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 Sammanfattning 

 Elevers koncentration är en väsentlig del av en lyckad matematikundervisning och 
 kan påverkas av lärarens arbetssätt. Vår kunskapsöversikt visar att fysisk aktivitet 
 kan ha en positiv påverkan på elevernas koncentration. Syftet med studien är att 
 bidra till ökad kunskap om varför lärare väljer att implementera fysisk aktivitet i 
 matematikundervisningen och att de hinder som finns uppmärksammas. På så sätt 
 kan vårt arbete underlätta för lärare att inkludera fysisk aktivitet i sin egen 
 matematikundervisning och på sikt hjälpa lärare att öka elevers lärande. Det är 
 framförallt vad läraren kan göra för att påverka elevernas koncentration i 
 klassrummet som undersöks. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer med 
 tre mellanstadielärare. Lärarna ser flera positiva effekter av fysisk aktivitet i 
 samband med matematikundervisningen. Bland dessa återfinns positiv effekt på 
 elevernas koncentration, lärande, minne, hälsa och inställning till undervisning. 
 De hinder som nämns är bland andra tidspress, lättja, fysiska begränsningar, höga 
 krav och osäkerhet. Slutsatserna som vi drar är att fysisk aktivitet har positiv 
 påverkan på elevernas koncentration, kan med fördel inkluderas i elevernas 
 undervisning samt bör få större plats i skolans vardag. 
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 experiences 
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 Abstract 

 Pupils' concentration is an essential part of a successful mathematics teaching and 
 can be influenced by the teacher's way of working. Our knowledge overview 
 shows that physical activity can have a positive effect on students' concentration. 
 The purpose with the study is to contribute to increased knowledge about why 
 teachers choose to implement physical activity in mathematics teaching and that 
 the obstacles that exist are taken into account. In this way, our work can make it 
 easier for teachers to include physical activity in their own mathematics teaching 
 and in the long run help teachers to increase students' learning. It is primarily what 
 the teacher can do to influence the students' concentration in the classroom that is 
 examined. This is done through semi-structured interviews with three middle 
 school teachers. Teachers see several positive effects of physical activity in 
 connection with mathematics teaching. Among these is a positive effect on 
 students' concentration, learning, memory, health and attitude to teaching. The 
 obstacles mentioned include time pressure, laziness, physical limitations, high 
 demands and uncertainty. The conclusions we draw are that physical activity has a 
 positive effect on students 'concentration, can with advantage be included in 
 students' teaching and should have a greater place in the school's everyday life. 
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 Förord 
 Författare av detta arbete är AnnaMaja Lindblom och Malin Mattsson. Vi är två 

 studenter som läser grundskollärarutbildningen med inriktning mot arbete i 

 grundskolans årskurs 4-6 på Högskolan i Kristianstad. 

 Arbetet är skrivet i par och har fördelats likvärdigt gällande tidigare forskning och 

 skapandet av en relevant teoretisk bakgrund, metodval, intervjuprocessen, 

 sammanställning av den insamlade empirin, analysering av empiri, analys och 

 diskussion. När det kommer till framställning av texten har vi delat upp arbetet 

 emellanåt men då fortsatt ha en tät kommunikation vilket har gjort oss båda 

 delaktiga i hela arbetet. 

 Majoriteten av arbetet kring intervjuerna har gjorts gemensamt, produktion av 

 frågor, kontakt med deltagare, förberedelser inför genomförandet, transkribering 

 samt analys. Genomförandet av själva analysen har delats upp så att AnnaMaja 

 har ställt frågorna medan Malin har haft koll på inspelningen och antecknat. 

 Särskilt stort tack till vår handledare Örjan Hansson som har stöttat oss under 

 arbetets gång. Även ett extra stort tack till samtliga deltagare som har ställt upp 

 och gjort detta arbete möjligt. Vi hoppas att ni kommer ha nytta av arbetets 

 resultat. 
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 Inledning 
 Koncentration är en stor del av ett gott klassrumsklimat och en väsentlig del av en 

 lyckad matematikundervisning (Müller & Pindešová, 2016; Specialpedagogiska 

 skolmyndigheten [SPSM], 2020). Matematik är ett ämne som ställer höga krav på 

 elevernas koncentrationsförmåga, brister denna finns risken att elevens 

 matematiska utveckling blir lidande. Med andra ord är koncentration en väsentlig 

 del för att lärande ens ska vara möjligt (SPSM, 2020, 2022). 

 Vi har tagit del av tidigare forskning (Bartholomew m. fl., 2018; Green & Balan, 

 2019; Howie m. fl., 2014; Mavilidi m. fl., 2020; Podnar m. fl., 2018; Snyder m. 

 fl., 2017) där det framstår ett tydligt samband mellan elevers koncentration och 

 fysisk aktivitet. Forskarna ser en positiv effekt av att inkludera fysisk aktivitet i 

 undervisningen och har i sina studier kommit fram till att det kan bidra positivt till 

 elevernas skolgång på många sätt. Då vi upplever att koncentrationen är bristfällig 

 ute på skolorna har vi valt att lägga vårt fokus på lärare och hur de ser på fysisk 

 aktivitet och dess effekt på elevernas koncentration under 

 matematikundervisningen. 

 Vikten av fysisk aktivitet i elevers vardag poängteras av bland annat 

 Folkhälsomyndigheten (2022) som betonar att fysisk aktivitet främjar både hälsa 

 och utveckling. Längre perioder av stillasittande har negativa konsekvenser för 

 hälsan, vilket gör fysisk aktivitet ännu viktigare. Utöver förbättrad 

 koncentrationsförmåga får eleverna samtidigt ta del av de andra positiva 

 effekterna som uppstår vid fysisk aktivitet: signalsubstanser som dopamin och 

 serotonin frigörs och leder till att eleverna blir gladare, får bättre minne, lär sig 

 och löser problem lättare samt blir nöjdare och piggare på grund av att endorfiner 

 utlöses (1177 Vårdguiden, 2020). 

 Flera studier (Bartholomew m. fl., 2018; Green & Balan, 2019; Howie m. fl., 

 2014; Mavilidi m. fl., 2020; Podnar m. fl., 2018; Snyder m. fl., 2017) synliggör de 

 positiva effekterna fysisk aktivitet kan ha på elevers koncentration. Även hjärnans 

 kognitiva funktioner påverkas positivt av fysisk aktivitet (Green & Balan, 2019; 

 Nationalencyklopedin, u.å.-a). Forskningen är tydlig men hur ser verkligheten ut 
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 och vad har lärarna för åsikter och erfarenheter av fysisk aktivitet? Lärare spelar 

 en stor roll gällande  implementeringen av fysisk aktivitet under skoldagen. Vi vill 

 därför undersöka lärares inställning till fysisk aktivitet och hur de arbetar för att 

 inkludera fysisk aktivitet i matematikundervisningen. För att få en övergripande 

 bild av lärares inställning till fysisk aktivitet kommer även hinder och problem 

 undersökas. 

 Vi inleder studien med att gå igenom syftet med arbetet samt presentera de 

 frågeställningar vi har valt att utgå ifrån. Därefter följer ett avsnitt med den 

 bakgrund som ligger till grund för varför vi har valt att genomföra den här 

 studien. Här presenteras bland annat de resultat och slutsatser som tidigare 

 forskning kommit fram till gällande fysisk aktivitet i samband med 

 matematikundervisning. Sedan går vi vidare till teoretiska utgångspunkter där vi 

 berättar vilka teoretiska ramverk vi har valt att förhålla oss till samt centrala 

 begrepp som är av relevans för arbetet. Vidare följer ett stycke med metod och 

 material där vi beskriver hur vi har gått tillväga för att samla in vår empiri. 

 Därefter redogörs resultatet följt av en analys och diskussion där vi letar efter 

 likheter och skillnader hos såväl lärarna sinsemellan som med tidigare forskning. 

 Slutligen presenteras de slutsatser vi har kunnat dra efter att ha analyserat 

 resultatet samt förslag på vidare forskning. 
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 Syfte och frågeställningar 
 Syftet med vårt arbete är att det ska leda till ökad kunskap om varför lärare väljer 

 att implementera fysisk aktivitet i matematikundervisningen och att de hinder som 

 finns uppmärksammas. På så sätt kan vårt arbete underlätta för lärare att inkludera 

 fysisk aktivitet i sin egen matematikundervisning och på sikt hjälpa lärare att öka 

 elevers lärande. Detta gör vi genom frågeställningarna nedan: 

 -  Vilka uppfattningar har lärare om användning av fysisk aktivitet i 

 matematikundervisningen? 

 -  På vilket sätt tillämpar lärare fysisk aktivitet i matematikundervisningen? 

 -  Vilken effekt ser lärare att fysisk aktivitet har på 

 matematikundervisningen? 

 -  Vilka hinder ser lärare när det kommer till inkludering av fysisk aktivitet i 

 matematikundervisningen? 
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 Bakgrund 
 I detta avsnittet presenteras tidigare forskning och relevant fakta som ligger till 

 grund för vår empiriska undersökning. Den tidigare forskningen är grundad i en 

 kunskapsöversikt som gjorts med söktermen “Abstract:("task-focused behavior" 

 OR "attention to task" OR "on-task behavior" OR "time on task") AND 

 ("elementary school" OR "primary school" OR "middle school") AND 

 (Abstract:(math*))”. Utöver kunskapsöversikten har sökningen “school AND 

 "physical activity" AND "teachers´ beliefs"” gjorts för att inkludera studier som 

 undersöker lärares övertygelser om fysisk aktivitet. 

 Det finns flera studier som visar på att fysisk aktivitet påverkar elevernas 

 koncentration (Bartholomew m. fl., 2018; Green & Balan, 2019; Howie m. fl., 

 2014; Mavilidi m. fl., 2020; Podnar m. fl., 2018; Snyder m. fl., 2017). I dessa 

 studier undersöks hur fysisk aktivitet och faktorer som pulshöjning, längd på den 

 fysiska aktiviteten och akademiskt innehåll påverkar elevers koncentration under 

 matematiklektioner. 

 Howie m. fl. (2014) konstaterar att all fysisk aktivitet är bättre än ingen. I sin 

 studie jämfördes skillnaderna mellan stillasittande arbete och fem, tio och tjugo 

 minuters fysisk aktivitet. De kom fram till att tio minuter är den mest effektiva 

 längden på fysisk aktivitet för elevernas koncentration men att många lärare 

 endast känner att de har tid med fem minuters paus. Enligt Green och Balans 

 (2019) studie kan en sju minuter lång pulshöjande aktivitet i början av 

 matematiklektionen, två till tre gånger i veckan, ha en långsiktig effekt på 

 elevernas koncentration. 

 Fem minuter fysisk aktivitet påverkar elevernas koncentration positivt enligt en 

 studie som Podnar m. fl. (2018) har gjort. I mitten av en 45 minuter lång 

 akademisk matematiklektion fick eleverna ta en paus och imitera 

 videoanimationer i fem minuter. Under de lektioner där eleverna fick en paus med 

 fysisk aktivitet ökade elevernas koncentration under andra halvan av lektionen. 

 Podnar m. fl. (2018) kunde även se en systematisk förbättring efter några veckor 

 av fysiska aktiviteter. Studiens (Podnar m. fl., 2018) slutsats är att så lite som fem 
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 minuter kan göra skillnad vilket visar på hur viktigt det är att ge eleverna en 

 kortare paus under längre lektioner för att de ska kunna hålla uppe sin 

 koncentration. 

 Aktivt lärande beskrivs som ett sätt för lärare att inkludera fysisk aktivitet utan att 

 behöva ta tid från den traditionella undervisningen (Bartholomew m. fl., 2018; 

 Snyder m. fl., 2017). Bartholomew m. fl. (2018) har undersökt hur aktivt lärande, 

 fysisk aktivitet i kombination med akademiskt innehåll, kan bidra till ökad 

 koncentration för eleverna. Eleverna i studien hade lektioner med tio till femton 

 minuter aktivt lärande fem dagar i veckan. Bartholomew m. fl. (2018) drar 

 slutsatsen att aktivt lärande ökar elevers koncentration oavsett om aktiviteten är 

 låg- eller högintensiv. Snyder m. fl. (2017) utvärderade effektiviteten av en 

 målmedveten rörelseundervisning på elevernas koncentration. 

 Rörelseundervisningen var utvecklad av lärare och studiens resultat visade på 

 signifikanta förbättringar. Snyder m. fl. (2017) drar slutsatsen att aktivt lärande är 

 en effektiv undervisningsstrategi som kan leda till stora framsteg om den 

 implementeras i undervisningen. 

 Mavilidi m. fl. (2020) är inte överens med Bartholomew m. fl. (2018) och Snyder 

 m. fl. (2017) när det kommer till effekten av aktivt lärande. I studien jämfördes 

 fem minuter långa pauser med fysisk aktivitet och Mavilidi m. fl. (2020) kom 

 fram till att korta pauser med fysisk aktivitet, med eller utan matematiskt innehåll, 

 har en positiv effekt på elevernas koncentration. Dock tyder studien på att det är 

 mer fördelaktigt att inkludera ren fysisk aktivitet än fysisk aktivitet kombinerat 

 med akademiskt innehåll. Slutligen resonerar Mavilidi m. fl. (2020) att tio minuter 

 eller mer hade haft en större effekt än fem minuter, vilket användes i deras studie. 

 Förutom effekt på koncentration har några studier (Mavilidi m. fl., 2020; Snyder 

 m. fl., 2017) funnit att elevernas arbetsminne, ämneskunskaper och prestation 

 påverkas positivt av fysisk aktivitet i samband med matematikundervisningen. De 

 sammanställda resultaten av studierna (Bartholomew m. fl., 2018; Green & Balan, 

 2019; Howie m. fl., 2014; Mavilidi m. fl., 2020; Podnar m. fl., 2018; Snyder m. 

 fl., 2017) tyder på att samtliga lärare bör sträva efter att inkludera mer fysiska 
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 inslag i matematikundervisningen för att öka elevernas koncentration och 

 prestation i ämnet. 

 Utöver tidigare forskning (Bartholomew m. fl., 2018; Green & Balan, 2019; 

 Howie m. fl., 2014; Mavilidi m. fl., 2020; Podnar m. fl., 2018; Snyder m. fl., 

 2017) finns det allmänna rekommendationer för barn och unga, mellan 6-17 år, 

 som uppmanar till regelbunden fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2022). 

 Samtliga barn och ungdomar inom denna åldersgruppen uppmanas till att vara 

 fysiskt aktiva under både vardagar och helger. Folkhälsomyndigheten (2022) 

 poängterar även att det är viktigt att bryta ner längre perioder av stillasittande 

 arbete och delta i någon form av fysisk aktivitet regelbundet. 

 Folkhälsomyndigheten (2022) rekommenderar i genomsnitt 60 minuters 

 pulshöjande fysisk aktivitet per dag. Detta är något som kan vara svårt att få in i 

 undervisningen oavsett om barn och ungdomar uppfyller de allmänna 

 rekommendationerna eller inte så är lite fysisk aktivitet bättre än inget, då det ökar 

 elevernas välmående och  främjar elevernas hälsa och utveckling 

 (Folkhälsomyndigheten, 2022). 

 Dugger m. fl., (2020) har undersökt lärares åsikter om olika program för rörelse i 

 klassrummet samt vilka fördelar och hinder som lärarna ser med inkludering av 

 fysisk aktivitet i undervisningen. Lärarna noterade att vissa program påverkade 

 elevernas beteende i klassrummet positivt medan andra bidrog till beteende som 

 påverkade klassrumsklimatet negativt. De program som innehöll musik, dans och 

 aktiviteter där eleverna hoppade och rörde sig i klassrummet gjorde det svårare för 

 vissa lärare att återfå ett lugnt klassrumsklimat och återgå till undervisningen 

 (Dugger m. fl., 2020). De hinder som lärarna såg med fysisk aktivitet var bland 

 annat tidsbrist, platsbrist, elevers ovilja att delta, elevers beteende och tekniska 

 problem. Lärarna gav flera anledningar till varför de valde att inkludera fysisk 

 aktivitet i undervisningen. Alla använde fysisk aktivitet för att ge eleverna en paus 

 och några använde det som en övergång till nästa moment. Lärarna angav också 

 att den fysiska aktiviteten ökade elevernas fokus. Den fysiska aktiviteten 

 användes också som verktyg för att variera undervisningen och presentera det 

 akademiska innehållet på ett nytt och engagerande sätt som skilde sig från vad 
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 eleverna är vana vid. Förutom den positiva effekten på elevernas koncentration 

 och klassrumsklimatet använde sig lärarna av fysisk aktivitet för de effekter som 

 den har på elevernas hälsa (Dugger m. fl., 2020). 

 Benes m. fl. (2016) undersökte lärares upplevelser av inkludering av fysisk 

 aktivitet i klassrummet och tog reda på varför lärare inkluderar fysisk aktivitet, 

 vilka fördelar de ser och vilka hinder som finns. Lärarna gav ökad koncentration 

 och ökat lärande som de primära anledningarna till att de inkluderar fysisk 

 aktivitet. Lärarna var överens om att fysisk aktivitet hjälper eleverna behålla 

 information och ökar deras förmåga att lära sig. Eleverna beskrevs tycka om 

 rörelse i klassrummet och den fysiska aktiviteten leder till ökad engagemang. De 

 hinder som diskuterades är elevernas vilja att delta, planering av fysisk aktivitet 

 och brist på kunskap om hur fysisk aktivitet kan inkluderas i undervisningen. 

 Några av lärarna angav också tidsbrist och krav relaterade till läroplanen som 

 hinder för inkluderar av fysisk aktivitet (Benes m. fl., 2016). 

 Positiva attityder och övertygelser om fysisk aktivitet motiverar lärare att 

 inkludera fysisk aktivitet (Dyrstad m. fl., 2018; Goh m. fl., 2017). Lärares 

 motivation är en viktig faktor då studier har visat att lärares självförtroende och 

 upplevda förmåga att inkludera fysisk aktivitet och behålla kontroll över klassen 

 påverkar deras beslut att inkludera fysisk aktivitet i undervisningen (Goh m. fl., 

 2017; Mwaanga m. fl., 2018;  Quarmby m. fl., 2019; Routen m. fl., 2018). 

 Resurser, till exempel lektionsplaneringar som underlättar för läraren att inkludera 

 fysisk aktivitet samt lärarens utbildning och erfarenhet är andra faktorer som kan 

 öka implementeringen av fysisk aktivitet i undervisningen (Dyrstad m. fl., 2018; 

 Goh m. fl., 2017; McMullen m. fl., 2016). Stöd från rektorer och andra lärare är 

 en faktor som ökar lärarnas motivation och har visat sig öka implementeringen av 

 strukturerad fysisk aktivitet i klassrummet (Dyrstad m. fl., 2018). En sak som 

 påverkar läraren och lärarens motivation negativt är tidsbrist, vilket flera studier 

 har kommit fram till (Benes m. fl., 2016; Dugger m. fl., 2020; Dyrstad m. fl., 

 2018; Goh m. fl., 2017; Quarmby m. fl., 2019). 

 Linker och Woods (2018) undersöker lärarstudenters inställning till fysisk 

 aktivitet och kommer fram till att aktivt lärande leder till att eleverna fokuserar på 
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 och blir mer engagerade i ämnet. De konstaterar även att energiprincipen gäller i 

 klassrummet. Energiprincipen säger att att energi inte kan skapas eller förstöras, 

 endast omvandlas från en form till en annan. Majoriteten av lärarstudenterna 

 angav balansering av elevernas energi som den primära fördelen med inkludering 

 av fysisk aktivitet i undervisning (Linker & Woods, 2018). Utöver akademiska 

 resultat upplever lärare att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på elevernas 

 sociala och kommunikativa förmåga samt deras samarbetsförmåga (Lerum m. fl., 

 2019; Marchant m. fl., 2019; Riley m. fl., 2017; Benes m. fl., 2016; Norris m. fl., 

 2015) Även elevernas motivation och engagemang ökar vid inkludering av fysisk 

 aktivitet. 
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 Teoretiska utgångspunkter 
 Studien utgår från det sociokulturella perspektivet i kombination med  teachers´ 

 beliefs  , eller lärares övertygelser, som vi har valt att översätta det till på svenska, 

 för att tolka data från intervjuerna. Resonemanget bakom valet av det 

 sociokulturella perspektivet är att människor påverkar varandra och att lärande i 

 klassrummet är en social situation.  Teachers´ beliefs  är relevant då arbetet främst 

 undersöker lärares åsikter, eller övertygelser, samt hur dessa påverkar 

 undervisningen. 

 Sociokulturella perspektivet 
 Lev Vygotsky anses vara upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet där 

 han beskriver varje individ som en del av en grupp och ett socialt sammanhang. 

 Vygotsky menar att vi människor påverkar varandra,har en stor betydelse för 

 varandras lärande och utveckling samt att lärandet och utvecklingen pågår under 

 hela livet (Säljö, 2000). Kontexten spelar en stor roll när det kommer till hur 

 elevernas koncentration influeras av de övriga eleverna i klassrummet. Valsö och 

 Malmgren (2019) skriver om hur eleverna påverkar varandra när de arbetar i 

 mindre grupper samtidigt som elevernas förhållningssätt riskerar att ha en 

 inverkan på hela klassen. Enstaka elever kan tappa koncentrationen utan att 

 situationen påverkas , men som grupp blir problematiken större vilket gör att 

 koncentrationen ofta påverkas negativt. 

 Valsö och Malmgren (2019) skriver även om hur viktigt det är för eleverna att 

 känna sig trygga i klassrummet. När elever känner tillit och trygghet i en grupp 

 skapas förutsättningar för koncentration. Detta  innebär att eleven fokuserar på sig 

 själv och sitt eget lärande istället för att lägga energi på omgivningen. En trygg 

 lärmiljö bidrar till att eleven vågar utmana sig själv och utvecklas. Vi kan se ett 

 samband mellan det sociokulturella perspektivet och elevernas förutsättningar för 

 att koncentrera sig under lektionerna. Om en elev tappar koncentrationen är risken 

 stor att de andra eleverna påverkas och att lärmiljön i klassrummet påverkas 

 negativt. 
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 Lärares övertygelser 
 Vi har översatt det engelska  teachers´ beliefs  till lärares övertygelser på svenska. 

 Övertygelser definieras som allt en individ accepterar som sant (Hatisaru, 2018). 

 Övertygelser beskrivs också som “psykologiskt hållna förståelser, premisser eller 

 påståenden om världen som anses vara sanna” (Philipp, 2007, s. 259, vår 

 översättning) och uppskattningar, antaganden eller satser om världen som upplevs 

 vara korrekta (Gilakjani & Sabouri, 2017). En övertygelse är en bedömning och 

 utvärdering som vi gör om oss själva, andra och världen omkring oss, en typ av 

 kunskap som är subjektiv och erfarenhetsbaserad, en personlig idé baserad på 

 observation eller rationellt tänkande. Övertygelser formas tidigt i en persons liv, 

 skapas långsamt med tiden, påverkas av utbildning och erfarenhet och involverar 

 både subjektiva och objektiva aspekter (Gilakjani & Sabouri, 2017). 

 Vad människor tänker, tror och känner påverkar hur de beter sig. Följaktligen, vad 

 lärare tror påverkar vad de gör i klassrummet (Xie & Cai, 2021; Hatisaru, 2018; 

 Gilakjani & Sabouri, 2017). Lärares övertygelser är särskilt viktiga eftersom de 

 kan påverka lärarens val i undervisningen och därigenom påverka elevernas 

 prestationer. Hatisaru (2018) skriver att "det är lärarens subjektiva skolrelaterade 

 kunskaper som till största delen avgör vad som händer i klassrummet" (s. 147, vår 

 översättning). Lärarens övertygelser spelar en avgörande roll i deras 

 undervisningsmetoder och var och en av dessa övertygelser har inverkan på 

 lärarens klassrumsövningar och på hur de uppfattar undervisning, lärande och 

 bedömning. Lärarens undervisning kan påverkas av lärarens övertygelser om 

 matematik, övertygelser om undervisning och inlärning av matematik och 

 övertygelser om elever (Hatisaru, 2018). 

 Lärares övertygelser definieras som lärares argument och syn på undervisning och 

 lärande och inkluderar information, åsikter, värderingar, förväntningar, teorier och 

 tankar om undervisning och lärande (Gilakjani & Sabouri, 2017). Gilakjani och 

 Sabouri (2017) delar in lärares övertygelser i fem huvudkategorier: föreställningar 

 om elever och lärande; undervisning; läroplanen; att lära sig undervisa och 

 undervisningens natur. Lärares övertygelser och undervisningsmetoder bildar ett 

 ömsesidigt förhållande: lärarens övertygelser kan vara både orsakerna till och 
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 resultatet av undervisningsmetoderna (Xie & Cai, 2021). Relationen mellan 

 lärarens övertygelse och lärarens klassrumspraxis är komplex (Hatisaru, 2018). 

 Forskare har funnit att lärare har övertygelser som verkar vara oförenliga med 

 deras undervisningsmetoder (Hatisaru, 2018; Philipp, 2007). I en studie som 

 Philipp (2007) skriver om dras slutsatsen att denna inkonsekvens kan bero på 

 tidsbegränsningar, brist på resurser, oro över prov och elevers beteende. 

 Centrala begrepp 
 De begrepp som vi anser relevanta för arbetet och nödvändiga att förklara 

 definieras nedan. Begreppen förklaras utifrån den innebörd de har i arbetet och 

 stämmer nödvändigtvis inte överens med andras användning av begreppen. 

 Koncentration 
 Koncentration definieras i detta arbete som inriktning och kvarhållning av 

 uppmärksamhet på en viss uppgift, information eller aktivitet (Svenska 

 Akademiens ordböcker, 2021; Nationalencyklopedin, u.å.-b; Psykologiguiden, 

 u.å.). I en skolkontext handlar koncentration exempelvis om att kunna fokusera på 

 vad läraren säger och ignorera omgivande störningsmoment, så som ljud och ljus 

 (Nationalencyklopedin, u.å.-b). 

 Fysisk aktivitet 
 Enligt Vårdgivarguiden (2020) räknas all kroppsrörelse som fysisk aktivitet, 

 oavsett intensitet. Så fort energiförbrukningen är högre än den vi har i vila räknas 

 rörelsen som fysisk aktivitet och har i sin tur en positiv effekt på kroppen. 

 Exempel på rörelse är promenader, dans, lek, städning, träning eller utövning av 

 en sport (1177 Vårdguiden, 2021). 1177 Vårdguiden (2020) är noga med att 

 poängtera vikten av att all rörelse är viktig för oss människor och att lite är bättre 

 än inget, precis som Howie m. fl. (2014) har konstaterat i sin studie. Enligt 

 folkhälsomyndigheten (2019) räknas vardagsrörelse, såsom att förflytta sig mellan 

 olika platser, som lågintensiv fysisk rörelse, något som dagligen förekommer i och 

 utanför klassrummet. 
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 Stillasittande 
 Stillasittande är ett vanligt begrepp som vi använder oss av i Sverige för att 

 beskriva motsatsen till fysisk aktivitet. I det här arbetet används begreppet 

 stillasittande för att beskriva att eleverna sitter ner på sin stol i klassrummet. 

 Aktivt lärande 
 Aktivt lärande innebär, i det här fallet, att fysisk aktivitet kombineras med 

 akademiskt innehåll. Begreppet är brett och inkluderar all rörelse i kombination 

 med akademiskt innehåll. Aktivt lärande beskrivs av både Bartholomew m. fl. 

 (2018) och Snyder m. fl. (2017) som ett sätt för lärare att inkludera fysisk aktivitet 

 utan att behöva ta tid från den traditionella undervisningen. 

 Traditionell undervisning 
 Med traditionell undervisning menas, i det här arbetet, att läraren föreläser om ett 

 visst ämne samtidigt som eleverna sitter på sina stolar och lyssnar. Därefter 

 arbetar eleverna med specifika uppgifter som är kopplade till innehållet. I 

 matematik innebär detta ofta att eleverna får ta del av en genomgång där de i 

 många fall får vara aktiva genom att komma med ideér på eventuella strategier 

 och lösningar. Därefter förväntas de kunna arbeta med liknande uppgifter i 

 matteboken fram tills att det är rast eller dags för en ny lektion. Läraren gör alltså 

 ett didaktiskt val när han eller hon väljer att inte inkludera fysisk aktivitet i 

 undervisningen, varken i kombination med det akademiska innehållet, så kallat 

 aktivt lärande, eller i form av mindre pauser. 
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 Metod och material 
 I detta avsnittet presenteras val av metod och material. Vi börjar med att redogöra 

 för vårt val av metod och intervjuernas huvudinnehåll. Därefter följer vårt 

 resonemang kring urval samt en kort presentation av våra tre deltagare. Slutligen 

 presenteras de etiska aspekter vi har tagit hänsyn till när vi har genomfört våra 

 intervjuer. 

 Metodval 
 I den forskning om fysisk aktivitet vi har tagit del av genom vår kunskapsöversikt 

 (Bartholomew m. fl., 2018; Green & Balan, 2019; Herman m. fl., 2020; Howie m. 

 fl., 2014; León m. fl., 2021; Mavilidi m. fl., 2020; Podnar m. fl., 2018; Snyder m. 

 fl., 2017; Torrington & Bower, 2021) har forskarna genomfört undersökningar där 

 eleverna varit i fokus och utgjort större delen av studien. Studierna som vi tagit 

 del av efter det (Benes m. fl., 2016; Dugger m. fl., 2020; Dyrstad m. fl., 2018; 

 Goh m. fl., 2017; Lerum m. fl., 2019; Linker & Woods, 2018; Marchant m. fl., 

 2019; McMullen m. fl., 2016; Mwaanga m. fl., 2018; Norris m.  fl., 2015; 

 Quarmby m. fl., 2019; Riley m. fl., 2017; Routen m. fl., 2018) har använt sig av 

 observationer, enkäter, fokusgrupper och intervjuer. Flera av intervjuerna var 

 semistrukturerade (Dugger m. fl., 2020; Goh m. fl., 2017; Marchant m. fl., 2019) 

 och en studie (Quarmby m. fl., 2019) använde sig av semistrukturerade 

 fokusgruppsintervjuer. 

 Då vårt arbete har lärarna i fokus har vi valt att använda oss av semistrukturerade 

 intervjuer för att samla in vår empiri. Den semistrukturerade intervjuprocessen är 

 värdefull för vårt arbete av flera anledningar: den ger oss möjlighet att utforska 

 frågor på djupet; läraren kan ta upp frågor som hen anser vara viktiga; lärarens 

 version är i fokus och vi kan kontrollera att vi förstått läraren korrekt 

 (Denscombe, 2018). Enligt Denscombe (2018) är semistrukturerade intervjuer ett 

 passande metodval när man vill undersöka personers åsikter, uppfattningar, 

 känslor och erfarenheter, vilket stämmer bra överens med arbetets syfte. 

 Intervjuguiden har utformats utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Detta har 

 gett den intervjuade möjlighet att utveckla sina tankar och idéer mer utförligt 
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 under intervjuns gång. När intervjuerna var genomförda valde vi att gemensamt 

 transkribera och kommentera dem för att inte missa viktiga detaljer. Genom att 

 transkribera den insamlade empirin blev det enklare att sammanställa och 

 analysera materialet (Denscombe, 2018). 

 Intervjuinnehåll 
 Intervjuguiden finns i sin helhet i bilaga 2. Intervjufrågorna utgår från vårt syfte 

 och fyra frågeställningar. Fokus är på lärarnas övertygelser och vilken effekt de 

 kan se av att inkludera fysisk aktivitet i och omkring undervisningen. 

 Intervjun är indelad i tre delar: bakgrund, fysisk aktivitet samt fördelar och hinder. 

 Vi börjar intervjun med grundläggande frågor om lärarens behörighet, ämnen och 

 årskurs samt hur länge läraren har undervisat. Därefter ställs frågor om lärarens 

 användning av fysisk aktivitet: hur länge läraren har valt att inkludera fysisk 

 aktivitet i undervisningen; vilken sorts fysisk aktivitet läraren väljer att använda 

 sig av samt hur ofta och hur länge den fysiska aktiviteten pågår. Detta för att bilda 

 oss en uppfattning om hur olika typer av fysisk aktivitet används och vilken effekt 

 de kan ha på matematikundervisningen. 

 För att vi inte skulle påverka lärarna började vi med allmänna frågor om den 

 fysiska aktivitetens effekt på eleverna, för att sen gå in på specifika frågor om 

 effekten på elevernas koncentration och samarbetsförmåga. Samarbetsförmågan 

 uppmärksammas eftersom elever befinner sig i sociala situationer i skolan och 

 påverkar varandra i dessa. Slutligen kommer vi in på om det finns något som 

 hindrar lärare från att implementera den fysiska aktiviteten i sin undervisning. 

 Analysmetod 
 De transkriberade intervjuerna har analyserats och organiserats med hjälp av 

 kodning (se bilaga 3). Koderna är korta, beskrivande och definierar handlingar 

 och erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014). Kodning härrör från grundad teori 

 och syftar på “den process där man bryter ner, undersöker, jämför, begreppsliggör 

 och kategoriserar data” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 241). Kodning är enligt 

 Miles m. fl. (2014) djup reflektion och analys samt tolkning av datans betydelse. 
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 Kodning är också heuristisk, en metod som hjälper oss att upptäcka och ger oss en 

 intim förståelse för materialet och dess betydelse (Miles m. fl., 2014). 

 Vi har använt oss av två olika kodningsmetoder, provisorisk och In Vivo kodning. 

 Vid provisorisk kodning skrivs en lista med kodord ihop innan analysen. Dessa 

 kan senare ändras och modifieras. De koder som vi hade från början var fysisk 

 aktivitet, tidpunkt, längd, effekt, fördel och hinder, vilka hänger ihop med våra 

 intervju- och forskningsfrågor. In Vivo kodning innebär att vi använder 

 deltagarnas egna ord och kortare fraser när vi väljer kodord (Miles m. fl., 2014). 

 För att datan som vi analyserar ska vara relevant, började vi med att kondensera 

 intervjutranskriberingarna (Miles m. fl., 2014). Vi behöll de delar som var 

 relevanta för våra forskningsfrågor och vårt syfte och tog bort de som var 

 irrelevanta. Delar som inte togs med är bland annat lärares åsikter om andra 

 ämnen än matematik och fysiska aktiviteter kopplade direkt till dessa ämnen. 

 Urval 
 Vi har använt oss av ett kriteriebaserat urval (Christoffersen & Johannessen, 2015) 

 i kombination med ett bekvämlighetsurval. Kraven var att läraren ska arbeta på 

 mellanstadiet, undervisa i matematik samt använda sig av någon form av fysisk 

 aktivitet i klassrummet eller i samband med matematikundervisningen. 

 För att hitta lärare som använder sig av fysisk aktivitet i undervisningen hörde vi 

 av oss till de skolor vi varit på tidigare. För att bredda vår räckvidd hörde vi även 

 av oss till alla rektorer i en mellanstor kommun i Sverige och bad dem skicka ut 

 en kort enkät till sina anställda mellanstadielärare. Enkäten bestod av tre frågor: 

 Undervisar du i matematik på mellanstadiet?; Använder du dig av fysisk aktivitet i 

 undervisningen?; Kan du tänka dig att vara med i en intervju om fysisk aktivitet 

 och koncentration i matematikundervisningen? Vår enkät gav oss endast en ny 

 deltagare som senare drog sig ur. Slutligen landade vi i ett bekvämlighetsurval då 

 endast lärare som vi tidigare haft kontakt med ställde upp och deltog i studien. För 

 att den insamlade empirin inte skulle bli för omfattande beslöt vi oss för att 

 begränsa oss till tre deltagare. Tre deltagare ansågs dessutom tillräckligt för att vi 

 skulle kunna analysera, diskutera och dra slutsatser av den insamlade empirin. 
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 Deltagare 
 Deltagarna är tre lärare som är behöriga i matematik och arbetar på mellanstadiet. 

 Lärarna undervisar i olika årskurser och på olika skolor i Sverige. Namnen som 

 används är fingerade och återspeglar endast lärarnas biologiska kön. Alla tre 

 lärare inkluderar fysisk aktivitet i undervisningen på olika sätt och har gjort detta 

 sedan de började arbeta som lärare. Nedan ges en kort presentation av lärarna och 

 skolorna. 

 Markus 
 Markus undervisar en årskurs fem och har arbetat som lärare i 14 år. Han är 

 behörig i årskurs 1-6, i idrott, matematik, NO-ämnena, svenska, engelska och 

 musik. Markus arbetar på en F-6 skola med cirka 300 elever. Skolan ligger 

 centralt i en mellanstor stad. 

 Per 
 Per undervisar en årskurs fyra och har arbetat som lärare i 13 år. Han är behörig i, 

 förutom matematik, ämnena svenska, engelska, NO-ämnena, SO-ämnena, bild, 

 idrott och musik. Skolan där Per arbetar just nu är en 4-6 skola, med cirka 90 

 elever, som ligger utanför en mellanstor stad. 

 Doris 
 Doris undervisar i en så kallad tre-femma med några elever från vardera årskurs. 

 Doris har arbetat som lärare i 9 år och är behörig i årskurs F-6, i ämnena 

 matematik, svenska, engelska, NO-ämnena, SO-ämnena, bild och musik. Doris 

 arbetar på en F-5 skola med cirka 40 elever. Skolan ligger på landet, utanför en 

 liten stad. 

 Lärare  Markus  Per  Doris 

 Erfarenhet  14 år  13 år  9 år 

 Behöriga ämnen  matematik, 
 svenska, 
 engelska, NO, 
 musik, idrott 

 matematik, 
 svenska, 
 engelska, NO, 
 SO, musik, idrott, 
 bild 

 matematik, 
 svenska, 
 engelska, NO, 
 SO, musik, bild 
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 Undervisar i 
 årskurs 

 5  4  3-5 

 Storlek på klass  20  32  11 

 Skolor 

 Årskurser  1-6  4-6  F-5 

 Elever på skolan  300  90  40 

 Plats  centrum i en 
 mellanstor stad 

 utanför en 
 mellanstor stad 

 utanför en liten 
 stad 

 Etiska överväganden 
 Vi har genomfört forskningen enligt  social research association ethical guidelines 

 (Denscombe, 2018), vilket bland annat innebär att vi tar personligt ansvar för de 

 handlingar vi valt att utföra samt att vi förhåller oss till och visar respekt för 

 forskningsdeltagarnas rättigheter genom att vara noga med hur vi refererar. Då vi 

 är studenter behöver forskningen inte godkännas av en etikprövningsnämnd 

 (Denscombe, 2018). 

 För att säkerställa att forskningsetiken följs har vi utgått från Denscombes (2018) 

 fyra huvudprinciper. Vår insamling av data kommer inte leda till att deltagarna 

 åsamkas skada, stress eller emotionell oro då deltagarna själva bestämt vilken 

 information de vill delge oss och därmed haft möjlighet att undvika ämnen de inte 

 vill prata om. Deltagarna har anonymiseras med fingerade namn och 

 informationen som samlats in har ej delgivits obehöriga (Denscombe, 2018). 

 Samtliga deltagare bemöts med respekt och vänlighet genom att vi behandlar dem 

 på ett rättvist och lika sätt gällande deltagandet i intervjuerna och arbetet. 

 Inför varje intervju har deltagaren fått ta del av de uppgifter som krävs för att de 

 ska kunna ta ett informerat beslut (Denscombe, 2018). Bland dessa uppgifter 

 inkluderas undersökningens syfte, metod och på vilket sätt resultatet kan vara till 

 nytta för deltagarna. Deltagarna har även blivit informerade om att de när som 
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 helst kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på en eller flera frågor utan att 

 behöva ge en förklaring (Denscombe, 2018). 

 Forskningen genomförs med professionell integritet på ett ärligt, objektivt och 

 fördomsfritt sätt genom att vi är öppna för andra värderingar än våra egna 

 (Denscombe, 2018). När deltagarna kommunicerar värderingar som vi är kritiska 

 till ber vi om mer information och försöker förstå, utan att döma. Forskningen 

 respekterar de samhälleliga värderingar och kulturella normer som råder i 

 samhället och datainsamlingen har endast skett på lagliga och legitima sätt. 

 Åtgärder har vidtagits för att garantera datasäkerhet genom lösenordsskyddad 

 förvaring av data. Publiceringen av forskningen kommer innebära få 

 konsekvenser för de som medverkar, eventuella konsekvenser bör vara minimala 

 och/eller positiva (Denscombe, 2018). 
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 Resultat 
 Genom kodning och kategorier har vi skapat en struktur i de transkriberade 

 intervjuerna som har hjälpt oss att tolka lärarnas övertygelser och se vilken effekt 

 fysisk aktivitet har på eleverna, klassrummet och lärandet. Strukturen säkerställer 

 att vårt syfte besvaras. Under följande rubriker har vi samlat lärarnas erfarenheter, 

 tillvägagångssätt och övertygelser. 

 Lärarnas definition av fysisk aktivitet 
 Per, Doris och Markus har en liknande syn på vad fysisk aktivitet innebär och är 

 alla överens om att det innefattar all form av rörelse och att det sker så fort 

 eleverna inte sitter still. Per beskriver fysisk aktivitet som att röra sig med kroppen 

 på olika sätt medan Doris definierar det som allt som inte är stillasittande. Som 

 exempel ger hon allt från att stå upp vid bänken och jobba, till olika varianter av 

 promenader, “allt där rumpan inte är på stolen”. Detta stämmer väl överens med 

 hur Markus ser på fysisk aktivitet, vilket är all rörelse eller “så fort man inte sitter 

 still”. 

 Olika varianter av fysisk aktivitet 
 Lärarna använder sig av fysisk aktivitet på olika sätt. Alla tre lärarna använder sig 

 av promenader, antingen som en fysisk aktivitet i sig eller som transport till annan 

 plats där undervisningen sker. De använder sig också av praktiska 

 matematikuppgifter, både utomhus och inomhus, där eleverna är fysiskt aktiva 

 medan de utför uppgifter, till exempel att mäta och utföra beräkningar. Lärarna är 

 överens om att eleverna lär sig bättre och skapar sig en bättre förståelse om de 

 utför beräkningar praktiskt och använder sin kropp samtidigt. Hur lärarna ser till 

 att eleverna är aktiva och vilka praktiska matematikuppgifter de ger skiljer sig åt. 

 Nedan redogör vi för lärarnas arbetssätt och vilka olika fysiska aktiviteter de 

 använder sig av. 

 Doris jobbar på en skola med utomhusprofil och har cirka 90 minuters 

 undervisning utomhus varje dag. Matematikundervisningen utomhus är praktisk 

 och kan vara att mäta omkrets på träd, jämföra vikt med hjälp av stenar, bygga 

 area med pinnar, gå problemlösningspromenader eller att lösa uppgifter som är 
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 kopplade till matematikböckerna. Även vanliga promenader förekommer när 

 Doris känner att eleverna behöver röra på sig och göra av med överflödig energi. 

 Den fysiska aktiviteten inomhus inkluderar att stå vid sin bänk istället för att sitta 

 ned, att ligga på golvet och arbeta och därför behöva resa på sig för att hämta 

 saker eller att eleverna placeras i klassrummet på så sätt att de behöver förflytta 

 sig när de hämtar material som pennor och papper. I början av ett nytt läsår har 

 Doris samarbetsövningar tillsammans med eleverna för att de ska lära känna 

 varandra. Den övning hon nämner innebär att eleverna kastar en boll eller skickar 

 en penna till varandra och samtidigt berättar något om sig själva. Ytterligare ett 

 sätt som Doris inkluderar fysisk aktivitet på är att elever som behöver hjälp går till 

 henne, och inte tvärtom. Detta leder till att eleverna rör på sig mer än vad de hade 

 gjort om hon hade valt att förflytta sig till elevernas platser. 

 Markus väljer regelbundet att inkludera mindre pauser i den teoretiska 

 undervisningen i form av en kortare promenad, antingen inne i korridorerna eller 

 ute på skolgården. Dessa promenader är upp till fem minuter långa och kan tas 

 flera gånger om dagen, beroende på situationen samt elevernas dagsform och 

 behov. Även längre promenader, cirka tjugo minuter, förekommer. Annan fysisk 

 aktivitet som Markus använder är att mäta föremål och sträckor i och utanför 

 klassrummet. Om vädret tillåter kan lektionerna hållas utomhus, på ungefär 

 samma sätt som inne, men där den fysiska aktiviteten då blir förflyttningen ut från 

 klassrummet. 

 Per använder sig också av avbrott i den traditionella undervisningen men 

 vanligtvis i form av en lek som heter “Simon säger”. Simon säger är en lek där 

 eleverna får tävla mot varandra genom att lyssna på läraren och efterlikna olika 

 rörelser. Leken pågår i cirka sex till åtta minuter och gör eleverna aktiva och 

 bidrar till att de samlar ny energi. Utöver denna lek, som de gör gemensamt i 

 klassen, har Per individuella överenskommelser med flera elever. Per ger bland 

 annat ut individanpassade fysiska övningar till de elever som har större 

 rörelsebehov . Detta sker i kommunikation med eleven och med hänsyn till 

 elevens behov. Initiativet kommer ibland från eleverna. Den enskilda fysiska 

 aktiviteten kan vara att eleven går ut och spenderar några minuter på skolgården 
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 eller hoppar ett antal gånger utanför klassrummet. Per väljer även att väva in 

 fysisk aktivitet i undervisningssituationen. Han förklarar det som att rörelsen då 

 blir en del av det hela. 

 Tid och plats 
 De fysiska aktiviteterna sker inomhus och utomhus, främst beroende på årstid och 

 väder. Samtliga lärare väljer att undervisa utomhus när vädret tillåter. Lärarna 

 undervisar på skolgården, i skogen och på andra platser i närmiljön. 

 Promenaderna som Markus tar inomhus sker, som nämnt tidigare, inne i skolan, i 

 korridorerna och i trapphuset. Han tar också med sig sina elever på längre 

 promenader utomhus. Pers fysiska aktivitet sker inomhus i form av lek och 

 rörelse. Den fysiska aktiviteten som sker i överenskommelse med eleverna 

 genomförs vanligtvis utanför klassrummet eller på skolgården. Doris 

 undervisningssituation ser lite annorlunda ut då hon arbetar på en skola med 

 utomhusprofil. I hennes fall sker majoriteten av den fysiska aktiviteten utomhus, 

 oavsett väder. 

 Både Per och Markus använder sig av fysisk aktivitet innan, under och efter 

 lektioner, beroende på anledningen till att de inkluderar den fysiska aktiviteten. 

 Om målet är att eleverna ska göra av med överflödig energi och öka 

 koncentrationen väljer lärarna att implementera den fysiska aktiviteten innan eller 

 under lektionen. Lärarna använder sig även av fysisk aktivitet, rörelse och lek som 

 belöning. Belöningen kommer i slutet av eller efter lektionen. Doris använder sig 

 främst av fysisk aktivitet under och efter lektioner men inte innan. Anledningen 

 till detta är att eleverna är aktiva på rasterna och tar med sig de positiva effekterna 

 av den fysiska aktiviteten in i klassrummet. 

 Varför fysisk aktivitet? 
 Lärarna väljer att inkludera fysisk aktivitet i undervisningen av flera anledningar. 

 Samtliga lärare anser att fysisk aktivitet är uppfriskande och gynnsamt för både 

 hälsan och lärandet på många sätt. Per, Doris och Markus upplever alla att 

 eleverna får energi av att röra på sig och att energin leder till ökat lärande och 

 förbättrad koncentration. 
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 Markus poängterar vikten av att syresätta blodet genom att röra på sig och menar 

 att det är viktigt att inkludera fysisk aktivitet i undervisningen av bland annat den 

 anledningen. Markus tillsammans med Per berättar även att den fysiska aktiviteten 

 bidrar till en social gemenskap när eleverna kan genomföra de fysiska övningarna 

 tillsammans, i par eller mindre grupper. Markus menar även av den fysiska 

 aktivitet bidrar till att eleverna kan föra sig bättre i sociala sammanhang då deras 

 förmåga att diskutera och vara aktiva förbättras. Doris använder sig av 

 samarbetsövningar av samma anledning, att öka den sociala gemenskapen och 

 skapa trygghet i klassrummet. 

 Lärarna är överens om att eleverna har behov av en varierad undervisning där de 

 får möjlighet att göra sig av med rastlös energi och hämta ny kraft. Per menar att 

 eleverna är unga och behöver röra på sig för att orka med de långa skoldagarna. 

 Han argumenterar vidare att det är tråkigt för eleverna att sitta ner hela dagarna 

 och att det är viktigt att bryta av den teoretiska undervisningen och göra något 

 praktiskt som omväxling. Samtidigt som lärarna pratar om att fysisk aktivitet ger 

 eleverna ny kraft och energi så menar Doris och Markus att den fysiska aktiviteten 

 även ger eleverna möjlighet att göra sig av med överflödig och rastlös energi. 

 Markus upplever att eleverna har lättare att samarbeta efter fysisk aktivitet då de 

 blir lugnare i kroppen och har bättre fokus efter att de gjort  av med överflödig 

 energi. Doris erfar  att det blir enklare för eleverna att samarbeta om läraren väljer 

 att kombinera fysisk aktivitet med akademiskt innehåll då det gör eleverna mer 

 engagerade. Markus och Doris kan båda se en positiv effekt på elevernas 

 samarbetsförmåga när undervisningen kombineras med fysisk aktivitet. 

 Markus och Per nämner den påverkan som fysisk aktivitet kan ha på elevernas 

 prestation i matematik. Markus ger ett exempel där eleverna får göra samma prov 

 två gånger. Den första gången låter han eleverna gå en promenad innan de skriver 

 provet medan han vid det andra tillfället låter eleverna skriva provet direkt, utan 

 fysisk aktivitet innan. Markus menar att resultat blir bättre om eleverna rör på sig 

 först då de gör sig av med överflödig energi och hämtar ny kraft, vilket i sin tur 

 kommer leda till att de har bättre fokus när det är dags att skriva prov. Per tar upp 

 ett liknande exempel där han berättar om hur hjärngympa kan hjälpa eleverna att 
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 komma igång och prestera bättre på ett prov. Detta sker innan ett prov och innebär 

 att eleverna får arbeta tillsammans i par och lösa några uppgifter som är kopplade 

 till det kommande provet. Per menar att hjärnan också är en kroppsdel som 

 behöver värmas upp och att hjärngympa kan ses som en typ av fysisk aktivitet. 

 Aktivt lärande 
 Samtliga lärare använder sig av aktivt lärande där de kombinerar fysisk aktivitet 

 med akademiskt innehåll. Doris använder sig av det dagligen då hon, som tidigare 

 nämnt, jobbar på en skola med utomhusprofil. Doris är ute oavsett väder medan 

 Markus och Per anpassar sin utomhusundervisning efter väder och arbetsområde. 

 Däremot väljer både Markus och Per att inkludera rörelse i undervisningen . 

 Exempel på aktivt lärande som de använder sig av är att eleverna mäter föremål 

 och sträckor i och utanför klassrummet och att de använder sin kropp som 

 verktyg. Markus uppmanar till aktivt lärande då han menar att eleverna presterar 

 och lär sig bättre av aktivt lärande jämfört med traditionell undervisning. Ett 

 exempel som han delar med sig av är när eleverna ska lära sig att mäta vinklar. 

 Om eleverna sitter på sina platser och mäter vinklar i en timme är elevernas 

 lärande inte lika effektivt som när de fått göra det praktiskt och samtidigt fått röra 

 på sig. Markus är noga med att poängtera att det finns undantag och att alla elever 

 gynnas på olika sätt av olika undervisningsmetoder. Vissa elever föredrar att 

 arbeta enskilt och genomföra uppgifterna på ett traditionellt sätt, utan inslag av 

 fysisk aktivitet. 

 Aktivt lärande jämfört med ren fysisk aktivitet 
 Både Per och Markus upplever att det är svårt att veta hur eleverna påverkas av 

 aktivt lärande jämfört med ren fysisk aktivitet. Däremot kommer Per in på 

 varaktigheten av det fysiska inslaget och vilken effekt det kan ha på elevernas 

 koncentration. Han menar att eleverna blir trötta efter en längre period av fysisk 

 aktivitet, oavsett om den omfattar akademiskt innehåll eller inte. Trötta elever har 

 det svårare att återfå koncentrationen och att delta aktivt i lektionen efter den 

 fysiska aktiviteten. Likväl kommer Per in på att fysisk aktivitet kan ha motsatt 

 effekt och istället få eleverna skärpta och sansade inför den kommande 
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 undervisningen. Trots detta är det inte säkert att eleverna tar in mer information. 

 Per poängterar återigen vikten av variation i undervisningen och tror att det är 

 väldigt individuellt vem som gynnas mest av aktivt lärande. 

 Doris upplever att koncentrationen är högre efter en aktiv lektion jämfört med 

 efter ett avbrott bestående av ren fysisk aktivitet. Hon menar att det är svårare att 

 samla en klass som enbart har genomfört en fysisk aktivitet utan akademiskt 

 innehåll jämfört med när den fysiska aktiviteten är ihopvävd med själva 

 undervisningen. Hon berättar att efter en promenad tar det ungefär tio till femton 

 minuter att samla eleverna och komma igång på nytt då de är distraherade av det 

 som har diskuterats under promenaden. Koncentrationen återfås inte direkt när 

 den fysiska aktiviteten är över. 

 Varför inte fysisk aktivitet? 
 Lärarna nämner ett antal hinder som kan försvåra implementeringen av fysisk 

 aktivitet i undervisningen. Vi redogör för begränsningar som lärarna själva har 

 överkommit och deras teorier om varför andra lärare väljer att inte inkludera 

 fysisk aktivitet i sin undervisning. 

 Fysiska begränsningar är något som tas upp av samtliga lärare. Små och dåligt 

 planerade klassrum är en av de faktorer som nämns. Även ljudisoleringen och 

 risken för stök i gemensamma korridorer ges som exempel på hinder för 

 inkludering av fysisk aktivitet i undervisningen. Markus berättar att han gärna gett 

 eleverna tillåtelse att springa fram och tillbaka i korridoren om det inte hade stört 

 de andra klasserna. Markus elever delar ingång med flera andra klasser och det är 

 därför inte möjligt för eleverna att snabbt gå ut och in. Fysisk aktivitet inne i 

 klassrummet riskerar dessutom att skapa stök, vilket lärare kan oroa sig för. 

 Samtidigt är det svårare att prata utomhus och lärandet riskerar att bli lidande när 

 klassrummens väggar inte ramar in undervisningen på det sätt som eleverna är 

 vana vid. Både Per och Markus anser även att lärare kan ha en motvilja att ensam 

 lämna klassrummet. Skolan kan också ha regelverk som säger att lärarna inte får 

 lämna skolan med en hel klass själv. Detta kan leda till att lärarna väljer att hålla 

 klassiska teoretiska lektioner istället för lektioner med inslag av fysisk aktivitet. 
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 Per anger tidsbristen som ett stort hinder för ökad inkludering av fysisk aktivitet. 

 Per menar att pressen att undervisa om allt som läroplanen säger kan påverka 

 lärarens inställning till att inkludera fysisk aktivitet. Markus nämner lärares 

 bekvämlighet och lättja som eventuella anledningar till att lärarna fastnar i den 

 teoretiska undervisningen. Doris håller inte med de andra två lärarna utan anser att 

 det inte finns några hinder för att inkludera fysisk aktivitet i undervisningen. “Det 

 är bara fantasin som sätter gränser”. Däremot tror hon att andra lärare har höga 

 krav på sig själva gällande den fysiska aktiviteten. Enligt Doris tänker andra lärare 

 att den fysiska aktiviteten måste vara pulshöjande för att ha effekt, vilket hon inte 

 håller med om. “Fysisk aktivitet för mig är ju nånting som inte är stillasittande”. 
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 Analys och diskussion 
 Kodningen och kategoriseringen har skapat en tydlig struktur i den insamlade 

 empirin och gjort den enklare att analysera och diskutera. Som tidigare nämnt har 

 vi utgått ifrån det sociokulturella perspektivet i kombination med lärares 

 övertygelser för att tolka vårt insamlade material. Det sociokulturella perspektivet 

 har uppmärksammat effekterna av fysisk aktivitet på elevernas samarbetsförmåga, 

 förmåga att röra sig i sociala situationer och påverkan på den sociala 

 gemenskapen. Lärares övertygelser uppmärksammar främst hur lärares åsikter och 

 förhållningssätt påverkar deras undervisning. 

 Effekterna av den fysiska aktiviteten och anledningarna till att lärarna väljer att 

 inkludera fysisk aktivitet i matematikundervisningen går hand i hand. Därför har 

 vi valt att slå samman dessa två frågeställningar till en rubrik. De andra 

 frågeställningarna behandlas under varsin rubrik. 

 Lärarnas uppfattningar om fysisk aktivitet och dess 
 effekt på matematikundervisningen 
 Samtliga lärare är positiva till och ser många fördelar med fysisk aktivitet i 

 matematikundervisningen oberoende av om den kombineras med akademiskt 

 innehåll. Lärarna är överens om att fysisk aktivitet leder till ökad koncentration 

 hos eleverna och upplever alla en tydlig skillnad efter att ha gett eleverna 

 möjlighet att röra på sig. Lärarna ger inga konkreta exempel på hur den 

 förbättrade koncentrationsförmågan synliggörs men oavsett så styrks deras 

 erfarenheter av forskningen (Bartholomew m. fl., 2018; Benes m. fl., 2016; 

 Dugger m. fl., 2020; Green & Balan, 2019; Howie m. fl., 2014; Linker & Woods, 

 2018; Mavilidi m. fl., 2020; Podnar m. fl., 2018; Snyder m. fl., 2017). 

 Lärarna baserar delvis sina val att inkludera fysisk aktivitet i forskning. Både ökad 

 syresättning och blodcirkulation nämns som positiva effekter av att inkludera 

 fysisk aktivitet. Lärarna poängterar betydelsen av fysisk aktivitet för elevernas 

 hälsa och välmående. Elever mår bra av rörelse och frisk luft och rör sig inte 

 tillräckligt på fritiden. En av lärarna nämner att barn och ungdomar inte rör sig 

 lika mycket på fritiden idag som de gjorde förr vilket gör det extra viktigt att 
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 inkludera fysiska inslag under skoldagen. Elever bör ha en timmes fysisk aktivitet 

 per dag enligt Folkhälsomyndigheten (2022) och längre perioder av stillasittande 

 kan ha negativa effekter på hälsan. En av lärarna kommer in på ergonomi och 

 vikten av att variera undervisningen. 

 Lärarna använder fysisk aktivitet för att bryta av och skilja på olika moment av 

 undervisningen. Variation ger eleverna en paus men är också positivt ur 

 lärandesynpunkt och uppskattas av eleverna (Dugger m. fl., 2020). Fysisk aktivitet 

 efterfrågas av eleverna. En orsak till detta anges vara att eleverna tycker det är 

 tråkigt att sitta still under längre perioder och därför uppskattar pauser och 

 variation i undervisningen. Elever som tycker att undervisningen är rolig 

 anstränger sig, blir motiverade och vill delta i undervisningen (Dugger m. fl., 

 2020). Lärarna säger att det skapar en positiv känsla i klassrummet. 

 En av lärarna ser stor skillnad på elevernas koncentration när fysisk aktivitet 

 kombineras med akademiskt innehåll. Läraren menar att eleverna har svårare att 

 koncentrera sig efter att klassen har genomfört en fysisk aktivitet utan akademiskt 

 innehåll jämfört med när den fysiska aktiviteten har kombinerats med 

 undervisningen. Mavilidi m. fl. (2020) konstaterar att fysisk aktivitet utan inslag 

 av akademiskt innehåll ger större effekt på elevernas koncentration medan 

 Bartholomew m. fl. (2018) och Snyder m. fl. (2017) rapporterar större effekt av 

 aktivt lärande. Forskarna (Bartholomew m. fl., 2018; Snyder m. fl., 2017) nämner 

 också att aktivt lärande sparar tid och kan göra lärarna mer benägna att inkludera 

 fysisk aktivitet i undervisningen. Enligt Dugger m. fl. (2020) använder sig vissa 

 lärare av aktivt lärande för att variera undervisningen, vilket flera av lärarna i vår 

 studie poängterar är viktigt. 

 Lärarna anser att eleverna lär sig bättre under och efter fysisk aktivitet samt att 

 undervisningen påverkas positivt av inslag av rörelse. Den positiva påverkan som 

 fysisk aktivitet har på undervisningen och elevernas lärande beskrivs på flera 

 nivåer. Fysisk aktivitet leder till att eleverna gör av med överflödig och rastlös 

 energi och därmed blir lugnare (Linker & Woods, 2018). Lugna och 

 koncentrerade elever skapar ett tryggare klassrumsklimat och när elever känner 

 trygghet i en grupp skapas bättre förutsättningar för lärande (Valsö & Malmgren, 
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 2019). Lärarna märker att eleverna vågar mer och tar för sig på ett annat sätt när 

 de är aktiva. Detta kan vara ett tecken på att de trivs i sin närmiljö och känner sig 

 trygga med sina klasskompisar. En trygg lärmiljö gör att eleven vågar utmana sig 

 själv och på så sätt utvecklas. 

 Eleverna befinner sig ofta tillsammans med sina klasskamrater och har en 

 inverkan på varandra. Två av lärarna kunde se en positiv effekt på elevernas 

 samarbetsförmåga vilket lärare i tidigare studier kommenterat (Lerum m. fl., 

 2019; Marchant m. fl., 2019; Riley m. fl., 2017; Benes m. fl., 2016; Norris m. fl., 

 2015). Lärarna i studierna upplevde att elevernas sociala och kommunikativa 

 förmåga samt deras förmåga att arbeta med andra påverkades positivt av fysisk 

 aktivitet. Enligt Valsö och Malmgren (2019) har eleverna lätt att påverka varandra 

 när de arbetar tillsammans i grupp vilket sätter deras samarbetsförmåga i hög 

 relevans. Elevernas förhållningssätt riskerar dessutom att ha en inverkan på hela 

 klassen vilket gör den positiva effekten på samarbetsförmågan ännu mer relevant. 

 Lärarna säger emot sig själva när det kommer till den fysiska aktivitetens 

 påverkan på elevernas energi. En förklaring till hur lärarna anser att fysisk 

 aktivitet både höjer och sänker elevernas energinivå är att skilja på rastlös energi 

 och ork. Eleverna gör av med överflödig och rastlös energi, energi som gör det 

 svårare för dem att koncentrera sig. Samtidigt får de mer energi av att röra på sig 

 och hämtar ny kraft och ork. En av lärarna beskriver lärande som slitsamt och 

 energikrävande. Fysisk aktivitet är uppfriskande och ger eleverna möjlighet att 

 återhämta sig och orka med de långa dagarna. Lärarna säger att fysisk aktivitet 

 både ökar och minskar elevernas energi, vilket kan förstås genom energiprincipen, 

 som Linker och Woods (2018) kommenterar. Fysisk aktivitet kan leda till en 

 balansering av elevernas energi. 

 Lärares övertygelser tar upp det faktum att lärarens övertygelser kan påverka hens 

 undersökningsmetoder (Xie & Cai, 2021). Lärarens undervisningsmetoder kan 

 också påverka lärarens övertygelser. Så verkar fallet vara gällande Pers definition 

 av fysisk aktivitet. När vi frågar om definitionen av fysisk aktivitet säger Per att 

 det är när eleverna rör kroppen på olika sätt. Vid ett senare tillfälle säger han att 

 hjärngympa kan ses som en typ av fysisk aktivitet. En förklaring till detta är att 
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 Pers undervisningsmetoder har påverkat hans övertygelser. Både hjärngympa och 

 fysisk aktivitet leder enligt Pers erfarenheter till bättre koncentration, och därför 

 har dessa associerats med varandra. 

 Hur tillämpar lärare fysisk aktivitet i 
 matematikundervisningen? 
 Lärarnas övertygelser syns tydligt i deras undervisningsmetoder. Hur lärarna 

 väljer att tillämpa den fysiska aktiviteten skiljer sig åt. Den fysiska aktiviteten kan 

 äga rum inomhus och utomhus beroende på de förutsättningar som finns. En av 

 lärarna har 90 minuters undervisning utomhus varje dag medan de andra två 

 anpassar sin utomhusundervisning efter vädret. Alla lärarna anpassar 

 undervisningen och uppgifterna efter det aktuella arbetsområdet. Många av 

 lärarnas val av fysisk aktivitet vävs in i undervisningen. Vissa av uppgifterna 

 lämpar sig bättre att genomföra utomhus än andra. Dessa uppgifter är praktiska 

 och kan till exempel vara att mäta omkrets på träd, jämföra vikt med hjälp av 

 stenar, bygga area med pinnar, gå problemlösningspromenader eller att lösa 

 uppgifter som är kopplade till matematikböckerna. Även vanliga promenader 

 förekommer när lärarna känner att eleverna behöver röra på sig och göra av med 

 överflödig energi. Den fysiska aktiviteten inomhus inkluderar att stå vid sin bänk 

 istället för att sitta ned, att ligga på golvet och arbeta och vardagsrörelser för att 

 hämta saker, fysiska lekar, individuella fysiska övningar eller att eleverna placeras 

 i klassrummet på så sätt att de behöver gå för att hämta till exempel nödvändigt 

 material. 

 Tiden är en aspekt som skiljer lärarna åt, där längden på den fysiska aktiviteten 

 kan variera mellan en och tjugo minuter. Leken som Per använder sig av tar 

 ungefär sex till åtta minuter att genomföra. Det finns tillfällen då han låter 

 enskilda elever ta en kortare paus och då kan det röra sig om endast en till två 

 minuter. Att så lite som ett par minuter kan ha en positiv effekt på elevernas 

 koncentration är inget som den tidigare forskning har synliggjort. Däremot 

 konstaterar både Howie m. fl. (2014) och Folkhälsomyndigheten (2020) att all 

 fysisk aktivitet är bättre än ingen. Detta stämmer överens med Pers upplevelse om 

 att så lite fysisk aktivitet som en till två minuter ger effekt. 
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 Markus promenader varierar mellan fem och tjugo minuter beroende på elevernas 

 dagsform och behov medan Doris promenader ligger på minst femton till tjugo 

 minuter. Podnar m. fl. (2018) drar slutsatsen att så lite som fem minuter kan ha en 

 positiv effekt på elevernas koncentration, precis som Markus är inne på när han 

 väljer att ge eleverna en kortare paus i form av en promenad. Trots att Howie m. 

 fl. (2014) konstaterar att all fysisk aktivitet är bättre än ingen, kom forskarna fram 

 till att tio minuter är mest effektivt för elevernas koncentration. Däremot 

 konstaterade de att många lärare endast känner att de har tid med fem minuters 

 paus, vilket ses som ett problem i det här fallet. Detta är en synpunkt som lärarna 

 också tar upp. De upplever att innehållet som ska undervisas är omfattande och att 

 det inte finns utrymme att inkludera fysisk aktivitet till en större grad. 

 Den fysiska aktiviteten sker vid olika tillfällen under skoldagen beroende på vad 

 lärarna vill ha för effekt. Någon lärare väljer att låta eleverna göra av med lite 

 extra energi innan en lektion början medan en annan anser att det är bättre med en 

 kortare paus i mitten av undervisningen. Samtliga lärare är överens om att det 

 handlar om att läsa av eleverna och känna av deras dagsform och behov. Enskilda 

 elever kan behöva mer fysisk aktivitet än andra för att klara av de krav som 

 undervisningen ställer. Undervisningen kräver att eleverna kan koncentrera sig 

 och att de inte stör och påverkar sina klasskamrater negativt (Valsö & Malmgren, 

 2019). Lärarna upplever att den fysiska aktiviteten hjälper eleverna att klara av 

 detta. 

 Av vilka anledningar väljer lärare att inte inkludera 
 fysisk aktivitet i matematikundervisningen? 
 De intervjuade lärarna gav flera exempel på vad det kan finnas för anledningar att 

 inte inkludera fysisk aktivitet i undervisningen. Fysiska begränsningar är en av de 

 faktorer som tas upp, vilket andra lärare i tidigare forskning även kommenterat på 

 (Dugger m. fl., 2020; Goh m. fl., 2017). För små och dåligt planerade klassrum 

 begränsar vilka fysiska aktiviteter som lärarna kan implementera. Dålig 

 ljudisolering är ett problem om den fysiska aktiviteten leder till att eleverna ger 

 ifrån sig ljud som stör de andra klasserna. De fysiska begränsningarna kan leda till 

 stök och bidra till att många lärare väljer att avstå från att implementera fysisk 
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 aktivitet i undervisningen (Goh m. fl., 2017). Två av lärarna, tar även upp 

 problemet om lärarbrist och menar att många kan ha en motvilja att ha ansvar över 

 en hel klass själv i andra miljöer än klassrummet. Självförtroende är en viktig 

 faktor som kan påverka lärarens beslut att inkludera fysisk aktivitet både negativt 

 och positivt (Goh m. fl., 2017; Mwaanga m. fl., 2018; Quarmby m. fl., 2019; 

 Routen m. fl., 2018). Detta kan leda till att lärarna väljer klassiska teoretiska 

 lektioner istället för lektioner som inkluderar fysisk aktivitet. En av lärarna 

 kommenterar att han inte låter sig stoppas av de fysiska begränsningar som finns 

 utan istället försöker arbeta runt dem på olika sätt. Inte heller regelverk hindrar 

 den fysiska aktiviteten. Läraren berättar att han ibland går ut med eleverna själv 

 trots att detta inte är tillåtet. 

 Per anger tidsbristen som ett stort hinder för ökad inkludering av fysisk aktivitet 

 vilket hör ihop med risken att fastna i den teoretiska undervisningen. Enligt Per 

 känner många lärare en tidsbrist när det kommer till att hinna med att undervisa 

 om allt som läroplanen säger. Detta är ett problem som benämns flera gånger i de 

 studier som vi har tagit del av (Bartholomew m. fl., 2018; Benes m. fl., 2016; 

 Dugger m. fl., 2020; Dyrstad m. fl., 2018; Goh m. fl., 2017; Howie m. fl., 2014; 

 Quarmby m. fl., 2019; Snyder m. fl., 2017). En lösning kan enligt forskningen 

 (Bartholomew m. fl., 2018; Snyder m. fl., 2017) vara aktivt lärande, där man 

 kombinerar den teoretiska undervisningen med fysisk aktivitet. 

 Doris anser att det bara är fantasin som sätter gränser när det kommer till att 

 inkludera fysisk aktivitet i undervisningen och att det är viktigt att lärare delar 

 med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Detta då vi har en stor betydelse för 

 varandras lärande och utveckling (Säljö, 2000). Däremot tror Doris att andra 

 lärare har höga krav på den fysiska aktiviteten och tänker att den måste vara 

 pulshöjande för att ha effekt. Enligt Green och Balan (2019) kan en pulshöjande 

 aktivitet i början av en lektion ha en långsiktig effekt på elevernas koncentration. 

 Även 1177 Vårdguiden (2020) menar att pulshöjande fysisk aktivitet har en 

 positiv effekt på bland annat koncentrationen hos både barn och vuxna. 

 Däremot drar Bartholomew m. fl. (2018) slutsatsen att aktivt lärande ökar 

 elevernas koncentration oavsett om aktiviteten är låg- eller högintensiv, precis 
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 som Doris antyder. Detta innebär att det behövs mer forskning inom området men 

 att den fysiska aktiviteten mest troligt har en positiv effekt oavsett intensitet med 

 tanke på att både lärare och delar av forskningen är överens om detta. 

 Metoddiskussion 
 Som tidigare nämnt valde vi att skicka ut en kort enkät i början av vårt arbete. 

 Denna enkät gav oss endast ett fåtal svar varav en ny deltagare som i ett senare 

 skede valde att hoppa av. Det hade varit intressant att få en överblick över hur 

 många lärare som inkluderar fysisk aktivitet i sin matematikundervisning men 

 antalet svar som hade krävts för att få en rättvis bild hade varit svårt att uppnå. Vi 

 har funderat över hur vår studie eventuellt hade kunnat påverkats om vi hade fått 

 in fler svar. Fler deltagare hade ökat tidsåtgången och frågan vi ställer oss är om vi 

 hade haft tid att genomföra, transkribera och analysera ytterligare intervjuer. Att 

 hålla intervjuerna digitalt hade kunnat vara en lösning. Det hade sparat oss tid 

 samtidigt som det hade gett oss en större geografisk spridning på deltagarna och 

 skolorna. Att inkludera fler lärare, däribland några som inte använder sig av fysisk 

 aktivitet i matematikundervisningen, hade resulterat i ett mer rättvist resultat 

 gällande framförallt hinder. Vi hade fått fler konkreta exempel på vad lärarna 

 anser försvåra implementeringen av fysisk aktivitet. 

 Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi ställde 

 följdfrågor till deltagarna beroende på vad och hur de svarade på de förbestämda 

 frågorna. Följdfrågorna som ställdes varierade mellan lärarna vilket resulterade i 

 mer eller mindre utförliga svar. Detta kan ha påverkat resultatet då vissa lärare 

 kanske hade haft mer säga men inte fick relevanta följdfrågor som gav dem 

 möjligheten. Transkriberingen valde vi att göra tillsammans men anser att det 

 hade gått lika bra att dela upp arbetet. Det var smidigt att vi kunde turas om att 

 skriva och sköta uppspelningen. Det fanns tillfällen där det var svårt att höra vad 

 den intervjuade sa och då var det bra att vi var två som kunde diskutera och 

 tillsammans komma fram till vad läraren sa. Trots det så är vår slutsats att det 

 hade gått lika bra att genomföra transkriberingarna på egen hand, framförallt 

 tidsmässigt. 
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 Analysen genomfördes med hjälp av kodning vilket skapade en tydlig struktur i 

 den insamlade empirin. Tack vare att vi delade upp lärarnas åsikter under olika 

 kategorier blev det enkelt att ta del av materialet samtidigt som vi minskade risken 

 att missa information. Ytterligare empiri hade tagit längre tid att analysera men vi 

 hade fortfarande haft en tydlig struktur av det insamlade materialet med hjälp av 

 kodningen. Arbetets trovärdighet hade stärkts ytterligare om vi hade reviderat 

 urvalskriterierna och valt att inkludera fler lärare och deras åsikter, dessvärre hade 

 vi tiden emot oss. 
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 Slutsatser 
 Efter att vi tagit del av lärares uppfattningar om användning av fysisk aktivitet i 

 matematikundervisningen, deras tillvägagångssätt samt upplevda fördelar och 

 nackdelar, kan vi dra vissa slutsatser kopplade till vårt syfte: att undersöka hur 

 lärare använder sig av och förhåller sig till fysisk aktivitet i 

 matematikundervisningen. Det är tydligt att alla lärarna anser att fysisk aktivitet 

 har många positiva effekter på elevernas hälsa, koncentration, samarbetsförmåga 

 och lärande. Mycket av det som lärarna nämner stämmer överens med den 

 tidigare forskningen som vi har tagit del av (Bartholomew m. fl., 2018; Green & 

 Balan, 2019; Howie m. fl., 2014; Mavilidi m. fl., 2020; Podnar m. fl., 2018; 

 Snyder m. fl., 2017). Detta tyder på en överensstämmelse mellan vårt och 

 forskningens resultat vilket stärker trovärdigheten av vårt arbete. 

 De lärare vi har intervjuat inluderar fysisk aktivitet i olika former och bidrar till 

 den mängd fysisk aktivitet som Folkhälsomyndigheten (2022) rekommenderar. 

 Med tanke på de positiva effekter de intervjuade lärarna ser med implementering 

 av fysisk aktivitet bör alla lärare sträva efter att inkludera någon form av fysisk 

 aktivitet i sin undervisning. Lärarna nämner främst fördelar men tar även upp 

 hinder som fysiska begränsningar, tidsbrist samt lärarnas inställning. Hindren kan 

 vara svåra att överkomma men det finns lösningar. Tidsbrist kan bemötas genom 

 att använda sig av aktivt lärande. Aktivt lärande är en kombination av akademiskt 

 innehåll och fysisk aktivitet som innebär att läraren inte behöver ta tid från 

 undervisningen för att implementera fysisk aktivitet. Både Bartholomew m. fl. 

 (2018) och Snyder m. fl. (2017) menar att aktivt lärande är en effektiv 

 undervisningsstrategi som kan leda till stora framsteg om den implementeras i 

 undervisningen. Dessutom menar lärarna att eleverna blir mer motiverade, 

 engagerade och samarbetsvilliga av lektioner som består av aktivt lärande. 

 Undervisningens praktik och lärarprofessionen påverkas av arbetets resultat då vår 

 slutsats är att lärare bör sträva efter att inkludera fysisk aktivitet i sin 

 undervisning. Resultatet är ytters relevant för oss som blivande lärare och våra 

 framtida kollegor. Tidigare forskning och vårt resultat är överens om att fysisk 

 aktivitet i olika former har positiva effekter på elevernas koncentration, lärande, 
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 utbildning och hälsa. Skolor och skolledningar bör underlätta för lärare att 

 implementera fysisk aktivitet i undervisningen genom att bemöta de hinder som 

 lärarna upplever. Hur detta bäst görs kan med fördel undersökas av framtida 

 studier. Förslag på vad som hade kunnat öka lärarnas inkludering av fysisk 

 aktivitet är lättillgängligt material som är enkelt att ta sig an och implementera i 

 undervisningen. Tillgängligt material och ett forum för lärare att dela med sig av 

 kunskaper och erfarenheter kan påverka lärarnas inställning till fysisk aktivitet 

 positivt och göra att de väljer att inkludera det i undervisningen. 

 Skolverket (2019) skriver i sin rapport att  Folkhälsomyndigheten och 

 Livsmedelsverket 2017 föreslog att pedagogiska utbildningar bör inkludera 

 förebyggande och hälsofrämjande arbete kopplat till matvanor och fysisk aktivitet. 

 De föreslog även att regeringen ska se över huvudmännens förutsättningar att 

 verka för effektivt förebyggande arbete av fysisk aktivitet. Skolverket (2020) 

 anser att ansvaret ska ligga på hela skolan, och inte endast på lärarna som 

 undervisar i idrott och hälsa. För att detta ska vara möjligt måste resurser tilldelas 

 lärarna. Skolverket (2022) har information och material om fysisk aktivitet och 

 aktivt lärande som uppdaterats sedan vi började skriva vårt arbete. 

 Förhoppningsvis kommer det materialet spridas till lärare och lärarutbildningar. 

 Det finns ett tydligt intresse för fysisk aktivitet i skolan och i undervisningen. 

 Trots detta finns det många frågor och otydligheter som behöver få svar för att 

 inkluderingen av fysisk aktivitet ska implementeras i större grad. Bland dessa är 

 varaktigheten på den fysiska aktiviteten och dess effekt aktuell att undersöka. 

 Även skillnaden mellan ren fysisk aktivitet och aktivt lärande är av intresse att 

 undersöka och kan bidra till lärares implementering av fysisk aktivitet i 

 undervisningen. 
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 Bilaga 1  Informationsbrev 
 Vill du delta i en studie om fysisk aktivitet och matematikundervisning? 

 Elevers koncentration är en väsentlig del av en lyckad matematikundervisning. 

 Erfarenhet säger oss att koncentrationen under matematiklektionerna ofta är 

 bristfällig och således ett av pedagogernas största problem. Av den anledningen 

 har vi valt att göra en undersökning där vi vill ta reda på hur lärare använder sig 

 av och förhåller sig till fysisk aktivitet i matematikundervisningen. 

 Vårt syfte med studien är att undersöka hur lärare använder sig av och förhåller 

 sig till fysisk aktivitet i matematikundervisningen. Detta gör vi genom 

 frågeställningarna nedan: 

 -  Vilken inställning har lärare till användning av fysisk aktivitet i 

 matematikundervisningen? 

 -  På vilket sätt inkluderar lärare fysisk aktivitet i matematikundervisningen? 

 -  Vilka hinder anser lärare finnas för att inkludera fysisk aktivitet i 

 undervisningen? 

 Studien vänder sig till mellanstadielärare som undervisar/har undervisat i 

 matematik. 

 Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av 

 grundlärarutbildningen på Högskolan Kristianstad. Studien kommer att 

 genomföras med intervjuer under våren 2022. Intervjun kommer att beröra din 

 uppfattning och erfarenhet av fysisk aktivitet för att öka koncentrationen i 

 klassrummet. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och du väljer var intervjun 

 tar plats. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas (skrivas ut i text). 

 Den information som du lämnar kommer att behandlas och förvaras säkert så att 

 ingen obehörig kommer att få ta del av den. Behöriga är vi som genomför 

 intervjun, AnnaMaja Lindblom och Malin Mattsson. Redovisningen av intervjun 

 kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Vi följer Vetenskapsrådets 

 rekommendationer om God forskningssed (2017). 
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 Resultatet kommer att presenteras i form av ett skriftligt examensarbete som både 

 lärare och andra studerande kommer kunna ta del av. När examensarbetet är 

 färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i 

 Kristianstad. Inspelningarna kommer raderas efter att examensarbetet är godkänt 

 och transkriberingarna kommer att förvaras säkert ifall vi skulle behöva försvara 

 vårt betyg i framtiden. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 

 genom att få en kopia av arbetet. 

 Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

 att berätta varför. 

 Är du intresserad, var vänligt skriv till eller ring AnnaMaja Lindblom. 

 Ansvariga för studien är AnnaMaja Lindblom och Malin Mattsson. Har du frågor 

 om studien är du välkommen att höra av dig till oss enligt nedan: 

 AnnaMaja Lindblom 

 Student Högskolan Kristianstad 

 annamaja.lindblom@hotmail.com 

 0768-480701 
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 Bilaga 2  Intervjufrågor 
 Bakgrund 

 -  Är du behörig lärare? Om ja, inom vilka årskurser/ämnen? 

 -  Hur länge har du arbetat som lärare? 

 -  Undervisar du i matematik på mellanstadiet just nu? 

 -  Vilken årskurs undervisar du i? 

 Fysisk aktivitet i undervisningen 
 -  Vad lägger du i begreppet fysisk aktivitet? 

 -  Vilken typ av fysisk aktivitet använder du dig av? 

 -  Hur lång är varaktigheten på den fysiska aktiviteten? 

 -  Hur ofta inkluderar du fysisk aktivitet i undervisningen? 

 -  När började du inkludera fysisk aktivitet i samband med undervisningen? 

 -  Sker den fysiska aktiviteten innan, under eller efter lektionen? 

 -  Skiljer sig din användning av fysisk aktivitet mellan matematik och andra 

 ämnen? Varför? 

 -  Varför inkluderar du fysisk aktivitet i matematikundervisningen? 

 -  På vilket sätt påverkar fysisk aktivitet elevernas koncentrationsförmåga? 

 -  Anser du att fysisk aktivitet påverkar elevernas samarbetsförmåga? 

 -  Vilka elever gynnas mest av fysisk aktivitet? 

 -  Finns det situationer där du väljer att inte inkludera fysisk aktivitet? 

 Varför? 

 Fördelar och hinder 
 -  Vilka fördelar ser du med att inkludera fysisk aktivitet i undervisningen? 

 -  Vilka hinder ser du när det kommer till att inkludera fysisk aktivitet i 

 undervisningen? 

 -  Hur vanligt tror du att det är att lärare inkluderar fysisk aktivitet i 

 undervisningen? 

 -  Tror du att andra lärares sätt att tillämpa fysisk aktivitet skiljer sig från 

 ditt? 
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 -  Av vilken anledning tror du att lärare undviker att inkludera fysisk aktivitet 

 i undervisningen? 

 -  Märker du skillnad på elevernas koncentration beroende på om du 

 inkluderar ren fysisk aktivitet och aktivt lärande? 

 -  Finns det något mer du skulle vilja tillägga gällande fysisk aktivitet i 

 matematikundervisningen? 
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 Bilaga 3  Kodningsschema 

 Tema  Kategori  Underkategori  Koder 

 Fysisk aktivitet 
 enligt lärare 

 Definition  all rörelse är fysisk 
 aktivitet 

 rörelse 
 inte stillasittande 
 stå upp 
 ute och går 

 Aktiviteter  Längd  6-8 minuter 
 3-4 minuter 
 90 minuter 
 15-20 minuter 

 Frekvens  varje dag 
 individuellt 
 anpassat 
 varje vecka 

 Praktiska 
 matematikuppgifter 

 mäta och beräkna (pinnar, stenar, 
 vinklar, omkrets, area, vikt, 
 distans) 
 rimlighet 
 bygga 

 Tillvägagångssätt  utomhuspedagogik 
 mattestationer 
 problemlösning 
 teori till praktik 
 arbetsområdesanpassat 

 Organisation  raster 
 schema 
 rastaktiviteter 

 Sport  hoppa 
 springa 
 klättra 
 hänga 
 gunga 
 kasta 

 Utåtagerande  sång 
 dans 
 dramatisering 
 laborering 
 Just Dance 
 Tai Chi 
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 Lek  Simon says 
 skicka penna/boll 
 samarbetsövningar 

 Vardagsrörelse  hämta material 
 gå till läraren 
 vara ute 
 under uppgifterna 
 mellan lektioner 
 gå i trapporna 

 Promenader  ute 
 korridorerna 
 skogen 

 Orsak och 
 verkan 

 Återhämtning  ny kraft 
 ny fart 
 fylla på bensin 
 energi 
 uppfriskande 
 orkar mer 

 Rörelsebehov  svårt att sitta still 
 långa dagar 
 unga barn 
 slitsamt 
 rastlöshet 
 trötthet 
 fladdra ur sig 

 Variation  bryta mellan moment 
 lärandesynpunkt 
 bryta teoretiskt 

 Kognition  inlärning 
 minne 
 tänka bättre 
 koncentrationsförmågan 
 fokus 

 Hälsa  aktivitet 
 forskning 
 syresättning 
 må bra 
 blodcirkulation 
 frisk luft 

 För elevernas skull  roligt 
 vill 
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 positiv känsla 
 mod 
 vardag 
 igångsatt 
 peppning 
 tråkigt 

 Hinder och 
 problem 

 Krav  press 
 läroplanen 
 måsten 
 faktakunskaper 
 tidsbrist 

 Läraren  bekvämlighet 
 lättja 
 begränsad 
 svårare 
 comfort zone 
 förberedelser 
 trygghet 
 mod 
 relation till eleverna 
 höga krav 
 fantasi 

 Organisation  storlek på skola 
 ingång och utgång 
 begränsad yta 
 ljudnivå 
 lyhördhet 
 skolgården 
 utflykter 
 regler 

 Eleverna  stimmiga 
 svårt att samla 
 behov av tydliga ramar 
 osäkerhet 
 individualisering 
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