessa krav kallas informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

   Informationskravet innefattar en information till de utvalda eleverna som ska delta i under-

sökningen och de har rätt till att säga nej. Vidare är det viktigt att redogöra eventuella skador 

som kan uppstå samt att det ska framstå att informationen endast används för ett syfte. Veten-

skapsrådet menar vidare att forskaren ska informera hur resultatet av forskningen ska redovi-
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sas och detta ska ske skriftligt eller muntligt. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall in-

neha ett godkännande från vårdnadshavaren om att eleven får deltaga i undersökningen. Pre-

cis som i informationskravet har även eleven under samtyckeskravet rätt till hoppa av när som 

helst. Detta ska då inte ge eleven några negativa följder och eleven får inte utsättas för på-

tryckningar eller påverkan. Före vår undersökning skrev vi ett informationsbrev till de berörda 

elevernas föräldrar där de fick ta del av undersökningens syfte, mål och upplägg. Då eleverna 

börjar i förskoleklassen får deras föräldrar ge tillstånd om deras barn får fotograferas och fil-

mas i undervisningssyfte och denna fullmakt gäller under elevernas fortsatta skolgång såvida 

inget annat anges. 

   Konfidentialitetskravet innehåller krav på att forskaren ska förvara eventuella personupp-

gifter samt undersökningsmaterial så att utomstående inte har tillgång till det. Nyttjandekravet 

innebär att forskaren bara får använda undersökningsmaterialet till sin forskning. Under un-

dersökningen och bearbetningen av resultatet var det endast vi som hade tillgång till materia-

let och efter avslutat projekt kommer materialet att förstöras. 
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4 Resultat och analys 

Under detta kapitel kommer vi att redovisa resultat och analyser av kunskapstest, intervjuer 

med elever samt observation och intervju från vårt studiebesök på Uppsävjaskolan. 

4.1 Kunskapstest 

Under rubrikerna 4.1.1–4.1.9 sammanfattas och analyseras resultaten av förkunskapstestet och 

utvärderingstestet. Efter vart och ett av de tre matematikmomenten, geometri, ordningstal och 

lägesord, görs det en jämförelse mellan de båda undervisningsmetoderna. Även medelvärdena 

av elevernas kunskaper redovisas och dessa illustreras dessutom med tabeller i Bilaga 9-14. 

4.1.1 Resultat och analys av traditionell undervisning, geometri 16 elever (Grupp A) 

Innan den traditionella undervisningen genomfördes kunde alla elever en eller flera former. 

Ser man till de elever som var osäkra, var det en elev som var osäker på en form, två elever 

var osäkra på två och sex elever var osäkra på en form.  

   Utvärderingstestet visade att elevernas kunskaper hade ökat. De flesta elever hade lärt sig 

eller blivit säkrare på flera former. Före vår undervisning kunde fyra elever alla geometriska 

former och efter undervisningen var det åtta elever som kunde dem.  

   Elevernas utveckling inom detta område kan bero på att denna metod passar många av dessa 

elever och att det traditionella arbetssättet förmodligen är något som eleverna är vana vid. 

Eleverna fick under vissa moment rita, klippa och klistra och dessa inslag av laborativt 

lärande kan ha bidragit till att eleverna upplevde den traditionella undervisningen som trevlig.  

4.1.2 Resultat och analys av rörelseundervisning, geometri 15 elever (Grupp B) 

Innan vi genomförde rörelseundervisningen var där fem elever som kunde alla fyra formerna. 

En elev var osäker på en form, sex elever var osäkra på två former och en elev var osäker på 

tre former. Det fanns även en elev som inte kunde några former alls. 

   Utvärderingstestet visade att åtta elever nu kunde alla formerna, det vill säga att tre elever 

hade tillkommit under denna kategori. Värt att poängtera är att den elev som i 

förkunskapstestet inte kunde någon av formerna, visade i utvärderingstestet att denne lärt sig 

alla formerna under våra lektionspass. Denne elev har utländsk bakgrund och har svårigheter 

med svenska språket. Kanske kan det vara så att just rörelsemetoden blir tydligare för denne 

elev, eftersom denne då lär sig med hela kroppen. Vidare kan en orsak vara att metoden är 
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konkret, eleven kan se hur de andra eleverna gör och dessutom är instruktionerna enkla och 

upprepas flertalet gånger. 

   Något som kan ha legat till grund för en kunskapsutveckling hos eleverna kan vara att de 

under lektionspassen fick röra sig och inte behövde sitta stilla. Möjligtvis gynnade denna 

metod de elever som exempelvis har koncentrationssvårigheter, de fick stimulans genom 

rörelserna. De elever som i sin natur är fysiskt aktiva fick utlopp för sitt rörelsebehov och 

deras agerande utgjorde inte något störningsmoment, vilket det normalt kan göra i 

klassrummet. Det faktum att vi utförde uppgifterna utomhus kan även ha bidragit till 

elevernas inlärning eftersom de tyckte att det var roligare att befinna sig där än i klassrummet. 

4.1.3 Jämförelse av traditionell undervisning och rörelseundervisning, geometri 

Vid en sammanställning av den traditionella undervisningen och rörelseundervisningen i 

geometri (Bilaga 9 och 10) framgår det att det är i rörelsegruppen som störst inlärning har 

skett. När ett medelvärde räknas ut där resultatet jämförs före och efter lektionspassen kan 

man se att elevernas resultat under kategorin ”Kan” har ökat med 1,07 enheter i rörelsegrup-

pen, medan medelvärdet i den traditionella gruppen ökat med 0,63 enheter. Dessa resultat 

visar på att större inlärning har skett i rörelsegruppen.  

   Att utefter detta dra slutsatsen att rörelseundervisning är en bättre metod, är inte riktigt kor-

rekt eftersom det var fler elever i den traditionella gruppen (Grupp A) som kunde alla for-

merna sedan innan. Dock tolkar vi det som om att rörelseundervisning är i alla fall en minst 

lika bra metod att använda sig utav. 

4.1.4 Resultat och analys av traditionell undervisning, ordningstal 15 elever (Grupp B) 

Innan vår undervisning var det fyra elever som kunde alla tio ordningstalen och efter var det 

fem elever som kunde alla. Efter utvärderingstestet kunde man se att många elever hade lärt 

sig flera ordningstal. Det som tydligt framgick då sammanställningen gjordes var att många 

elever hade svårt att komma ihåg ordet ”sjätte”. En del elever relaterade ordningstalen till sin 

födelsedag och kunde därigenom lättare komma ihåg vissa siffror. 

En orsak till elevernas kunskapsutveckling kan möjligtvis vara att eleverna tyckte det var ro-

ligt att lära sig ordningstalen på det traditionella sättet eftersom materialet var trevligt utfor-

mat. Liksom med den traditionella geometriundervisningen kan det kanske också bero på att 

eleverna är vana vid detta arbetssätt.  
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4.1.5 Resultat och analys av rörelseundervisning, ordningstal 16 elever (Grupp A) 

När vi sammanställde förkunskapstesten framgick det att alla elever kunde minst fyra av ord-

ningstalen. Vid utvärderingstesten visade det sig att alla elever nu kunde minst sju ordnings-

tal. I tabellerna (Bilaga 12) kan man se att elevernas utveckling inte ökade så mycket, men 

eleverna kunde å andra sidan många ordningstal redan innan vår undervisning.  

   Även i denna grupp var det talet ”sjätte” som eleverna tyckte var svårt att lära sig. En av 

orsakerna till detta kan vara att det är svårt att höra vilken siffra ordet ”sjätte” tillhör. Även 

om inte heller siffran hörs i orden första och andra, så är det ord som nämns ganska ofta i ex-

empelvis sportsammanhang. 

   En annan faktor som kan ha påverkat elevernas inlärning kan vara att utrymmet som barnen 

befann sig i var ganska trångt. Detta ledde till irritation hos eleverna när de råkade stöta i var-

andra och kan i sin tur ha påverkat inlärningsresultaten. Eventuellt hade det kanske blivit ett 

annorlunda resultat om aktiviteten genomförts utomhus.  

4.1.6 Jämförelse av traditionell undervisning och rörelseundervisning, ordningstal 

Medelvärdet av elevernas resultat i förkunskapstestet var i den traditionella gruppen 7,07 av 

10 under kategorin ”Kan”(Bilaga 11) och motsvarande i rörelsegruppen 8,38 (Bilaga 12). I 

utvärderingstestet hade den traditionella gruppen ökat sitt medelvärde till 8,47 medan rörelse-

gruppen ökat till 8,94. Skillnaden mellan före och efter visar att den traditionella gruppen ökat 

1,40 enheter och rörelsegruppen 0,56. Detta påvisar att även under den traditionella undervis-

ningen visar Grupp B större kunskapsutveckling än Grupp A. Denna skillnad kan dels bero på 

att Grupp A hade större förkunskaper än Grupp B och kunde därför inte utvecklas lika myck-

et. 

4.1.7 Resultat och analys av traditionell undervisning, lägesord 15 elever (Grupp B) 

Alla elever kunde minst fyra av nio lägesord i förkunskapstestet innan den traditionella un-

dervisningen började. Det fanns fyra elever som kunde alla nio lägesorden innan och efter 

lektionspassen hade denna siffra ökat till sju elever. Det som eleverna upplevde som svårast 

var att skilja på höger och vänster. Trots att vi vid upprepade tillfällen repeterade dessa be-

grepp och dessutom hade illustrativa bilder uppsatta på väggen var det bara några få elever 

som lärde sig skillnaden på höger och vänster.  

   Samma elev som i rörelseundervisningen i geometri gick från ett ”nollresultat” till ett ”full-

resultat”, gjorde inte alls lika stora framsteg när denne fick arbeta traditionellt med lägesor-

den. Eleven förstod inte instruktionerna lika bra och eftersom eleven inte heller fick ta hjälp 
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utav sina kamrater fick denne gissa sig fram. Hur elevens resultat hade sett ut om denne fått 

traditionell undervisning på sitt hemspråk är en intressant fråga som vi inte kan svara på. Fak-

tum kvarstår dock att eftersom det är språket som brister och det inte finns resurser för att ha 

hemspråkslärare ständigt närvarande i klassrummet kanske traditionell undervisning inte är att 

föredra för denne elev. 

4.1.8 Resultat och analys av rörelseundervisning, lägesord 16 elever (Grupp A) 

I förkunskapstestet kunde alla elever minst fem av nio lägesord och av dessa var det fyra ele-

ver som kunde alla. Utvärderingstestet visade att alla eleverna nu kunde minst sju lägesord 

och det var sju elever som kunde alla lägesorden. 

   De största svårigheterna för eleverna var även med denna undervisningsmetod att skilja på 

höger och vänster. De elever som kunde sju lägesord tog fel på just dessa begrepp. Kanske 

hade ytterligare någon aktivitet behövts för att fler elever lättare skulle kunna lära sig att skilja 

på höger och vänster. Precis som i rörelseundervisningen av ordningstal kan även här lokalen 

vara en bidragande faktor till elevernas resultat. Elever blev irriterade när de kom för nära 

inpå varandra och hade då svårt att fokusera på det de skulle göra. Om dessa irritationer inte 

uppkommit om lektionen genomförts utomhus är en fråga som kan diskuteras. 

4.1.9 Jämförelse av traditionell undervisning och rörelseundervisning, lägesord 

I förkunskapstestet visade Grupp B ett medelvärde på 6,73 av nio möjliga (Bilaga 13) medan 

medelvärdet för Grupp A var7,44 (Bilaga 14). I utvärderingstestet hade Grupp B 7,73 och 

Grupp A 7,88. Grupp B visade en förbättring med 1,0 enheter och Grupp A förbättrade sina 

resultat med 0,44 enheter. Liksom i de andra undervisningskategorierna hade här Grupp A 

högre resultat på förkunskapstestet och som tidigare nämnts blir då inte kunskapsutvecklingen 

lika markant.  

4.2 Elevintervjuer 

Här redovisas resultaten av de intervjuer som vi gjorde med eleverna efter våra lektionspass, 

frågorna som vi ställde till eleverna var det samma för båda metoderna. 

4.2.1 Traditionell undervisning 

Något som eleverna i Grupp A tyckte var roligt att göra när vi hade traditionell undervisning 

var att de med hjälp av former skulle skapa en bild på ett vitt papper. Denna bild fick de färg-

lägga med färgpennor. Att eleverna uppskattade denna uppgift var något som framgick tydligt 

i intervjuerna med dem. Detta kan bero på att de fick skapa sin egen bild och att vi inte be-
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stämde vad för bild de skulle göra. De fick fritt använda sin fantasi och kreativitet under upp-

giftens gång. 

   När vi frågade eleverna vad de tyckte var tråkigt med de pass vi haft, var det många av dem 

som inte tyckte att något var tråkigt under lektionspassen. Några av eleverna tyckte det var 

mindre roligt att arbeta med de olika stencilerna vi hade under våra pass, men varför de tyckte 

så kunde de inte motivera. En anledning kan kanske vara att de tyckte momenten var för svåra 

eller att ämnet inte var intressant nog. Det var många elever som tyckte det var trevligt, en 

teori kan vara att de gillar att sitta på sin plats och arbeta med stenciler eller att ämnet ligger 

dem nära i intresse. En annan teori kan vara att vissa elever kanske ser det som en avkoppling 

att få sitta i lugn och ro på sin plats och arbeta. 

   I Grupp B var det många elever som tyckte den traditionella undervisningen var trevlig. En 

elev ansåg dock att muslabyrinten (Bilaga 15) var för lätt och en annan elev tyckte att ad-

ventskalendern (Bilaga 7) var mindre rolig. Att det var många som uppskattade undervis-

ningen kan kanske bero på att vi använde oss av läromedel som vi skapat specifikt för denna 

grupp samt att eleverna inte behövde arbeta i en matematikbok. En annan orsak kan vara att 

eleverna tyckte det var ett intressant område som behandlades eller att de kände sig trygga i 

gruppen och på så vis kunde slappna av och våga be om hjälp när de behövde. 

   I båda grupperna som arbetade med traditionell matematik var där många som förstod allt 

av det vi gjorde och tyckte att det var trevligt. Dock fanns det några elever som tyckte att ord-

ningstalen och lägesorden var svåra att förstå. När vi frågade dem om de förstod det bättre 

efter att de fått vår hjälp, svarade några att de tyckte att vissa uppgifter fortfarande var svåra 

medan majoriteten av eleverna ansåg att de tyckte att de blivit säkrare inom det berörda områ-

det. 

   Eleverna fick under intervjun och under varje metod peka på vilken figur som de tyckte bäst 

illustrerade hur de upplevde lektionspassen. Figurerna hade benämningarna, från vänster till 

höger, ”riktigt tråkigt”, ”lite tråkigt”, ”sådär”, ”lite roligt” eller ”mycket roligt”. Efter att en 

sammanställning gjorts (Tabell 2), kunde man se att ingen av eleverna tyckte den traditionella 

undervisningen var ”riktigt tråkig” eller ”lite tråkig”. Fyra av eleverna tyckte undervisningen 

var ”sådär”, sex elever menade att det var ”lite roligt” och resterande 21 elever tyckte det var 

”mycket roligt”. Att det var så många som uppskattade undervisningen kan som tidigare 

nämnts bero på att uppgifterna var anpassade utefter elevernas kunskapsnivå. Några av ele-

verna motiverade sina val av figur: en del tyckte att det var kul att arbeta med lägesorden och 

ordningstalen för att stencilen med ”skogen” (Bilaga 8) var rolig att göra; andra tyckte att 

stencilen med musen (Bilaga 15), där de skulle träna på höger och vänster, var roligt att göra. 
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Vidare var det några elever som kommenterade att det var kul att lära sig matematik och att 

det var roligt att arbeta med de geometriska formerna samt höger och vänster. Utefter elever-

nas kommentarer till deras val av figurer, ser det ut att stämma in bra. Många tyckte det var 

roligt och på sätt kanske också lärorikt och meningsfullt. Detta kan bero på att eleverna är 

vana vid en traditionell undervisningsmetod och att de tycker det är stimulerande att arbeta 

med stenciler. Att vi skapade materialet själva kan även ha haft en viss betydelse. Flera av 

eleverna uttryckte att de tyckte att det var trevligt med de djur och andra figurer som vi använt 

oss av. 
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             Tabell 2 

 

4.2.2 Rörelseundervisning 

När eleverna i Grupp A, som tränade lägesorden och ordningstalen, fick frågan om vad de 

tyckte om rörelseundervisningen, svarade många att det var roligt att röra på sig. När följdfrå-

gan om varför de trodde att vi gjorde detta ställdes, svarade några ”för att vi ska röra oss”, och 

några andra ”för att träna matematik och att arbeta”. Elevernas kommentarer om att avsikten 

med lektionerna enbart var att röra på sig kan bero på att vi inte varit tydliga nog med att klar-

göra syftet för eleverna. Detta är kanske något som borde göras innan eller efter varje lektion. 

Tittar man på elevernas kommentarer så har de endast nämnt det som rörde lägesorden. Kan-

ske kan detta bero på att eleverna tyckte vi använde roligare aktiviteter när vi berörde detta 

område eller så var eleverna eventuellt mer intresserade av lägesorden än ordningstalen. Ut-

ifrån figurerna ser man att en elev valt den som står för ”Fy vad tråkigt” och en annan har valt 

den som symboliserar ”Lite tråkigt” (Tabell 3). Eleven som valde figuren längst till vänster 

motiverade sitt val med följande: ”Jobbigt att inte få dricka, skulle varit lugnare lekar”. En 

orsak till elevens kommentarer kan vara att luften blev dålig och att det blev varmt inne i det 

rum vi befann oss i. När vi hade rörelsepassen med Grupp A var vi inomhus i ett ganska litet 

rum. 16 elever rörde sig i detta rum och dessutom låg det andra klassrum runt om så alla dör-

rar fick hållas stängda. När många elever rör sig på en sådan begränsad yta blir det lätt att man 
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kanske stöter i varandra och detta kan då eventuellt skapa irritationer hos vissa elever. Så frå-

gan är om denna elev hade tyckt det hade varit bättre om aktiviteten utförts utomhus? 

   Den elev som valde figuren” Lite tråkigt” var en av dem som hade rörelsepassen utomhus. 

Elevens kommentar till detta var att denne upplevt en av aktiviteterna, då eleverna skulle gå 

runt i former som var ritade på marken, som tråkig. Under intervjun svarade dock eleven i ett 

annat sammanhang att denne tyckt det varit roligt att gå runt i formerna. Vad som egentligen 

påverkade eleven till att välja denna figur är för oss oklart. 

   Majoriteten av eleverna valde den gladaste figuren och därefter var det den figur som mot-

svarar ”Lite roligt” som flest elever valde. Detta resultat är något som visar på att eleverna 

tyckte det var roligt att träna matematik genom rörelser. En orsak till detta kan vara att ele-

verna kanske inte har arbetat med denna metod innan och därför skapar detta nyfikenhet, 

spänning och lust till att vilja träna matematik på detta vis. En av eleverna sa så här om rörel-

sematematiken ”Roligt, nästan som lek!”. Denna kommentar kan tolkas som om att denne 

elev tyckte det var roligt att man genom lek kan lära sig, utan att behöva sitta i skolbänken. 
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             Tabell 3  

4.2.3 Jämförelse av traditionell undervisning och rörelseundervisning, intervjuer 

I den traditionella undervisningen har ingen av eleverna valt de två figurerna ”Riktigt tråkigt” 

och ”Lite tråkigt”, medan det i rörelseundervisningen fanns en elev under var och en av dessa 

kategorier. Att resultaten blivit som de blev kan bero på att den ena gruppen som hade rörelse 

var inomhus. Som tidigare nämnts var utrymmet för aktiviteterna kanske inte tillräckligt stort 

vilket det var för de som var ute. Tittar man på de två figurerna längst till höger kan man un-

der traditionella och rörelsepassen se att elevernas val jämnar ut sig och får samma summa då 

man sammanställer dem. En fråga som vi ställer oss är hur elevernas resultat sett ut om de fått 

arbeta med dessa metoder under en längre period. Hade det då gått att se större skillnad mel-

lan de olika metoderna eller hade resultatet blivit det samma? 
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4.3 Sammanfattning av utvärderingstest och intervjuer 

Det går inte att urskilja någon betydande skillnad i inlärningsresultaten mellan traditionell 

undervisning och rörelseundervisning. Både Grupp A och Grupp B visade ungefär lika stor 

utveckling oavsett metod. Detta kan kanske bero på att undersökningen genomfördes under en 

kort tid och att eleverna inte var vana vid rörelseundervisning utan bara rörelse som var knu-

ten till idrottslektionerna. 

   När eleverna fick frågan om hur de lär sig bäst, så var det 40% som angav genom rörelse, 

48% svarade både ock och endast 10% svarade att de lärde sig bäst genom att sitta stilla ( Di-

agram 1). Att eleverna valde rörelseundervisning som bästa metod kan bero på att de tycker 

det är roligare att springa runt och leka i stället för att utföra traditionellt skolarbete. Rörelse-

matematiken baserar sig på lek och eleverna tänker kanske inte på att det är undervisning. Det 

är kanske viktigt att det framgår för eleverna att de lär sig saker samtidigt som de leker under 

rörelsepassen.  

   Vi försökte att utforma den traditionella undervisningen på ett trevligt sätt med exempelvis 

laborativa inslag så som att klippa och klistra. Eventuellt hade eleverna upplevt den traditio-

nella undervisningen som mindre rolig om dessa inslag hade uteslutits. Vi valde dock att göra 

så här eftersom vi ville erbjuda eleverna en sådan undervisning som de var vana vid och inte 

konstruera någon onaturligt situation som kunde påverka den traditionella undervisningen 

negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Diagram 1 
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4.3 Studiebesök, Uppsäjvaskolan 

Under våra förundersökningar inför uppsatsen hittade vi information i Lärarförbundets tidning 

Specialpedagogik (Lärarförbundet 2006) om att en lärare vid namn Marianne Johansson hade 

år 2005 fått Natur och Kulturs lärarpris för sin undervisning i rörelsematematik. 

   Vi tog kontakt med Marianne och bad om att få komma på ett studiebesök. Hon bekräftade 

att det gick bra och att hon såg fram emot vårt besök på Uppsävjaskolan. Eftersom skolan 

som vi skulle besöka låg vid Uppsala, hade vi kontakt via e-post med läraren en tid innan be-

söket. Vi fick svar på en del av våra frågor via e-post, men då vi besökte skolan uppkom det 

nya frågor som vi då fick besvarade av henne. Under besöket fick vi träffa  

Marianne och hennes sjätteklass. Mariannes undervisningsgrupp i matematik kallades för  

Gorillorna och var den grupp som var starkast i ämnet. 

4.3.2 Observation 

Marianne berättar att eleverna ska delas in i grupper, som hon på förhand har satt ihop. 

Gruppledaren, det vill säga den som står överst på listan i varje grupp får dra ett kort där det 

beskrivs ett uppdrag som gruppen ska utföra. När alla grupper har fått sina kort diskuterar de 

hur de ska gå tillväga för att lösa uppgifterna och därefter får alla grupper berätta detta för de 

övriga i klassen. Några uppgifter innebär att eleverna ska mäta fotbollsplanens omkrets och 

area samt volymen av en barack som finns intill skolan. Innan eleverna går ut och gör detta 

får de gissa vad resultatet kommer att bli. Eleverna framför sina gissningar och går sedan ut 

och utför sina uppdrag. 

   Vi går med eleverna ut och börjar filma och fortsätta föra anteckningar. Alla elever befinner 

sig runt eller på en stor grusplan. Vi går runt och observerar eleverna under tiden de löser sina 

uppdrag. Några av dem ska rita upp en mindre figur i större skala och diskuterar med varandra 

hur de ska lösa uppdraget. De börjar rita med en pinne i gruset och använder sig av en me-

terslinjal för att få rätt mått. Några elever som redan är klara med sina uppdrag tillkommer 

och ger synpunkter på hur gruppen ska gå till väga. När eleverna ritat klart kallar de på  

Marianne och visar upp sin figur. Marianne frågar eleverna hur de gått till väga och kommen-

terar att de löst uppgiften på ett bra sätt. 

   Nästa grupp vi observerar håller på att stega bredden på grusplanen, de har innan detta gjort 

en gissning på hur bred planen är. Efter att ha stegat gör eleverna en ny uppskattning om pla-

nens bredd och därefter kontrollmäter de med måttband och ser hur väl det korrekta måttet 

stämmer överens med deras uppskattningar. 
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   Under tiden går Marianne runt och stöttar de elever som behöver hjälp. När alla är färdiga 

och Marianne har kontrollerat elevernas resultat är det dags för rast och matematiklektionen 

avslutas med att Marianne berättar för eleverna att de ska fortsätta med dessa uppgifter vid 

nästa matematiktillfälle. 

4.3.2 Analys av observation 

Marianne hade inför matematiklektionen delat in klassen i grupper och skrivit upp dessa på ett 

blädderblock. Den första eleven i varje grupp var av Marianne utsedd till att vara gruppledare 

och det var denne som senare skulle dra det kort där gruppens uppdrag stod skrivet. Huruvida 

Marianne medvetet utsett gruppledarna eller om det bara var slumpen som avgjorde vem som 

hamnat överst på grupplistan framgick ej. Kanske kan det ha varit att gruppledarna enbart 

utsågs för att inget bråk skulle uppstå när det var dags att välja uppdragskorten. En annan teori 

kan vara att Mariannes tanke var att gruppledaren skulle styra upp arbetet eller kanske vara 

den som redovisade gruppens resultat, men detta var inte något som hon betonade. 

   Eleverna i Mariannes matematikgrupp verkade vara vana vid denna metod. Eleverna hade 

inga invändningar mot att gå ut trots att det regnade och var tidig måndagsmorgon utan de såg 

det som en självklarhet. Eleverna förhållningssätt kan kanske bero på att Marianne är engage-

rad och drivande på ett positivt sätt och detta kan eventuellt vara en orsak till att eleverna ver-

kar tycka ämnet är stimulerande och trevligt. Det är kanske mer naturligt för yngre elever att 

spontant leka och röra sig, vilket äldre elever kanske inte gör lika ofta i skolan. Dock verkade 

det som att Mariannes elever tyckte det var meningsfullt. 

   Då vi gick runt och studerade eleverna utomhus såg vi inga tecken på att ledaren i någon av 

grupperna hade en styrande roll. Eleverna verkade vara vana vid att samarbeta och alla i 

grupperna gav och tog av varandras tips och idéer både inom den egna gruppen och mellan de 

andra grupperna. Under lektionspasset var eleverna aktiva och de försökte verkligen lösa sina 

uppdrag. Marianne fanns ständigt närvarande och gick runt mellan de olika grupperna och 

intresserade sig för vilka metoder eleverna valt för att lösa sina uppdrag. Marianne verkade 

engagerad i det eleverna gjorde och gav dem ständigt utmanande frågor.  

   Lektionen avslutades lite abrupt eftersom lektionstiden tog slut innan alla elever hunnit slut-

föra sina uppdrag. I stället för att skynda på eleverna valde Marianne att vänta med bearbet-

ningen av elevernas resultat till ett senare tillfälle.  
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4.3.3 Intervju med Marianne 

Marianne är en mellanstadielärare som utbildade sig i Stockholm på 80-talet. Hon berättar för 

oss att hon länge hade gått och grunnat på hur matematiken skulle kunna bli mer lustfylld. En 

dag såg hon en kollega på lågstadiet som lät sina elever gå ut och gunga ett antal gånger mel-

lan matematikuppgifterna. Då fick Marianne idén att lägga in rörelsemoment i sin matematik-

undervisning. Hon arbetade då tillsammans med en gymnastiklärare och gemensamt kom de 

på olika fysiska moment som de vävde in i matematiklektionerna. Sedan den dagen har Mari-

anne vidareutvecklat detta och låtit varje matematiskt moment förstärkas av ett rörelse-

moment. Marianne menar att ”Det är inte så märkvärdigt, det kan gälla att kasta och studsa 

bollar, hoppa hopprep eller på studsmatta m.m. Det gäller att hitta på nya saker att använda 

för att variera rörelserna.” 

   Marianne har under sex års tid använt sig av detta arbetssätt och hon utvecklar det hela ti-

den. Marianne berättar även att hon utgår från en vanlig matematikbok och gör ett schema 

över det kapitel de ska bearbeta. Matematikschemat innehåller uppgifter från boken som 

blandats med rörelseinslag som förstärker förståelsen för det berörda ämnet. Rörelsemomen-

ten kommer in lite då och då eftersom varje elev arbetar individuellt med schemat, men för 

det mesta blir det någon form av rörelse under lektionspassen varje dag. Ibland anordnas det 

matematikdagar för eleverna, då de får träna olika matematiska moment med rörelse utomhus. 

Den grupp som Marianne har i matematik, har alla 100% godkänt i Nationella provet, medan 

alla skolans sexor har 80% godkänt. Alla sjätteklassare som gick ut för tre år sedan hade 

100% godkänt. Hon berättar vidare att gruppen kanske hade haft ett resultat på 100% god-

kända även om de arbetat på ett traditionellt sätt, men hon menar att genom rörelseinslag får 

eleverna extra stimulans samt att de tycker det är roligare. Marianne tar upp att det finns ele-

ver i de andra grupperna som troligtvis har dyskalkyli och att rörelseinslag eventuellt kanske 

hade hjälpt dem till en bättre förståelse. 

   Marianne berättar att eleverna tycker det är trevligt och givande med rörelseinslag i matema-

tiken. Hon tycker det är lustfyllt och utmanande att hitta på nya aktiviteter och hon menar att 

matematiken måste vara påtaglig och konkret eftersom man då fångar upp fler elever. Vidare 

säger Marianne: ”Kontentan är i alla fall att variera matteundervisningen genom att röra på sig 

och laborera för att göra det mera konkret. Konstigare än så är det inte. Man befäster kunska-

pen genom att använda hela kroppen ’Det man lär med kroppen fastnar i knoppen’. Genom att 

man använder kroppen stimuleras flera områden i hjärnan och kunskapen blir bättre befäst.” 
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5 Diskussion 

Vi kommer här att diskutera resultaten och analyserna från vår undersökning samt argumen-

tera runt dessa med hjälp av den litteratur som vi bearbetat. Vi kommer även att diskutera 

observationen från studiebesöket på Uppsävjaskolan och intervjun med läraren Marianne  

Johansson. 

5.1 Eleverna 

Då vi planerade vår traditionella undervisning utgick vi i huvudsak i från en matematikbok. 

Dock framställde vi nästan allt material själva. För att våra resultat skulle bli så rättvisa som 

möjligt valde vi att utforma undervisningen på ett tilltalande sätt även om den skulle vara tra-

ditionellt betonad Vi strävade efter att eleverna skulle ha det trevligt under lektionspassen, 

exempelvis skulle de få klippa, klistra och måla Vi var ute efter att skapa en normal traditio-

nell undervisningssituation och inte påverka eleverna med våra värderingar. Detta kan vara en 

av anledningarna till att vi inte ser så stor skillnad på resultatet mellan traditionell undervis-

ning och rörelseundervisning. Om vi hade planerat de traditionella lektionspassen utan dessa 

praktiska inslag och endast använt oss av stenciler som varit mindre roligt utformade så tror vi 

att eleverna inte hade tyckt att det var så trevligt. Ahlberg (1995) menar att eleverna ofta tyck-

er det är roligt då de får en ny matematikbok, men när de arbetat i boken ett tag försvinner 

spänningen eftersom de vant sig vid läroboken. Att eleverna uppskattade vår undervisning kan 

bero på att de fick ett nytt material att arbeta med vid varje lektionspass. Eleverna i dessa 

klasser arbetar normalt sett inte i matematikböcker, utan är vana vid stenciler som läraren ko-

pierar från olika läroböcker och uppgiftsblad. För dessa elever är detta traditionell matematik 

och därför valde vi även att arbeta på detta sätt under vår undersökning och inte låta eleverna 

arbeta i var sin matematikbok. 

   Att undervisningen skall vara varierande är något som Skolverket i sin rapport NR 221 

(Skolverket, 2003) stärker, då de menar att de lärare som använder en för ensidig metod kan 

få eleverna att tycka att undervisningen är tråkig. Vidare menar Skolverket att många lärare 

styrs alldeles för mycket av läroboken och använder sig enbart utav denna, vilket eleverna inte 

tycker om.  

   I kursplanen för matematik (Skolverket, 2002) tas det upp att skolan ska sträva efter att ele-

ven får använda enkla matematiska modeller och att de får ta del av olika problemlösande och 

kreativa aktiviteter eftersom detta är gynnande för deras kunskapsutveckling. Då vi samman-

ställt utvärderingstesten och intervjusvaren kunde vi se att det inte fanns någon större skillnad 
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i elevernas resultat beroende på vilken metod de fick använda. Dock kunde vi se en skillnad 

grupperna emellan. I Grupp A skedde inte lika stor inlärning eftersom många av dem redan 

kunde mycket av det de skulle lära sig. Hur resultatet hade blivit om vi presenterat ett nytt 

område som var okänt för båda grupperna vet vi inte och det fanns inte heller någon tid för att 

undersöka detta. Något som är värt att poängtera är att en av eleverna i Grupp B visade på stor 

skillnad i resultaten mellan traditionell metod och rörelsemetod. I förkunskapstestet visade 

eleven ett lågt resultat, men i utvärderingstestet visade eleven på maxresultat i rörelseunder-

visningen medan han i den traditionella undervisningen bara hade förbättrat sig något. Dewey 

talar om ”Learning by doing” (Stensmo, 1994) vilket innebär att eleven lär sig genom prak-

tiska inslag i undervisningen. Detta passar in på eleven i Grupp B som visade att denne ut-

vecklats mest genom rörelseinslag. Eftersom eleven har utländsk bakgrund och är svagare i 

det svenska språket tycker vi att denna metod passar denne elev bra. Vi anser att rörelseun-

dervisningen blir tydligare och mer konkret för eleven då denne erbjuds både teoretisk och 

praktisk undervisning i det berörda området. Eleven kan dessutom se hur dennes klasskamra-

ter utför uppgifterna och kan därigenom härma de andra och lära sig på detta vis. Om denne 

elev fått traditionell matematikundervisning på sitt hemspråk så hade kanske hans resultat 

varit lika goda i den traditionella undervisningen som i rörelseundervisningen. Eftersom det 

inte finns möjligheter för eleven att få matematik på sitt hemspråk, så är kanske rörelseunder-

visning ett bra alternativ för denne. 

   Något som vi ställer oss frågande till är varför Marianne Johansson på Uppsävjaskolan, där 

vi gjorde vårt studiebesök, undervisade i den grupp som var starkast i matematik. Enligt  

Marianne hade denna grupp förmodligen visat bra resultat även om de fått traditionell under-

visning. Möjligen hade dock eleverna inte tyckt det varit lika trevligt med matematik. I de 

andra matematikgrupperna på skolan arbetade man utefter en traditionell undervisningsmetod 

och i några av dessa grupper fanns elever med bland annat dyskalkyli och andra inlärnings-

svårigheter. Något som hade varit intressant att utforska är hur dessa elever svarat på en ma-

tematikundervisning med rörelseinslag. Kanske hade dessa elever lättare kunnat ta till sig 

denna typ av undervisning eller så hade eventuellt resultatet blivit det samma. 

   Huitfeldt m.fl. (1998) tar upp att vissa elever lär sig klockan bara för att veta när lektionen 

slutar. Vi anser att det är positivt på så sätt att de lär sig klockan, men vi tycker inte att en lek-

tion ska vara så tråkig att eleverna lär sig klockan för att de längtar efter rasten. Då ligger ele-

vernas fokus på att hålla reda på vad klockan är och inte på lektionens innehåll. Maltén (2002) 

påpekar att inga elever orkar koncentrera sig i mer än i 20 minuter åt gången och därför be-

hövs inslag av rörelse för att eleverna ska få nya krafter för att kunna orka sitta stilla igen. För 
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de elever som har exempelvis koncentrationssvårigheter eller är hyperaktiva anser vi att det är 

extra viktigt att avbryta lektionen för att integrera någon form av rörelseaktivitet som berör 

ämnet. 

   En erfarenhet som vi gjorde var att lokalens storlek kan ha stor inverkan på elevernas kon-

centration. Under intervjuerna framkom det att några elever upplevde det som jobbigt att vis-

tas i en mindre lokal. Eleverna råkade ibland oavsiktligt trampa på eller stöta till varandra och 

detta ledde då till irritation. Dessutom blir luften snabbt dålig i en liten lokal och därför blev 

en del av barnen väldigt törstiga. Jämför man rörelseaktiviteterna inomhus med de som utför-

des utomhus så framkom det inga negativa kommentarer 

   Eventuellt hade vi kanske fått ett annorlunda resultat om undersökningen pågått under en 

längre period. Det hade möjligtvis framgått tydligare om någon av metoderna gav ett bättre 

resultat än den andra. Likaså hade elevernas åsikter om vilken metod de föredrog varit mera 

grundade och inte påverkade av ”nyhetens behag”. Att presentera en ny inlärningsmetod kan 

ha två sidor anser vi. Dels kan den nya metoden väcka nyfikenhet och intresse vilket också 

Ahlberg (1995) lyfter fram, men vi tror även att nya inslag i undervisningen kan framkalla en 

osäkerhet för vissa elever. Detta kan i sin tur leda till att eleven i ett startskede inte vågar ta 

för sig utan intar en avvaktande och passiv roll. Ur denna synpunkt anser vi att detta är ännu 

en anledning till varför man bör använda nya metoder under en längre period innan man ut-

värderar något resultat. 

   Hänvisar man till Marianne Johanssons matematikgrupp så är rörelseinslag inget konstigt 

för dessa elever utan de ser rörelse som en naturlig del av matematiken. Eleverna följer sitt 

matematikschema och när de stöter på en rörelseuppgift där de ska använda sig av något visst 

redskap eller dylikt så vet de exakt var de kan finna detta samt hur detta skall användas. Detta 

innebär att Marianne inte behöver ge ständiga instruktioner till eleverna utan kan i stället stöt-

ta de elever som behöver hjälp. Marianne poängterade att hennes elever hade visat väldigt 

goda resultat på de Nationella proven i matematik och uttryckte även att hennes elever tycker 

det är trevligt med rörelseinslag i matematikundervisningen.  

5.2 Lärarens arbete 

Vi anser att om läraren integrerar rörelse i undervisningen är det extra viktigt att vara tydlig 

för eleverna så att de får veta varför de ska utföra de olika aktiviteterna. Detta gäller i synner-

het om det är en metod som eleverna inte är vana vid. Om lärarens syfte med lektionspasset är 

otydligt kan frågor som exempelvis ”När ska vi räkna matte?” dyka upp från eleverna. Även 

elevernas föräldrar kan ifrågasätta denna metod om läraren inte varit tydlig nog. Nordlund 
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(1991) menar att de didaktiska frågorna Vad?, Hur? och Varför? är viktiga för läraren att utgå 

ifrån i sin planering. Detta kan kopplas ihop med Lindqvist (1999) som nämner vad Vygotskij 

anser om pedagogens uppdrag. Vygotskij anser att pedagogen har en viktig roll i elevernas 

utveckling i skolan och att undervisningen skall vara lustfylld och undervisningsmiljön ska 

vara stimulerande för elevernas inlärning. Det Vygotskij även poängterar, enligt Lindqvist, är 

att det är viktigt för läraren att ta del av ny forskning. Vi håller med om vad både Nordlund 

(1991) skriver och vad Lindqvist (1999) tar upp om Vygotskijs tankar. Vi tycker att det är 

viktigt som lärare att utgå ifrån de didaktiska frågorna. Läraren ska reflektera över vilket syfte 

och mål den har med sin undervisning och vi anser att det är av stor vikt att lärare tar del av 

aktuell forskning som berör elevernas lärande. Vi anser även att det är vår skyldighet som 

lärare att göra allt vi kan för att vi ska kunna ge eleverna så bra undervisning som möjligt. 

Stensmo (1994) tar upp Piaget som menar att det är viktigt att använda sig av konkreta och 

laborativa arbetssätt eftersom eleverna tycker om att ta reda på saker och är nyfikna av sig. 

Detta är också något som vi anser är viktigt att tänka på som lärare. I Lpo 94 (Skolverket, 

2002) tar de upp att eleverna ska få utvecklas och ha roligt i skolan och få känna sig nöjda 

över sin kunskapsutveckling. Även Maltén (2002) menar att om läraren lyckas påverka ele-

verna positivt så att de upplever undervisningen som rolig, kan detta leda till att de lättare 

kommer ihåg sina nya kunskaper. Just lusten i lärandet är något som Marianne Johansson på 

Uppsävjaskolan har tagit fasta på. Hon poängterar även vikten av att ha en konkret matema-

tikundervisning för att optimera elevernas förståelse för ämnet. 

   Holle (1985) menar att för att eleverna ska kunna få möjlighet att utveckla sina motoriska 

färdigheter bör dessa tränas varje dag. Men författaren betonar även att eleverna tycker att det 

är trevligt med avbrott i undervisningen då de får röra på sig. Den erfarenhet vi har är dock att 

många lärare anser att de inte har tid för dessa avbrott. Vi menar att det inte ska ses som något 

avbrott när man blandar in rörelser i undervisningen, utan i stället ska rörelserna förstärka de 

områden som bearbetas. Dessutom anser vi liksom Maltén (2002) att elevernas inlärning har 

ett samband med deras rörelsebehov. Författaren tar upp att det är många elever som får sitta 

stilla under lektionen och detta anser han hämma elevernas utveckling. Hannaford (1998) me-

nar att elever som lär sig bäst genom rörelse oftast ses som störningsmoment i klassrummet. 

Det händer ibland att dessa elever felaktigt får specialundervisning. Detta kan då ge eleverna 

sämre självförtroende. Det som ovanstående författare har tagit upp håller vi också med om. 

Elever som fått specialundervisning för sina inlärningssvårigheter hade kanske i vissa fall 

bara behövt en annan typ av undervisningsmetod. 
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   Stenberg (1992) nämner Ernst J Kiphard som anser att motoriken endast påverkar inlär-

ningsförmågan på ett indirekt sätt. Att ha dålig motorik behöver inte innebära att man har 

svårt för att lära sig menar Kiphard. Men dålig motorik kan leda till att eleven får sociala och 

emotionella problem och detta kan i sin tur påverka inlärningsförmågan negativt. Hannaford 

(1997) menar däremot att rörelse har en direkt koppling till elevernas inlärning. Likaså menar 

Boström (1998) och Jensen (1997) att genom rörelseaktivitet får hjärnan syre vilket leder till 

att eleverna blir piggare och kan därför ta till sig undervisningen bättre. Vi tolkar det som att 

oavsett vilken av ovanstående författares teorier angående motorikens betydelse för inlärning 

som är rätt så visar de på att rörelse är bra för inlärningsförmågan. Även läraren Marianne 

Johanssons teorier överensstämmer med ovanstående författare. Hon uttalar att ”Det man lär 

med kroppen fastnar i knoppen. Genom att man använder kroppen stimuleras flera områden i 

hjärnan och kunskapen blir bättre befäst.”. 

5.3 Förslag till vidare forskning  

I en jämförelse mellan den rörelseundervisning och traditionella undervisning vi genomförde i 

vår undersökning, kunde det inte märkas någon betydande skillnad på elevernas inlärning. Vi 

kunde inte heller se att eleverna upplevde den ena metoden som mer positiv än den andra. Om 

resultatet blivit annorlunda om undersökningen pågått under en längre period är något som 

vore intressant att undersöka. 

Vi valde att integrera två åldersgrupper och hade lika många från varje årskurs i undersök-

ningsgrupperna, men det visade sig ändå att den ena gruppen visade bättre resultat än den 

andra. Eleverna i den starkare gruppen presterade bättre oavsett metod och det blev därför 

svårt att jämföra grupperna sinsemellan.  

 En vidare forskning inom detta område kan vara att långsiktigt undersöka grupper som fors-

karen har indelat efter kunskapsnivå. Grupperna bör inte jämföras sinsemellan utan det är 

inom den egna gruppen som jämförelsen ska göras avseende vilken typ av matematik, rörel-

seundervisning eller traditionell undervisning, som ger bäst resultat. 
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6 Sammanfattning 

Valet till vårt uppsatsämne har sin grund i det som Skolverket lyfter fram i sin rapport nr 221 

Lusten att lära -med fokus på matematik (Skolverket, 2003). De beskriver det falnande intres-

set för matematik bland svenska skolelever och de lyfter även fram den negativa påverkan 

ensidig och monoton undervisning kan ha på elevernas lust att lära.  

Vi har under tidigare VFU-perioder stött på matematikundervisning som varit traditionell i sin 

utformning och där eleverna suttit tysta och stilla på sina platser och arbetat. Utifrån våra erfa-

renheter tyckte vi det kunde vara intressant att undersöka vilken effekt en rörelsebetonad ma-

tematikundervisning kunde ha på elevers inlärning i förskoleklass och i grundskolans årskurs 

ett. 

   Syftet med vår uppsats var att undersöka om ”rörelsematematik” är ett bra arbetssätt att an-

vända sig av samt den eventuella påverkan rörelse har på elevers inlärningsresultat i mate-

matik. Vår problemprecisering var: 

 Hur upplever eleverna i förskoleklassen och grundskolans årskurs ett den traditionella 

matematikundervisning kontra den rörelsematematik som vi presenterar för dem? 

 Vilka skillnader går att se på inlärningsresultaten när ovanstående metoder används i 

dessa grupper? 

Efter vi sammanställt och analyserat vår undersökning framkom det att det inte gick att ur-

skilja någon betydande skillnad på inlärningsresultaten mellan den traditionella undervis-

ningen och rörelseundervisningen i matematik. Dock har vi i litteraturen funnit belägg för att 

rörelseundervisning skulle kunna vara gynnsamt för de flesta elever. Likaså menar läraren, 

Marianne Johansson, som vi besökte på Uppsävjaskolan, att genom rörelseinslag i matemati-

ken får eleverna extra stimulans och genom att använda hela kroppen befäster de kunskaperna 

bättre. 

   Dewey, Piaget och Fröbel är några pedagogiska filosofer som betonar vikten utav laborativa 

arbetssätt i undervisningen. Lek och praktiska inslag främjar elevers utveckling och lärande 

anser dessa filosofer. Skolverket (2000) säger i Lpo94 att skolan ska erbjuda en varierad un-

dervisning, både vad det gäller innehåll och metoder för att främja elevernas utveckling. Även 

Maltén (2002) och Hannaford (1997) är några författare som belyser vikten av att erbjuda en 

varierad undervisning för eleverna. Författarna anser att om eleverna visar dåliga resultat be-

ror detta ofta på att de erbjudits en ensidig och inte tillräckligt stimulerande undervisning. De 

menar att människor har olika inlärningssätt, men att detta inte uppmärksammas nog i skolan. 
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Slutligen anser vi att man bör arbeta med rörelsematematik under en längre period för att få 

fram om metoden har någon påverkan på elevers inlärningsresultat. Marianne Johansson har 

arbetat med rörelsematematik under sex år och enligt hennes utsago har denna metod påverkat 

hennes elevers resultat positivt. Rörelseundervisning kanske inte passar alla elever, men ge-

nom att integrera rörelse i matematikundervisningen ökar förutsättningen för att kunna be-

möta alla elevers olika behov anser vi. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 

Traditionell undervisning: 

 

 

1. Vad var det som var bra/roligt? 

 ___________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________   

2. Fanns det något som var dåligt/tråkigt? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

3. Var det något du inte förstod? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Övrigt 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 
 

Rörelseundervisning: 

 

 

1. Vad var det som var bra/roligt? 

 ___________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________   

2. Fanns det något som var dåligt/tråkigt? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Var det något du inte förstod? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Övrigt 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

5. Hur tror du att du lär dig bäst -genom att sitta still        eller genom att röra dig      ? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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Bilaga 3 

 

 

Intervjufrågor till Marianne Johansson 

 

1. Vad har du för pedagogisk bakgrund? 

 

2. Hur kom det sig att du började använda denna metod och hur länge har du 

arbetat på detta vis? 

 

3. Hur du går till väga när du planerar din undervisning? 

 

4. Har du sett någon förbättring på elevernas inlärningsresultat sedan du bör-

jade med denna metod? 

 

5. Vad tror du dina elever tycker om denna metod? 

 

6. Hur tycker du det är att arbeta med denna metod? 
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Bilaga 4 

 

 KAN OSÄKER KAN EJ 

Utvärderingsstencil, former    

    

Måla 2 trianglar gula    

Måla 2 kvadrater gröna    

Måla 2 cirklar röda    

Måla 1 rektangel blå    

    

Ordningstal, stencil balkong/kalender    

    

Rita en blomma på första balkongen!    

Rita en boll på sjätte balkongen!    

Rita en fågel på tredje balkongen!    

Rita en glass på nionde balkongen!    

Rita en flagga på femte balkongen!    

    

Vad finns i fjärde luckan?    

Vad finns i andra luckan?    

Vad finns i sjunde luckan?    

Vad finns i tionde luckan?    

Vad finns i åttonde luckan?    

    

Lägesord, stencil skogen    

    

Peka på något som är över något annat!    

Peka på något som är till vänster något annat!    

Peka på något som är i något annat!    

Peka på något som är framför något annat!    

Peka på något som är mittemellan något annat!    

Peka på något som är på något annat!    

Peka på något som är bakom något annat!    

Peka på något som är till höger något annat!    

Peka på något som är under något annat!    
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 
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Bilaga 10 
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Bilaga 11  
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Bilaga 12 
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Bilaga 13  
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Bilaga 14 
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Bilaga 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad får musen till middag om den följer följande beskrivning? 
 

 

H H V H V H 
 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Höger Vänster 


