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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att få fram forskning kring rörelsepauser i

matematikundervisningen och dess effekter på elevers koncentrationsförmåga.

Efter att ha sammanställt de olika resultaten från tidigare studier ser vi någorlunda

lika resultat. Resultatet innebär att man ser ett förbättrat studieresultat eller ett

oförändrat resultat bland eleverna efter att ha infört fysisk aktivitet i

undervisningen, till viss del konstateras även en positiv effekt på elevers kognitiva

förmågor. Utifrån forskningsläget vill vi i vår undersökning få fram olika lärares

uppfattningar och upplevelser om rörelsepauser i matematikundervisningen

kopplat till koncentration. Vår undersökning grundar sig i Hansen och Klingbergs

kognitiva teorier. I vår studie har vi valt en kvalitativ metod där vi intervjuar olika

lärare. Genom semistrukturerade intervjuer med lärare har vi fått en bredare och

djupare bild av varje lärares perspektiv och syn på rörelsepauser i

matematikundervisningen kopplat till elevernas koncentrationsförmåga. Det

resultat som framkom var att lärare använder sig av rörelsepauser i sin

undervisning. De använder rörelsepauser på olika vis med hjälp av olika verktyg

och strategier. Rörelsepauser upplevs till största del som något positivt för eleven
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men visar även att det kan vara negativt för de elever som har svårt att återgå till

arbetet och finna studiero efter en rörelsepaus.

Ämnesord

Matematik, fysisk aktivitet, rörelse aktivitet, kognitiva förmågor, koncentration

Förord
Detta arbete är skrivet av Malin Andersson och Fanny Lundgren på

grundlärarutbildning inriktning F-3 på högskolan i Kristianstad. Detta arbete är

utfört på avancerad nivå som omfattar 15 högskolepoäng. Det ämne vi valt att

fokusera på är lärares uppfattning om rörelsepauser i matematikundervisning

kopplat till elevernas koncentrationsförmåga. Vi har arbetat fram studien

tillsammans och haft en jämn fördelning längs arbetets gång.

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärarna ute på fältet ser på rörelsepauser i

matematikundervisningen och om det har någon påverkan på elevernas

koncentrationsförmåga. Vi upplever att det diskuteras mycket kring detta men

undrar vad lärarna själva upplever ute på skolorna.

I kunskapsöversikten undersöks den forskning som finns om ämnet och tyder på

att tidigare forskning främst skett jämte elever och därför anser vi det som aktuellt

att ta reda på hur lärarna upplever detta.

Vi vill tacka vår handledare Örjan Hansson som delgett sin kunskap, engagerat

och stöttat oss längs arbetets gång.
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1. Inledning

År 2017/2018 publicerade Världshälsoorganisationen WHO internationella

resultat som berör elevers hälsa. Sverige visade sig då hamna långt ner på listan

gällande aktiva skolbarn (World Health Organization, 2020). Sverige är ett land

där stillasittande barn blir alltmer vanligt. I skolvärlden upplever vi att många

elever är trötta och ofokuserade en stund in i lektionerna.

Skolverket (2019) skriver att regeringen gett skolan i uppdrag att utveckla rörelse

i skolan. De skriver vidare att det är viktigt att uppmärksamma hälsofrågan som

knyter an till att det står skrivet i läroplanen att skolans uppdrag är att erbjuda

daglig fysisk aktivitet (Skolverket, 2019). Utifrån det är vi nyfikna på att se hur

hälsofrågan ser ut i skolans verksamhet idag.

I dagsläget visar Balan och Green (2019); Ericsson (2003); Karlsson (2017);

Mavilidis et al. (2019); Marques et al. (2017); Omidire et al. (2018); Snyder et al.

(2016) forskning att fysisk aktivitet påverkar de flesta elevers inlärning och

kognitiva förmågor positivt eller oförändrat. Utifrån våra forskningsfrågor kan

svar ges på vad lärarna har för uppfattning om rörelsepauser och om det påverkar

koncentrationen i matematik

Då de verksamma lärarna arbetar nära eleverna och ser hur eleverna reagerar och

agerar i samband med fysisk aktivitet i undervisningen anser vi det aktuellt att få

en syn på lärarnas perspektiv. I tidigare nämnd forskning (Balan & Green 2019;

Ericsson 2003; Karlsson 2017; Marques et al., 2017; Mavilidi et al., 2019;

Omidire et al., 2018; Snyder et al., 2016) observeras och analyseras elevernas
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förmågor. Vi vill i vår studie få en syn på hur de verksamma lärarnas perspektiv

på fysisk aktivitet kopplat till undervisning är. Genom att intervjua lärarna får vi

lyssna till deras upplevelser och uppfattningar samt om de använder sig av

rörelsepauser i sin undervisning. Vår förhoppning är att få svar på hur det fungerar

i en vardaglig skola och inte enbart se de resultat som framkommer efter att

forskaren gått in och gjort en undersökning. Ett annat perspektiv som ska bli

intressant att se utifrån våra forskningsfrågor är om lärarna anser att matematik är

ett ämne som belastar eleverna mer, alltså om de lättare tappar fokus i det ämnet.

Vi vill undersöka lärarnas uppfattningar och upplevelser om elever påverkas

positivt eller negativt och isåfall vad som är positivt eller negativt i förhållande till

elevernas koncentrationsförmåga.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av rörelsepauser i

matematikundervisning med fokus på koncentration och jämföra det med vad

tidigare forskning säger. I vår studie vill vi få svar på vilken uppfattning lärare har

kring användandet av rörelsepauser i matematikundervisningen samt hur man som

lärare får ta del av fortbildning inom det. Vår studie handlar om hur lärares

uppfattningar är kring hur elevernas koncentrationsförmåga påverkas av

rörelsepauser. För att få svar på detta har vi valt att ha med följande huvudfrågor i

vår studie:

- Vilken uppfattning har olika lärare kring sitt egna och andras användande

av rörelsepauser inom matematikundervisningen?

- På vilket sätt tar lärare del av fortbildning angående rörelsepauser inom

matematikundervisning?

- Hur upplever lärare att elevernas koncentrationsförmåga påverkas av

rörelsepauser i matematikundervisningen?
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2.Teoretiskt ramverk
Vi kommer i avsnittet nedan presentera de kognitiva begrepp vi valt att utgå ifrån

under vår studie samt Klingberg (2011) och Hansens (2016) teorier och deras

definitioner av vad kognition är.

2.1 Kognitiva teorier
Klingberg (2011) delar upp koncentrationsförmågan i tre olika kategorier:

vakenhetsgrad, stimulusdriven uppmärksamhet och kontrollerad uppmärksamhet.

Vakenhetsgrad: Klingberg (2011) definierar begreppet vakenhetsgrad genom att

det varierar från dåsighet till panikliknande stress. Den påverkar det mesta vi gör.

Stimulusdriven uppmärksamhet: Klingberg (2011) beskriver stimulusdriven

uppmärksamhet som att den automatiskt dras mot något nytt eller särskilt

intressant i omgivningen.

Kontrollerad uppmärksamhet: Vi använder oss av kontrollerad uppmärksamhet

när vi bestämt oss för att koncentrera oss på en specifik uppgift. Det kan till

exempel vara texten i boken eller föreläsaren längst fram i aulan (Klingberg,

2011).

Selektiv koncentration:

Hansen (2016) pratar om koncentrationsförmågan utifrån begreppet selektiv

koncentration. Denna koncentration har mätts i Flanker-test. Detta test innebär att

det dyker upp pilar på en skärm och den som genomför testet ska så snabbt som

möjligt markera åt vilket håll pilarna går åt. Det var i detta test som han fick syn

på att träning kunde påverka individens selektiva koncentration. Det visade sig att

de med bra kondition fick bättre resultat. Deltagarnas hjärnor skannades sedan av

med magnetkamera och då kunde man se att hjässloben som sitter mitt på huvudet

och frontalloben var mer aktiva hos de med bra kondition. Dessa delar i hjärnan är

viktiga för att kunna fokusera och rikta uppmärksamheten på en sak och det är det

som Hansen (2016) kallar selektiv koncentration.
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Utifrån de teorier som framkom i tidigare forskning har vi valt att fokusera på

Klingberg (2011) och Hansens (2016) teorier inom kognition. Klingberg (2011)

menar att koncentrationsförmågan och arbetsminnet överensstämmer med

varandra, dessa två kognitiva förmågor är något som belastar hjärnan vid

matematikinlärning. Hansen (2016) förklarar genom att utföra fysisk aktivitet gör

hjärnan sig redo för att ta sig an ny kunskap. Utifrån detta föll valet av teorier då

det är detta som är relevant i förhållande till vårt syfte och våra forskningsfrågor.

Kognition är en psykologisk samlingsterm för de olika kognitiva förmågorna.

Dessa förmågor innebär till exempel minnet, intelligens, uppmärksamhet och

koncentration.Vår studie kommer grunda sig i koncentrationsförmågan.

Klingberg (2011) menar att de kognitiva förmågorna förbättras genom att införa

fysisk aktivitet i skolan samt att prestationerna i matematik har ökat efter

införandet. Klingbergs (2011) definition av en kognitiv förmåga är kopplad till

arbetsminnet och koncentration. Klingberg (2011) skriver att arbetsminne och

förmåga till koncentration nästintill är synonyma eftersom arbetsminnet påverkar

koncentrationen. Har en elev nedsatt arbetsminnesförmåga leder det troligtvis till

att eleven har svårt att koncentrera sig vilket ofta behövs i samband med

matematik. För att en elev ska klara av att prestera i matematik krävs det att en

elev har dessa kognitiva förmågorna och därför blir dessa viktiga i samband med

matematikämnet. Klingberg (2011) lyfter tre begrepp: vakenhetsgrad,

stimulusdriven uppmärksamhet och kontrollerad uppmärksamhet. Dessa begrepp

kan man koppla till hur elevernas koncentration fungerar i skolan.

Hansen (2016) förklarar att muskelarbete bidrar med ny energi till hjärnan samt

att rörelse påverkar den växande människan, koncentrationsförmågan, intelligens

och minnet. Genom träning skapas fler hjärnceller och stimulerande miljö ökar

chansen för cellerna att överleva. Detta kopplar vi till rörelses påverkan på

koncentrationsförmågan i matematik då Hansen (2016) menar att när vi rör på oss

gör hjärnan sig redo för att ta emot ny information. Ett teoretisk begrepp som
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Hansen använder är selektiv koncentration, utifrån tolkningen av det begreppet

kan man se elevernas koncentration i olika sammanhang.

Som vi nämnt ovan nämner Klingberg (2011) att de kognitiva förmågorna är

viktiga i ämnet matematik och kopplat till Hansens (2016) studie som visar att

rörelse påverkar bland annat koncentrationsförmågan. Detta är en relevant grund i

vår kommande studie där frågeställningarna syftar till att ta reda på lärarnas

uppfattningar om rörelsepauser påverkar koncentrationsförmågan i matematik,

och vad lärarna har för uppfattning om användandet av rörelse i

matematikundervisningen. Vi behöver även ta reda på om och på vilket sätt

lärarna använder sig av rörelsepauser i undervisningen för att få en syn på hur

rörelse används hos vardera lärare.

I vår studie kommer vi att analysera lärarnas svar på våra semistrukturerade

intervjufrågor med utgångspunkt i hur Hansen (2016) och Klingberg (2011)

framställer koncentration som en kognitiv förmåga kopplat till matematik. Vi är

intresserade av att ta reda på om lärarna anser att rörelse påverkar eleverna som

Hansen (2019) och Klingberg (2011) skrivit fram, till exempel om lärarna

upplever att rörelse bidrar med ny energi till hjärnan och att eleverna då blir mer

mottagliga för ny kunskap. Om inte, vad har lärarna då för uppfattning om vad en

rörelsepaus kan medföra i ett ämne som matematik?

3. Centrala begrepp
Här nedan kommer de centrala begrepp som kommer att finnas med i vår

undersökning beskrivas. Dessa begrepp är: fysisk aktivitet, rörelseaktivitet,

rörelsepaus och kognitiva förmågor.

3.1 Fysisk aktivitet/Physical activity
Ett centralt begrepp som förekommer i artiklarna är fysisk aktivitet. Skolverket

(2019) definierar begreppen rörelseaktivitet och fysisk aktivitet olika.
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Rörelseaktivitet och fysisk aktivitet används i stort sett i hela läroplanen och går

under begreppet fysiska aktiviteter men i vetenskapliga artiklar och teoretiska

sammanhang är det skillnad på dem. Fysisk aktivitet innebär då att

energiförbrukningen är fysisk aktivitet, exempelvis att du går upp för en trappa

eller orienterar i skogen. Lees och Hopkins (2013) samt Rasberry et al. (2010)

definition av fysisk aktivitet är all kroppslig rörelse som uppstår från

sammandragningar av skelettmuskler, som i sin tur ökar energiförbrukningen.

Fysisk aktivitet kan utföras i hemmet, på skolan eller i arbetet, under transporter,

på fritiden och under organiserad fysisk träning.

3.2 Rörelseaktivitet
Rörelseaktivitet är ett begrepp som innefattar olika aktiviteter. Definitionen har

sett olika ut i studierna. Följande studier har utmärkt sig och skiljer sig åt i hur

undersökningarna har utförts. Snyder et al. (2016) undersökning har inneburit att

eleverna ska vara aktiva minst 50 % av en 70 minuters lektion. Omidire et al.

(2018) undersökning har innefattat 30 minuters extra aktivitet måndag - torsdag.

Balan och Greens (2019) undersökning sker i form av att lektionen inleds med 7

minuters rörelseaktivitet och Mavilidis et al. (2019) har 5 minuters rörelsepaus i

undervisningen. Detta medför att kroppen hunnit röra sig olika mycket och gett

olika svar. Dessa olika sätt att använda rörelseaktivitet på har haft inverkan på hur

eleverna påverkats och presterat i de övningar som varit med i undersökningen.

Skolverket (2019) definierar begreppet rörelseaktivitet genom att de olika sinnena

samt kroppen blir involverade i rörelsen.

3.3 Rörelsepaus
Rörelsepaus är ett återkommande begrepp i vår studie som vi har valt att använda

oss utav. Begreppet enligt oss är synonymt med de tidigare begreppen fysisk

aktivitet och rörelseaktivitet. Vilket innebär att för oss är rörelsepaus när man

lägger ifrån sig pennan och gör någon form av rörelse med kroppen, det kan vara

allt från en kortare idrottslektion till att göra 10 grodhopp. Att utföra en

rörelsepaus innebär även för oss att man låter hjärnan tänka på något annat och
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skapar förutsättningar för att kunna hämta nytt syre till hjärnan, som leder till att

man har förmåga att koncentrera sig resterande tid av undervisningen.

3.4 Kognitiva förmågor
Ett annat begrepp som förekommer i studierna är kognitiva förmågor, det är ett

begrepp som används i nästan alla studier men som är inriktat på olika förmågor

till exempel arbetsminne, inlärning och koncentration. Detta har inneburit att de

studier vi valt ut inte enbart är fokuserade på koncentration som vi ska undersöka

vidare om. Lees och Hopkins (2013) definierar begreppet kognitiva förmågor som

en elevs förmåga att lära genom observation, resonemang, analys och omdöme.

Gathercole och Alloway (2008) förklarar att dessa kognitiva förmågor är viktiga i

matematikämnet då det krävs att individen kan följa instruktioner, föra

resonemang och lösa problem för att kunna utvecklas i matematik. Elever med

nedsatt arbetsminnesförmåga kan även vara känsliga för störningar enligt en

klassrumsstudie som har gjorts och detta påverkar då prestationerna i matematik.

Det ställs krav på en rad olika kognitiva förmågor samt förmågan att kunna

bearbeta information för att kunna utveckla kunskaperna i matematik och därmed

blir dessa förmågor viktiga i just det ämnet (Specialpedagogiska myndigheten,

2020). Vår egna definition av begreppet kognitiva förmågor är att dra kopplingen

till koncentration då det enbart är det vi valt att fokusera på.

4. Resultat av tidigare forskning
I avsnittet nedan framgår vilka resultat som skrivits fram i tidigare forskning.

Tidigare forskning pekar på att fysisk aktivitet i klassrummet ger en positiv

påverkan på elevernas prestationer. Balan och Green (2019) skriver fram att

vidare forskning behöver rikta in sig på detta och undersöka kopplingar mellan

olika undervisningssituationer och effekten av fysisk aktivitet på kognitiva

funktioner. Ericsson (2003) har i sin delstudie av Bunkefloprojektet konstaterat att

det inte går att fastställa ett resultat gällande elevernas koncentrationsförmåga.
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Lärarna har däremot bedömt att koncentrationsförmågan har förbättrats i de båda

interventions-grupperna. Marques et al. (2017) visar däremot i sin studie att

koncentrationsförmågan har förbättrats genom att ha rörelsepauser i den ordinarie

undervisningen.

När det gäller resultaten mellan fysisk aktivitet och studieresultat kan det variera

beroende på vilken studiedesign som valts och vilken form av fysisk aktivitet som

ligger i fokus att undersökas. Interventionsstudier som finns inom området kan ha

olika resultat på grund av att studierna har olika elevgrupper. Det leder även till

olika resultat beroende på hur du lägger upp den fysiska aktiviteten i

undersökningen.

Vi kan se att resultaten är relativt lika och överlag ger rörelseaktiviteter en positiv

effekt på elevers skolresultat. Syftet i många av studierna är att man vill ta reda på

om mer rörelse kan påverka elevernas skolresultat. Det är inte bara elevernas

skolresultat i matematik som förbättras utan det är även elevernas

samarbetsförmåga, rörelse och motorik, koncentrationsförmåga,

inlärningsförmåga och kroppsuppfattning (Omidire et al., 2018). I studierna har

forskarna valt eleverna som deltagare för att få fram ett resultat som utgår från

deras utveckling. Eftersom rörelse visar sig ge effekt på ett positivt sätt i studierna

är slutsatsen att rörelse kopplat till undervisning rekommenderas.

Det finns ingen studie som tyder på att fysisk aktivitet påverkar eleverna negativt.

Däremot skrivs det fram av Snyder et al. (2016) att man inte ser någon särskild

förändring på elevernas inlärning men att de antyder ett större engagemang hos

eleverna på de undersökningar som innehåller fysisk aktivitet, vilket kan leda till

att en del elever ökar sin inlärning.

En tydlig skillnad är hur elevernas matematikkunskaper förändras beroende på hur

det undersökts. I Bunkefloprojektet förbättrades elevernas resultat i matematik

och svenska, som framgick i de nationella proven. Detta projektet pågick under

nio år vilket betyder att forskarna har kunnat följa eleverna under hela

grundskolan (Ericsson, 2003). Jämför man denna undersökning med Balan och
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Greens (2019) så pågick den studien i fem månader och visade inga resultat på

elevernas matematikkunskaper, däremot såg man förbättringar hos eleverna

gällande deras koncentrationsförmåga och arbetsminne. Eftersom längden på

dessa olika studier skiljer sig så pass mycket ser man även att resultatet är olika. I

Bunkefloprojektet som pågått i nio år har man fått fram ett resultat gällande

matematikkunskaper medan Balan och Green (2019) inte fått fram det i sin studie.

Genom att ha en studie som pågår under en längre tid ger det även möjlighet att få

fram fler och mer resultat.

Karlsson (2017) anser att resultatet som framkommit tyder på att pojkarna visar

förbättrade skolresultat i förhållande till flickorna. Detta är något som ingen annan

studie som vi tagit oss an fått fram i sina resultat.

De olika elever som deltagit i de olika studierna har visat resultat på olika sätt, i

vissa studier har de utfört test efter rörelsepauser och i andra studier har elevernas

kunskaper observerats i de praktiska övningarna.

4.1 Sammanfattning av resultat i tidigare forskning
I kommande presentation av resultaten från de olika studierna kommer vi

presentera dessa utifrån rubrikerna skolprestationer och koncentration. Resultaten

som framkommer i de olika studierna är lika i vissa avseenden men skiljer sig

även en del åt.

4.1.1 Skolprestationer i matematik
Ericsson (2003) anser att skolprestationen ökar med fysisk aktivitet. Snyder et al.

(2016) visar däremot ett resultat som innebär att fysisk aktivitet i klassrummet inte

förbättrar inlärningen men förbättrar engagemanget för uppgifterna i klassrummet

vilket i sin tur kan öka inlärningen hos en del. Det gynnar också gruppdynamiken

då eleverna hjälper varandra på ett lättsamt sätt. I intervjun belyser läraren att

lärande sker genom eller i samband med lek. Undersökningen som är grunden till

detta resultat innebär att man dagligen måndag till torsdag integrerat matematik

och/eller språk i lektionerna med 30 minuters fysisk aktivitet. Marques et al.

(2017) menar i sin studie att i 4 av 12 studier påstår de att fysisk aktivitet varken
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har positiv eller negativ påverkan på skolprestation. I en av Bunkeflo-studierna ser

man att resultatet är oförändrat bland flickorna då deras resultat från början redan

var högpresterande (Karlsson, 2017). Balan och Green (2019) visar i sin studie att

elevernas matematikkunskaper inte förändrats efter genomförd studie. Det som

skiljer sig åt i resultaten framskrivna av Balan och Green (2019) och Karlsson

(2017) är hur eleverna påverkas beroende av vilket kön de har. Balan och Green

(2019) anser att det inte finns någon påverkan beroende på kön medan Karlsson

(2017) anser att pojkarna som genomfört hans studie visade bättre skolresultat om

man jämför med vad flickorna visade.

4.1.2 Koncentration
Snyder et al. (2016) visar i sin studie att läraren märkte stor skillnad på

koncentration när undervisningen kombinerar teori med rörelse i form av att

eleverna lyssnade bättre och väntade på sin tur. Marques et al. (2017) menar att 8

av 12 systematiska undersökningar visar att fysiska aktivitetsavbrott under

ordinarie undervisning i klassrummet har gynnsamma effekter gällande

uppmärksamhet, koncentration, akademiskt beteende och akademisk prestation.

Rasberry et al. (2010) rapporterade i en studie att elever i årskurs 2 uppvisade

större koncentration och visade högre matematiskt flyt efter att ha deltagit i korta

rörelsepauser bestående av 5 minuters kraftig träning 1 timme efter lunch. Rörelse

integrerat med matematik fungerade bra i bedömnings sammanhang då läraren

snabbt kunde uppfatta vad eleverna kunde och inte kunde genom att se hur de

agerade i rörelsesituationer kopplat till matematik. Läraren använde olika rörelser

i matematikundervisningen, till exempel när eleverna skulle mäta sträckor med

ärtpåsar och uppskatta storlek på olika föremål. Dessa olika övningar som innebar

att förflytta sig kunde snabbt visa på elevernas språkliga och matematiska

förståelse (Omidire et al., 2018). Ericsson (2003) nämner i sin studie att elever

med god motorisk förmåga har också en bättre koncentrationsförmåga. I studien

kan inte hypotesen bekräftas om att fysisk aktivitet förbättrar elevernas

koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003). Resultatet som skrivs fram i Lees och
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Hopkins (2013) forskningsstudie fokuserar mest på hur individen genom rörelse

påverkar sin kognitiva förmåga. Ett annat resultat som framkommit av Balan och

Green (2019) påvisar att när eleverna utfört olika tester visar de att rörelsepauser

har en liten påverkan på koncentration och arbetsminne.

5.Metod

I avsnittet nedan presenteras val av metod, urval, genomförande och etiska

övervägande.

5.1 Semistrukturerade intervjuer
Denscombe (2018) presenterar semistrukturerade intervjuer som vi i denna studie

har valt att använda oss av. Vi valde denna metod för att lärarna på ett personligt

sätt skulle kunna uttrycka sina uppfattningar och sina upplevelser kopplat till vår

frågeställning. Genom att ha personliga semistrukturerade intervjuer med lärarna

fick de svara på våra redan färdiga frågor, dock fanns möjligheten till följdfrågor

för att kunna djupdyka ytterligare i personens svar. Personliga intervjuer gör det

enklare för forskaren att lyssna och sammanställa då det bara är en åt gången som

talar. Utifrån våra forskningsfrågor valde vi att ställa ledande frågor för att få svar

på vår frågeställning. När vi formulerade våra intervjufrågor valde vi att formulera

frågorna utefter vårt teoretiska ramverk. Vi ville samla in data om hur lärarna

ställer sig till rörelse i undervisningen och hur dem använder rörelse i förhållande

till elevernas koncentration. Vidare ställde vi frågor som berör lärarnas kunskaper

och hur skolan och andra verksamma lärare använder rörelse i undervisningen.

Detta för att samla in data, som sedan kan jämföras med vad Klingberg (2011) och

Hansens (2016) teorier säger om rörelse kopplat till koncentration. De sista

intervjufrågorna formulerades för att få in data som sedan kunde analyseras

utifrån begreppen vakenhetsgrad, stimulusdriven uppmärksamhet, kontrollerad

uppmärksamhet och selektiv koncentration.
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5.1.1 Urval
Den rådande pandemin resulterade i att vi valt att använda oss av ett

bekvämlighetsurval för att få tag i deltagare som kunde tänka sig delta i vår

intervju. Vi valde även ut deltagare med olika utbildningar, antal yrkesverksamma

år samt ålder, vilket tydligt framgår i Tabell 1 (avsnitt 7), i förhoppning att få ett

bredare resultat. Urvalet av intervjupersoner var ett antal lärare i Östra göinge

kommun samt i Kristianstad kommun som arbetar i grundskolan med inriktning

F-3. Vi valde att ta kontakt med tre skolor i Östra göinge kommun och tre skolor i

Kristianstad kommun där målet var att vi skulle kunna intervjua tre lärare från

vardera kommun. Vi valde att kontakta skolor som vi känner till eller där vi

känner någon som är verksam som lärare inom lågstadiet.

5.1.2 Genomförande
Vi valde att kontakta fem av de berörda lärarna genom mail för att se om intresset

för att ställa upp på intervju fanns. Den sjätte läraren fick vi kontakt med genom

att maila rektorn på skolan som sedan skickade mail till en lärare som kunde tänka

sig ställa upp. Denne läraren avstod på grund av att hon inte undervisar i

matematik, hon hänvisade vidare till en annan lärare på skolan som vi kunde

kontakta och som ställde upp. Lärare från vardera kommun tackade ja till att

deltaga i vår intervju. De berörda lärarna fick ta del av informationsbrevet (Bilaga

1) där bland annat syftet med studien fanns med. I samband med mailkontakten

utsattes datum och tid för intervju. Intervjuerna skedde fysiskt där varje intervju

spelades in. Dessa inspelningar transkriberade vi för att kunna jämföra den

insamlade datan. Vi ansåg att denna metod var mest lämpad för vårt arbete då vi

ville få en syn på lärarens personliga uppfattning och upplevelse om rörelse i

matematikundervisningen kopplat till koncentration.

5.1.3 Etiska övervägande
I vårt intag av empirisk data från personliga deltagare gjorde vi etiska

överväganden och informerade deltagarna kring vad som gällde för vår studie.

Deltagarna blev informerade om vad vår studie skulle innehålla samt hur den
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skulle genomföras. Vi informerade även deltagarna om att de hade rätten att dra

sig ur studien under tidens gång om de mot förmodan inte längre ville deltaga i

studien. Deltagarna blev även informerade om att deras identitet inte skulle

komma att avslöjas. Den empiriska datan som vi samlade in behandlades rättvist

och objektivt vilket menas med att vi inte valde ut svar eller resultat utan all

lämplig empiri i förhållande till våra frågeställningar fanns med i vår slutsats. Alla

deltagarna har blivit informerade om detta både skriftligt genom

informationsbrevet samt muntligt i samband med intervju (Denscombe, 2018).

Deltagarna blev även informerade om att all insamlad data kommer att

transkriberas. Materialet så som ljudfiler och transkriberat material raderas efter

vårt examensarbete och detta blev deltagarna informerade om. Deltagarna

namngavs inte under intervjun utan vi namngav deltagarna som lärare 1 (L1),

lärare 2 (L2) och så vidare.

6. Dataanalysmetod
I avsnittet nedan kommer en förklaring på hur undersökningens data har

bearbetats.

6.1 Metod
Denscombe (2018) nämner grundad teori i sin bok och i vår analys av data vi

samlat in från intervjuerna har vi inspirerats av denna metod. Metoden har

inspirerat oss genom det tillvägagångssätt som grundad teori utgår ifrån, att

kategorisera och koda för att identifiera begrepp som i sin tur blir analysens syfte.

Utifrån dessa kategorier har vi sorterat och analyserat det som är lämpligt för våra

forskningsfrågor. Den insamlade datan hanterades med ett öppet sinne vilket gör

det möjligt för oss att tolka datan och lägger grunden till vår slutsats (Denscombe,

2018). Datan samlades in genom ljudinspelningar och sedan transkriberades

deltagarnas svar. Detta ledde till att vi blev bekanta med svaren och kunde

fördjupa oss i de detaljer som lyfts. När vi gick igenom datan från respektive

intervju började vi fundera på områden som besvarade våra frågeställningar.
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Utifrån våra frågeställningar kom vi fram till tre områden: lärares uppfattningar

om rörelsepauser i matematikundervisningen, kunskaper om rörelsepauser i

matematikundervisningen och lärarens upplevelser om elevernas

koncentrationsförmåga. Utifrån dessa tre huvudrubriker utformade vi tre stycken

underrubriker till respektive rubrik. Utifrån de olika underrubrikerna

färgmarkerade vi ord och skrev minnesanteckningar. Dessa minnesanteckningar

dokumenterades för att sedan kunna välja ut det som var relevant till våra

frågeställningar. Kategorierna har skapats med hänsyn till de begrepp som ingår i

Klingberg (2011) och Hansens (2016) kognitiva teorier.

6.2 Metoddiskussion
Utifrån rådande pandemi som är runt om i landet har vi valt att begränsa oss till 6

stycken lärare. Detta är ett bekvämlighetsurval som kändes mest passande då vi

säkert skulle kunna hinna få tag på de antal deltagare. Kommunerna valde vi

eftersom det är de två kommuner vi bor i. Hade man velat få fram ett annorlunda

resultat kunde man intervjuat flera lärare, både från de skolor som arbetar aktivt

med rörelse-satsningar och de skolor som inte arbetar med rörelse-satsning. På så

vis hade vi kanske fått fram ett annorlunda svar. Fördelar med valet av 6 lärare har

gjort det möjligt för oss att djupdyka i alla deltagarnas svar och se svaren utifrån

olika perspektiv utifrån den tid vi har på oss. När vi kontaktade de olika skolorna

som vi ville besöka för att utföra intervjuerna visste vi inte vilka skolor som

arbetar med rörelse och vilka skolor som inte gjorde det. I vårt fall var det 5 av 6

skolor som arbetar med rörelse på något sätt i undervisningen eller i skolan som

helhet. Hade vi intervjuat fler skolor som inte arbetade med rörelse hade vi

troligtvis fått ett annat resultat. Detta kan anses vara en brist med studien, att det

är flera av deltagarna som är insatta i rörelse och en som inte är det alls. Ett

alternativ kunde varit att vi skickat ut enkäter och sedan utifrån det plockat ut

några deltagare för intervju. Risken med det hade varit om ingen av de som

deltagit i enkäterna skulle vara intresserade av att bli intervjuade, då hade vi inte

fått in någon kvalitativ data.
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7. Resultat och analys
I avsnittet nedan kommer studiens empiriska material presenteras, detta har

samlats in genom 6 lärarintervjuer. Intervjuerna kommer först att presenteras

utifrån underrubriker. Därefter kommer en sammanfattning av resultatet och det

presenteras sedan i en analys. Analysen är gjord utifrån ett kognitivt perspektiv.

Här nedan kommer en översiktstabell för att synliggöra de olika lärarnas

bakgrunder som vi valt att intervjua i vår studie.

Lärare Ålder Yrkesverksamma år Utbildning

Lärare 1 (L1) 38 12 år Lärarutbildning åk 1-6
Undervisar åk 3

Lärare 2 (L2) 32 5 år Förskollärare
Undervisar förskoleklass

Lärare 3 (L3) 31 5 år Grundskollärare F-3
Undervisar åk 3

Lärare 4 (L4) 32 4 år Grundskollärare F-3
Undervisar åk 1

Lärare 5 (L5) 49 12 år Lärarutbildning åk 1-6
Undervisar åk 2

Lärare 6 (L6) 29 3 år Grundskollärare F-3
Undervisar åk 2

Tabell 1. Översikt över de intervjuade lärarna
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7.1 Intervjuer med lärare i årskurs f-3
Under denna rubriken kommer intervjuer från 6 stycken lärare att presenteras.

Nedan kommer lärarnas svar att presenteras i underrubriker som besvarar vår

frågeställning.

7.2 Lärares uppfattningar om rörelsepauser i
matematikundervisning

7.2.1 Definitioner av rörelsepauser i matematikundervisningen
För att identifiera vad lärarna har för definition av rörelsepauser valde vi att ställa

följande fråga:

Vilken definition har du av rörelsepauser i matematikundervisningen?

En del lärare är överens om att rörelsepauser innebär att man pausar arbetet och

gör någonting som innebär rörelse i grupp. En annan lärare svarade:

L3: “En rörelsepaus oavsett vilket ämne det är, är ju för mig när eleven får släppa

pennan och tänker på någonting annat en stund sen behöver inte det vara att man

rör sig runder, utan står på stället, hoppa upp och ner och så vidare men man rör

sig ändå på något sätt men det behöver inte vara just en förflyttning.”

7.2.2 Användande av rörelsepauser i undervisningen

Användandet av rörelsepauser i matematikundervisningen ser olika ut på de olika

skolorna. Lärarna väljer att använda rörelsepaus på olika sätt både när det gäller

val av aktivitet, när i undervisningen och i vilket syfte. För att få fram lärarnas

användande av rörelsepauser ställde vi följande tre frågor:

Varför använder du dig av rörelsepauser i matematikundervisningen?

Syftet med att använda sig av rörelsepaus i undervisningen var lärarna överens

om, det var för att låta eleverna tänka på något annan en stund samt för att

eleverna skulle orka koncentrera sig hela lektionen.
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L4: “Det är viktigt och de lektionerna kan kännas jobbigt för eleverna så jag har

försökt få in rörelsepaus som handlar om matte också men att de lektionerna är

oftare än andra för mig och det är ju mitt sätt att undervisa lektioner än där de

sitter o jobbar”.

L2: “De har ett stort rörelsebehov i förskoleklass och dels för

koncentrationsförmågan och att de ska kunna känna att de klarar av att fokusera

ett helt pass. Det ska inte bli en press för eleverna under lektionen men lägger man

in en rörelsepaus så orkar de oftast hela passet och eleverna kan känna sig stolta

och nöjda efter lektionens slut där de känner att de faktiskt klarade hela passet

utan att bli för trötta eller ofokuserade.”

L6: “För att barnen / alla behöver pausa, de orkar inte sitta så länge och det är

också för att kunna behålla fokus tills i slutet av lektionen så tar vi ett break

istället för att gå runt och säga sitt still, gör si gör så, utan då pausar vi allt, och

börjar om blir det ju nästan, det blir som en nystart.”

Hur/vad använder du dig av rörelsepauser i matematikundervisningen?

Många av lärarna har utformat aktiviteter som eleverna kan genomföra på egen

hand när de känner behov av att röra sig. Andra vanliga aktiviteter som lärarna

genomför i helklass är dans, tabata och skolgårdsrunda. Alla sex lärare använder

sig av rörelsepaus mer eller mindre i sin matematikundervisning. En av lärarna

använde matematiskt innehåll i rörelsepauserna för att variera lektionen och för att

fånga alla elever. Några av de svar vi fick in såg ut såhär:

L2: “Något man gör med hela gruppen eftersom jag jobbar i förskoleklass så är de

lite för små att ta ansvar för själva.”

L1: “Har en rörelselåda i klassrummet med olika material, bland annat små kort

som visar vad man ska göra. Inte för många alternativ för barnen, ha två olika

saker igång sedan byter man efter några veckor. Det finns “banor” i korridoren

som man kan följa på olika sätt. tex dra en boll under foten på olika former.

motorikbanor mm. Det finns även en skolgårdsrunda man kan springa.”
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L3: “[...] jag har ju sedan i början av ettan pratat mycket om fria pauser, barnen

vet precis vad jag menar när jag säger fria pauser, för de kommer ofta fram till

mig och viskar “kan jag få smita ut en runda nu” eller “kan jag få gå till

musiksalen och tillbaka” , ja men gör du det säger jag. Och då någonstans har de

valt det själva för då vet dem att de behöver en rörelsepaus. För kanske när jag

bryter för 28 elever för nu tycker jag att det ser ut som att ni behöver en

rörelsepaus, nu har ni suttit så länge som man säger att man sen inte orkar mer,

men då är det en elev som precis kommit in i sin strategi och då ska jag bryta den

och därför är jag lite försiktig med att använda det just för att de frivilliga

pauserna blir mer naturliga avbrott för eleven.”

När använder du rörelsepauser i din matematikundervisning?

Här fick vi en del olika svar på när i undervisningen man använder en rörelsepaus.

En del av lärarna poängterade att det ofta handlar om vilken grupp elever man har

och därför får man även anpassa sig utefter det.

L6: “Ja en gång per lektion minst, sen händer det att jag ibland glömmer eller att

det ibland flyter på så bra och då stör det mer än vad det hjälper men oftast

absolut.”

L2: “Varje matematik pass.”

7.2.3 Fördelar och nackdelar med rörelsepaus i
matematikundervisningen

Vad ser du för fördelar och nackdelar med rörelsepauser i

matematikundervisningen?

Lärarna har samma uppfattning kring vilka fördelar de upplever om rörelsepauser

i matematikundervisningen. En av lärarna lyfte vikten av att ha tydliga ramar och

regler för att fördelarna med rörelsepauser ska upplevas.

L5: “Det finns nästan bara fördelar med rörelsepauser, för dem får röra på sig, det

är ju bra över lag, de får lite nytt syre i hjärnan när de sitter och arbetar blir de ju
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trötta så de piggnar till, skrattar, de tycker det är roligt, lever liksom upp om man

säger.”

L2: “Fördelen är att koncentrationen höjs och att de orkar hålla fokus och att de

får röra på sig.”

L4: “Måste ha tydliga ramar och regler kring det för att det ska fungera i gruppen.

Annars ser jag bara fördelar, jag tycker det är värt det att sätta dessa ramar för att

det ska fungera.”

De nackdelar lärarna upplever om rörelsepauser i matematikundervisning

nämndes på olika sätt.

L1: “Nackdelar är att det tar en liten stund för eleverna att landa efter

rörelsepausen. Även om de sätter sig ner så tar det ändå lite tid innan de kommer

tillbaka till sitt fokus. Det gäller att jobba in en rutin med sin grupp. Vissa grupper

klarar inte av att landa efteråt, av erfarenhet har jag haft en grupp som inte klarade

av att landa efteråt och då fick vi använda oss av mindful-pauser istället för

rörelse men hjärnan fick ändå tänka på annat. Det beror på lite vilken grupp man

har.”

L2: “Nackdelen är att vissa elever kan ha svårt för att landa efter en rörelsepaus

och komma tillbaka till arbetsron efteråt. Eleverna blir lätt stimmiga efter en

rörelsepaus. Ibland har jag fått göra en avslappningsövning precis efter för att de

ska lugna sig.”

L3: “Det blir ett kritiskt moment när man bryter det som de kommit in i för barn

funkar lite så att det tar en stund innan man kommer in i det man håller på med,

när man då ser att de sitter och jobbar och det går bra, bara för de gått 20 minuter

då och människor tycker att nu är det dags att röra på sig för att barn orkar inte

sitta så länge så blir det ändå ett avbrott i det dem kommit in i, och när de ska

komma tillbaka till det dem varit inne i sen går det kanske för lång tid och då blir

det mer ett kritiskt moment än att det faktiskt ger nytta.”
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L4: “Egentligen den enda nackdelen jag ser är att om man har en klass där man

har mycket att jobba med rent med det sociala, med regler och normer i

klassrummet så kan det ta lång tid att jobba in en rutin. Det kan vara vissa veckor

där rörelse pauserna kan ta jättemycket tid från undervisning för så fort det är ett

bryt så är det elever som inte klarar det och behöver träna på hur man gör för att

komma tillbaka till lektionen efter en rörelsepaus.”

7.3 Kunskaper om rörelsepauser i
matematikundervisning

7.3.1 Rörelsepauser i skolans verksamhet
Det framkom att rörelsepauser ingår i de flesta verksamheter. Fem av sex lärare

svarade att deras verksamhet arbetar med rörelsepauser i all undervisning.

7.3.2 Kunskaper om rörelsepauser i matematik undervisning
Antingen så svarade lärarna att de inte fått någon kunskap om rörelsepauser i

matematikundervisning eller hade de fått kunskaper genom kollegor eller

fortbildning. Två av lärarna hade haft kompetensutvecklingsdagar med

balanserade barn som är ett företag som arbetar med att sprida kunskap om hur

fysisk aktivitet, motorik och rörelse kan öka barns inlärning och välmående. De

två frågorna som ställdes till lärarna var följande:

Har du fått kunskaper om rörelsepauser i undervisning?

Hur har du fått kunskaper om rörelsepauser i undervisningen?

L4: “Vi fick gå en kompetensutveckling från balanserade barn där det var mycket

hur rörelse kunde främja barnens koncentrationsförmåga men även hur

hjärnhalvorna kunde hitta varandra genom att göra korsrörelser och just

rörelsepauser där man kunde ha inte bara en paus utan även hur man använde

innehållet i pausen. Så det fick vi utbildning i.”
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L6: “Lite grann, vi har för längesen gått balanserade barn, de var här en studiedag

och då fick vi testa lite olika, då pratade hon mycket om vad det gör med hjärnan

och just det här att koppla bort och få en hjärnpaus, även om man gör något aktivt

så får man pausa från skolarbetet. Så lite har vi ju. men sen är det mycket nu med

rörelse satsning då några pedagoger går iväg och sedan delger till oss andra.”

L2: “Ja, vi har fått en kort föreläsning om det samt fått läsa en text och sedan ger

vår idrottslärare oss material och information.”

7.3.3 Efterfrågan om rörelsepauser i undervisningen
Generellt så upplever lärare inte att andra lärare har någon efterfrågan om hur man

kan strukturera upp rörelsepauser i undervisningen.

7.4 Lärarnas upplevelser om elevernas
koncentrationsförmåga

7.4.1 Upplevelser om elevernas koncentrationsförmåga

De flesta lärarna upplever att elevernas koncentrationsförmåga generellt är som

bäst i ämnet matematik. Det som lyfts som orsaker till varför elevernas

koncentrationsförmåga i matematik var mindre bra var att matematiklektionerna

är långa, de som har svårt med matematik har automatiskt sämre

koncentrationsförmåga än de som har lättare för matematik samt elever som hela

tiden får kämpa för att försöka knäcka olika koder. Frågan som vi ställde till

deltagarna var:

Hur upplever du elevernas koncentrationsförmåga i matematik?

L5: “Den går upp och ner, beror på vilken årskurs man har. Ettor har väldigt svårt

för att sitta still om man säger så, tvåan går det bättre och i trean är de mer vana.

När vi har  80 minuters pass så går det ner efter ett tag.”

L2: “Jag upplever det som att de har lättare att fokusera i matematiken kanske dels

för att man kan variera undervisningen mer.”
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L3: “Det är jätte olika beroende på vad innehållet i undervisningen är, är det en

lektion där man känner att poletten har trillat ner, då ökar koncentrationsförmågan

för då blir det helt plötsligt lustfyllt men när man har elever som hela tiden får

kämpa och lära sig osv då har de ingen koncentrationsförmåga för då tappar dem

det pga av att de inte knäcker koden eller att det är för svårt helt enkelt.”

L6: “ Jag tycker att det generellt är väldigt bra.”

7.4.2 När märks det skillnad på elevernas koncentrationsförmåga

Nästa fråga lärarna skulle besvara var när de märker att elevernas

koncentrationsförmåga förändras. Lärarna såg utifrån olika aspekter men några

svar som genomsyrade intervjuerna var: efter rörelsepaus, beroende på

schemaläggning och att frukt och rast är avgörande för elevernas koncentration.

Lärarna fick frågan:

När märker du skillnad på elevernas koncentration?

L4: “Det är ju i slutet på lektionen men det kan även va kanske inte i början men

det kan nästan va att de blir lite betingade att dem ska få paus men eftersom jag

hade timern så kunde man känna att när de var två minuter kvar till rörelsepaus

kunde de eleverna som brukade ta paus bli ofokuserade precis innan för de visste

att snart ska de få röra på sig.”

L3: “Jag märker väldigt stor skillnad på elevernas koncentration beroende på när

mat, frukt, rast är, och att vi går väldigt långa dagar och de blir trötta. Därför är

matte något vi har prioriterat utifrån schemaläggning, så vi lägger de på

förmiddagen men just nu skulle jag behöva det snarare första lektionen än andra

lektionen för att bara där gör det skillnad med barnets hunger.”

L1: “Det krävs mer rörelsepauser ju längre in på dagen man kommer.”

L2: “Första passet är alltid det bästa när det gäller elevernas koncentration, jag

kan även märka att den är bättre när eleverna har ätit och varit ute en stund.”
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7.4.3 Uppfattning om vad rörelsepauser gör med eleven
Den sista frågan vi ställde till lärarna var om de hade någon uppfattning om vad

rörelsepauser gör med eleven. Lärarna var till stor del eniga om att det hjälper

eleven att hålla fokus resten av lektionen men där var även en lärare som inte hade

någon egentlig uppfattning.

Lärarna fick frågan:

Har du någon uppfattning om vad rörelsepauser gör med eleven?

L2: “Tycker att det bidrar till att de orkar hålla fokus lättare och att man ändå kan

få alla elever att vara med en hel lektion även de elever som behöver röra sig mer

eller som behöver koncentrera sig bättre, tror det är bra för alla.“

L1: “ Provat i skolan att lägga in ett litet idrottspass precis innan nationella proven

i åk 3 och 6 och då tyckte de berörda lärarna att eleverna presterade bättre på

grund av fysisk aktivitet precis innan. Min egen uppfattning är att det sansar

kroppen om de ska kunna koncentrera sig.”

L4: “Ja asså min upplevelse är att dem får mer energi av det. Det hjälper dem att

jobba den sista biten.”

L3: “Nej egentligen inte.“

8. Sammanfattning och analys av intervjuer
Avsnittet nedan beskriver en sammanfattning och analys av våra genomförda

intervjuer.

8.1 Lärares uppfattningar kring användandet av
rörelsepauser
Lärarnas definition av vad en rörelsepaus i matematikundervisningen innebär är

densamma för alla lärarna. Deras gemensamma definition är att man pausar

undervisningen och gör något som har med rörelse att göra. Vidare nämner lärarna
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olika sätt att arbete med detta. En lärare har rörelsepaus med hela gruppen

gemensamt medan en annan lärare väljer att arbeta med det där eleverna får ta en

rörelsepaus när de känner att behovet finns. Ett par lärare använder sig av att ha en

rörelsepaus utomhus medan en annan lärare väljer att ha den inomhus där man

inte ens förflyttar sig från sin plats utan man hoppar upp och ner eller gör en viss

rörelse bakom sin stol. Flera lärare använder sig av material som till exempel

“rörelsepinnar” där det står vad man ska göra för rörelse. Ett par lärare använder

även sig av dans, gympa eller liknande på smartboarden. En lärare använder även

rörelsepaus med matematikinnehåll för att få in rörelse i samband med matematik

men även för att eleverna ska få träna på sin sociala förmåga. En lärare berättar

även att skolan som helhet har valt att lägga in 30 minuters fysisk aktivitet extra i

veckan och detta kan lärarna använda hur och när de vill under veckans gång. När

lärarna väljer att använda sig av rörelsepaus kan även det se olika ut. För en del

lärare kan det vara efter halva undervisningstiden, en annan lärare använder det

sporadiskt där eleverna själva får känna efter när de behöver ta en paus. En del

lärare nämner även att det inte alltid sker en rörelsepaus, utan ibland vill man inte

förstöra deras fokus eller ibland hinns det inte med. Men under de allra flesta

undervisningstillfällen sker en rörelsepaus. Lärarna hade även en gemensam syn

på varför man använder sig av rörelsepauser och där var svaret att eleverna

behöver pausa och tänka på något annat en kort stund för att orka fokusera och

koncentrera sig resterande tid av lektionen. Lärarna är även överens om vilka

fördelar det finns med rörelsepauser och det är att eleverna får lättare att fokusera

resterande tid av undervisningen. En annan fördel är även att man märker på

eleverna att de blir piggare och gladare efter en rörelsepaus. En av lärarna nämner

även att det kan bero på vilken grupp man har, en grupp kan behöva tydliga ramar

och strukturer men säger även att det är värt att sätta dessa ramar för att en

rörelsepaus ska fungera.

Nackdelar som 5 av 6 lärare beskriver är att eleverna kan ha svårt för att komma

tillbaka till fokuset efter en rörelsepaus då eleverna kan vara uppspelta. Två av

lärarna använder sig av avslappningsövningar direkt efter en rörelsepaus för att

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

30



låta eleverna komma ner i varv. Utifrån ett kognitivt perspektiv har dessa elever

en selektiv koncentrationsförmåga vilket innebär att de har svårt att landa och

komma tillbaka med ny energi som syftet är (Hansen, 2016). Därför väljer lärarna

att använda sig av avslappningsövningar som hjälper eleverna att fokusera på

lugnet och inte stimma runt i rörelse innan de sätter sig ner.

Ett par av lärarna nämner även att det kan ta lite för mycket tid av

undervisningstiden. En lärare beskriver att de elever som har svårt för att komma

tillbaka till arbetsro kan missbruka rörelsepausen genom att inte komma tillbaka

in i klassrummet exempelvis, man ser det mer som lek än en paus för hjärnan.

Dessa elever kan kopplas till att de har stimulusdriven uppmärksamhet och faller

för det som de upplever som mer intressant och därför har de svårt att komma

tillbaka till undervisningen efter en rörelsepaus (Klingberg, 2011).

8.2 Fortbildning inom rörelsepauser

Det som framkom i intervjuerna var att 5 av 6 skolor arbetar med rörelsepauser i

matematikundervisningen. Hur lärarna fått kunskapen till sig såg olika ut på olika

skolor. Två av lärarna har fått kompetensutveckling från balanserade barn.

Balanserade barn är ett företag som är ute och föreläser och håller i workshops för

att öka välmåendet och motoriken i skolorna. På denna föreläsning fick lärarna

lyssna till en föreläsning där de pratade om hur rörelse främjar barnens

koncentrationsförmåga och hur hjärnhalvorna kunde hitta varandra genom att göra

korsrörelser. De fick även utbildning i hur rörelsepauser kunde styras upp där man

inte bara har en rörelsepaus utan man använder sig även av exempelvis matematik

innehållet i pausen. En annan lärare hade inte fått någon kunskap alls om

rörelsepauser i undervisning då deras skola inte arbetar med det. De tre andra

lärarna får till sig material och kunskap från idrottsläraren som de kan använda sig

av i sin undervisning.

Lärarna upplever ingen efterfrågan om mer kunskap angående rörelsepauser i
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undervisningen då de menar att de kan delge varandra tips och råd i kollegiet samt

att youtube inspirerar till olika rörelsepauser.

8.3 Lärares upplevelser om hur elevernas
koncentrationsförmåga påverkas av rörelsepaus

Lärarna menar generellt att matematik är ett skolämne som eleverna i dessa

årskurser tycker är ganska roligt och därför upplever lärarna att elevernas

koncentrationsförmåga i matematik är bra. En lärare lyfte att det kan bero på att

matematik är ett sådant ämne som man enkelt kan variera undervisningen i och att

det på så vis kan leda till att eleverna har en god koncentrationsförmåga i ämnet.

Det som lärarna lyfter fram olika är faktorer som kan påverka koncentrationen. En

lärare menar att i årskurs 3 kan passen vara upp mot 80 minuter och då kan några

elevers koncentrationsförmåga gå ner efter ett tag. Två lärare lyfte att de elever

som har svårt för matematik och som hela tiden får kämpa för att poletten ska

trilla ner har sämre koncentrationsförmåga i matematik än i andra ämnen då

matematik är ett ämne som kräver hög koncentration. Matteboken lyfts på olika

sätt från två olika lärare. Ena läraren menar att eleverna tycker om att arbeta i sin

mattebok och lärandet blir därför lustfyllt och det i sin tur leder till att eleverna

upprätthåller sin koncentrationsförmåga. En annan lärare menar att matteboken

kan upplevas som jobbig för de elever som har svårt för matte och därför sjunker

koncentrationsförmågan. I enlighet med Klingbergs (2011) kognitiva teori kan

vakenhetsgrad kopplas till de eleverna som kan påvisa en stress för matteboken.

Två lärare förklarar att matematik är ett ämne som prioriteras när schemat sätts.

En skola försöker att sätta matematiklektionerna på förmiddagen för att det är då

eleverna är utvilade och har laddat upp med frukost. Den andra läraren som har

matematik i en klass men i två grupper har lagt schemat så att det aldrig blir att

samma grupp har matematik på eftermiddagen. De lyfter att rast, frisk luft och

mat kan påverka hur elevernas koncentration är i matematiken. Läraren på en utav

skolorna nämner att skolan har haft en satsning där man tillsatte en kortare

idrottslektion precis innan nationella proven i årskurs 3 och 6 och detta visade sig
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göra positiv skillnad gällande resultaten. En av lärarna lyfter även att eleverna kan

tappa koncentrationen när de vet att de snart ska ha rörelsepaus. Läraren som

beskriver detta använder sig av en timer som ringer efter halva undervisningstiden

och när den timern börjar närma sig ringning märker läraren att eleverna har svårt

för att koncentrera sig enbart på uppgiften tills timern ringer. Istället börjar en del

av eleverna att röra på sig och väntar ut tiden tills timern ringer istället för att

arbeta klart den sista stunden. Ur ett kognitivt perspektiv kan det förklaras utifrån

selektiv koncentration där man har svårt för att koncentrera sig på en sak och sålla

ut allt runtomkring (Hansen, 2016).

En lärare har ingen direkt uppfattning om vad rörelsepauser gör med

koncentrationen. Enligt ett kognitivt perspektiv kan de andra fem lärarnas

upplevelser om att eleverna lättare kan fokusera efter en paus kopplas till

kontrollerad uppmärksamhet (Klingberg, 2011). Lärarna upplever att eleverna får

ny energi och orkar jobba den där sista stunden i slutet.

9. Diskussion
I avsnittet nedan kommer resultaten jämföras och diskuteras med tidigare

forskningsresultat.

Tidigare studier visar resultat som är relativt likt det resultat som framkommit i

vår studie. Studierna Balan och Green (2019); Ericsson (2003); Karlsson (2017);

Mavilidi et al. (2019); Marques et al. (2017); Omidire et al. (2018); Snyder et al.

(2016), skriver fram att rörelseaktiviteter ger en positiv effekt på elevers

skolresultat. Syftet i de tidigare studierna är att man vill ta reda på om mer rörelse

kan påverka elevernas skolresultat.

Det resultat som vi kommit fram till är att lärare använder sig av rörelsepauser i

matematikundervisningen. De använder rörelsepauser med hjälp av olika verktyg

samt har olika strategier för när i undervisningen en rörelsepaus ska infinna sig.

Lärarna är överens om att de använder rörelsepaus för att eleverna ska kunna

koncentrera sig under hela undervisningstillfället. Det negativa som framgick om
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avbrott för rörelsepaus är att en del elever har svårt att komma tillbaka och finna

studiero efter en rörelsepaus. En del barn behöver landa i en avslappningsövning

för att sedan återgå till skolarbetet. Hansen (2016) menar att fysisk aktivitet bidrar

med ny energi till hjärnan och skapar möjlighet att ta emot ny kunskap, vissa

elever behöver en avrundning efter en fysisk aktivitet för att uppnå denna

möjlighet, att fokusera och bli mottagliga för ny kunskap.

Det resultat vi fått fram gällande fortbildning är att två av sex skolor har haft

kompetensutveckling inom rörelsepauser i undervisningen. Tre av skolorna

samarbetar med idrottsläraren och får på så vis kunskap och material att använda

sig av. Den sjätte skolan har inte fått ta del av någon fortbildning då skolan i sin

helhet inte arbetar med rörelse i sin undervisning.

Fem av sex lärare upplever att rörelsepaus sansar kroppen och att eleverna kan

koncentrera sig bättre efter att de rört sig. De upplever också att eleverna får ny

energi och kan fokusera bättre. En sjätte lärare har ingen uppfattning om vad

rörelsepaus gör med eleven. Utmaningen som lärarna ser med rörelsepaus i

undervisningen är att samla alla elever efter en rörelsepaus då alla elever har olika

behov av rörelsepaus.

9.1 Lärares uppfattningar kring användandet av
rörelsepauser
I enlighet med Omidire et al. (2018) studie som grundar sig på att läraren

interagerar rörelse med matematikinnehåll kan vi dra kopplingen till en lärare i

vår studie som interagerar rörelse och matematik för att nå ut till alla elever.

Läraren nämner även att ha en rörelsepaus utan matematikinnehåll kan vara svårt

för många elever då de har svårt för det sociala samt vilka normer och regler som

gäller i klassrummet och då brukar ett matematikinnehåll med rörelse fungera

bättre. Vi ser en likhet med Omidire et al. (2018) resultat som resulterar i att

utöver förbättrade skolresultat i matematik, förbättras även elevernas

samarbetsförmåga.
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I vår undersökning lyfte en lärare att deras skola får tilldelat en halvtimme extra

rörelse i elevernas schema för att eleverna ska bibehålla koncentrationen. Den

halvtimmen får lärarna dela upp hur dem vill i sin undervisning. Detta är något

som Rasberry et al. (2010) tar upp i sin studie, att eleverna uppvisar större

koncentration och visar högre matematiskt flyt efter att ha deltagit i korta 5

minuters rörelsepauser. Marques et al. (2017) visar också i sin studie att

koncentrationsförmågan förbättras genom att ha rörelsepauser i den ordinarie

undervisningen.

9.1.1 Fortbildning inom rörelsepauser

Vår studie grundar sig i lärarnas uppfattningar och perspektiv. En av våra

forskningsfrågor vi ville ha svar på handlade om lärares kunskaper och

fortbildning inom rörelse i skolan. Detta är ett resultat som vi inte kan jämföra

med tidigare forskning eftersom tidigare forskning undersöker ur ett

elevperspektiv och därför framgår det inte.

9.1.2 Lärares upplevelser om hur elevernas koncentrationsförmåga
påverkas av rörelsepaus
I vår studie framgår det att en lärare inte har någon upplevelse om vad en

rörelsepaus gör med elevernas koncentrationsförmåga. Detta likt Marques et al.

(2017) studie som påstår att fysisk aktivitet varken har positiv eller negativ

påverkan på elevernas skolprestation.

Marques et al. (2017); Omidire et al. (2018); Rasberry et al. (2010) och Snyder et

al. (2016) visar på att rörelse i kombination med undervisningen leder till en

högre koncentrationsförmåga. Detta stämmer överens med resultatet i vår studie

där 5 av 6 lärare har en positiv bild av rörelsepaus kopplat till elevernas

koncentration.
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9.2 Förslag till vidare forskning
Vi har uppmärksammat att det diskuteras och pratas väldigt mycket om hur rörelse

kan påverka de kognitiva förmågorna. Skolverket (2019) skriver att regeringen

gett skolan i uppdrag att utveckla rörelse i skolan. De skriver vidare att det är

viktigt att uppmärksamma hälsofrågan som knyter an till att det står skrivet i

läroplanen att skolans uppdrag är att erbjuda daglig fysisk aktivitet (Skolverket,

2019).

Under studiens gång när vi har besökt olika skolor har vi fått se olika perspektiv

på hur skolorna arbetar med rörelse i undervisningen. De olika perspektiven har

sett väldigt olika ut. Det är flera skolor som arbetar med rörelsesatsning medan

det är någon skola som inte arbetar med det alls. Det framgår även i studien att de

som arbetar med rörelse i skolan eller undervisningen ser ett positivt resultat

medan de som inte arbetar med det alls, inte heller efterfrågar det. Vi ställer oss

frågande till hur det kan se så olika ut på skolor trots att de ligger i samma

kommun.

Vi anser att detta skulle vara ett intressant område att forska vidare i, då det kan se

väldigt olika ut trots att det är ett omdiskuterat ämne, där de som använder sig av

rörelsepauser märker skillnad.
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Bilagor

Bilaga 1

Informationsblad om intervju

Vi är Fanny Lundgren och Malin Andersson som just nu läser sista terminen på

grundlärarutbildningen med inriktning F-3, på Högskolan i Kristianstad. Vi

skriver just nu vårt examensarbete som handlar om lärares uppfattningar kring

rörelsepauser i matematikundervisningen kopplat till koncentrationsförmågan.

Syftet med denna del är att vi ska samla in vår empiriska data. Med vår uppsats

vill vi undersöka hur lärares uppfattningar kring rörelsepauser i

matematikundervisningen är. Vi vill undersöka detta för att vi fått uppfattningen

om att det diskuteras väldigt mycket om hur rörelse påverkar elevers inlärning

men är nyfikna på hur det används i skolans vardag. Vi vill med den information

vi får in, jämföra den med vad forskningen säger.  Uppsatsen är tänkt att vara

tillgänglig för pedagoger, vårdnadshavare och andra verksamma studenter.

Intervjun kommer att spelas in och vi kommer i början av inspelningen fråga om

ni ger samtycke till att dela er information med oss muntligt. Vi kommer inte ta

med personuppgifter eller bild i vår insamlade data.

Om du så önskar en skriftlig samtyckesblankett är du välkommen att höra av dig

till oss.

Vid frågor kontakta via mejl

malin.andersson0493@stud.hkr.se

fanny.lundgren0009@stud.hkr.se
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Hälsningar

Malin Andersson och Fanny Lundgren

Bilaga 2
Ger du samtycke till behandling av ljudupptagning där du delger oss

information till vårt kommande arbete? Du har rätt att dra tillbaka ditt

samtycke om du vill hoppa av.

Vilken uppfattning har olika lärare kring sitt egna och andras användande

av rörelsepauser inom matematikundervisningen?

Vilken definition har du av rörelsepauser i matematikundervisningen?

Använder du dig av rörelsepauser i din matematikundervisning?

Varför använder du dig av rörelsepauser i matematikundervisningen?

Hur använder du dig av rörelsepauser i matematikundervisningen?

Vad använder du för typ av rörelsepauser i din matematikundervisning?

Har du någon uppfattning vad rörelsepauser gör med eleven?

Vad ser du för fördelar och nackdelar med rörelsepauser i

matematikundervisningen?

På vilket sätt tar läraren del av fortbildning angående rörelsepauser inom

matematiken?

Arbetar skolan i sin helhet med rörelse?

Har du fått kunskaper om rörelsepauser i undervisning?

Hur har du fått kunskaper om rörelsepauser i undervisning?

Vad har du fått för kunskaper om rörelsepauser i undervisning?
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Upplever du att lärare efterfrågar kunskap om hur man strukturerar upp

rörelsepauser i matematikundervisningen?

Hur upplever läraren att elevernas koncentrationsförmåga påverkas av

rörelsepauser i matematikundervisningen?

Hur upplever du att elevernas koncentrationsförmåga är i matematik?

Vad för erfarenheter har du kopplat till rörelse och koncentration?

När märker du skillnad på elevernas koncentration?

Hur gör du för att öka koncentrationen hos eleverna?

Hur upplever du att elevernas uppfattning kring rörelsepauser är
(positivt/negativ)?
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