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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka lärares uppfattningar av på vilket sätt rörelse har 

någon påverkan på lärandet i matematik. Vårt empiriska material har vi fått fram genom 

kvalitativa intervjuer med sju lärare, som arbetar på tre olika skolor, om deras uppfattningar. 

Alla intervjuer spelades in på band och blev därefter transkriberade. Transkriberingarna har 

sedan legat till grund för vår analys och vårt resultat. Många av våra intervjudeltagare menar 

att rörelsen är viktig för att elevernas motorik ska utvecklas. Detta leder till att eleverna får en 

annan drivkraft och förbättrad koncentration i klassrumssituationer. Vidare anser deltagarna 

att matematiken förekommer naturligt på idrottslektionerna, den sorts matematik som äger 

rum är begrepp och enheter. Intervjudeltagarna nämner även att självförtroendet är viktigt för 

elevernas lärande, i alla ämnen. Det har även visat sig att individualisering är viktig, då elever 

har olika lärstilar. Vår slutsats är att rörelsen påverkar lärandet i matematik och stärker 

självförtroendet.  
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Förord 

Vi vill tacka alla våra intervjudeltagare för att de tog sig tid att ställa upp. Utan dem hade 

denna uppsats inte blivit vad den blev. Vi vill även tacka dem som har ställt upp genom 

feedback, textkorrigering och stöttning genom hela processen. 

  

Vi har inspirerats av Johansson och Svedners (2004) dispositionsförslag när det gäller vår 

uppsats. Vid genomförandet av vår uppsats har vi försökt göra så mycket som möjligt 

tillsammans. Vi har tillsammans samlat in empiri och litteratur, bearbetat materialet och 

därefter skrivit. När vi samlade in vår empiri genomförde Frida alla intervjuer och Evelina 

var närvarande för att anteckna och observera. Efter genomförda intervjuer transkriberade 

Frida dem. Samtidigt påbörjade Evelina litteraturgenomgången. Därefter har vi genomfört, 

bearbetat och skrivit alla delar tillsammans. Vi har valt att förklara olika begrepp i en lista i 

slutet av uppsatsen. 

 

Stort tack till er som känner er berörda! 

 

Evelina Nordström och Frida Wetterling 

Halmstad 2010-01-07



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND................................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE ........................................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Frågeställning...................................................................................................................................... 2 

2. VETENSKAPLIG GRUNDTANKE................................................................................................................ 3 

2.1 HERMENEUTIK.............................................................................................................................................. 3 
2.1.1 Del och helhet ...................................................................................................................................... 3 
2.1.2 Förförståelse ........................................................................................................................................ 3 

3. STYRDOKUMENT .......................................................................................................................................... 4 

3.1 LÄROPLANEN FÖR DET OBLIGATORISKA SKOLVÄSENDET, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET........... 4 
3.2 KURSPLANEN FÖR IDROTT OCH HÄLSA ......................................................................................................... 4 
3.3 KURSPLANEN FÖR MATEMATIK..................................................................................................................... 4 

4. LITTERATURGENOMGÅNG ....................................................................................................................... 5 

4.1 RÖRELSENS PÅVERKAN................................................................................................................................. 5 
4.2 MOTORIKENS INNEBÖRD............................................................................................................................... 6 
4.3 MOTORIK OCH MATEMATIK .......................................................................................................................... 7 

4.1.3 Elevers kroppsspråk och självkänsla ................................................................................................... 7 

5. METOD.............................................................................................................................................................. 8 

5.1 VAL AV METOD............................................................................................................................................. 8 
5.2 URVAL.......................................................................................................................................................... 9 
5.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................................ 10 

5.3.1 Skola 1................................................................................................................................................ 11 
5.3.2 Skola 2................................................................................................................................................ 11 
5.3.3 Skola 3................................................................................................................................................ 11 

5.4 RELIABILITET OCH VALIDITET .................................................................................................................... 11 
5.4.1 Reliabilitet.......................................................................................................................................... 12 
5.4.2 Validitet.............................................................................................................................................. 12 

5.5 GENERALISERBARHET ................................................................................................................................ 12 
5.6 BEARBETNINGSMETOD AV DATA ................................................................................................................ 13 

6. ANALYS OCH RESULTAT .......................................................................................................................... 13 

6.1 ANALYS AV VÅRT RESULTAT ...................................................................................................................... 13 
6.1.1 Rörelse, idrotts- och matematikundervisning..................................................................................... 14 
6.1.2 Koncentration .................................................................................................................................... 17 
6.1.3 Självförtroende................................................................................................................................... 18 

6.2 SAMMANFATTNING AV RESULTATET .......................................................................................................... 19 

7. DISKUSSION .................................................................................................................................................. 19 

7.1 RÖRELSE OCH MATEMATIK ......................................................................................................................... 19 
7.2 SJÄLVFÖRTROENDE .................................................................................................................................... 21 

8.  METODKRITIK ............................................................................................................................................ 22 

9. AVSLUTANDE REFLEKTIONER............................................................................................................... 23 

9.1 DIDAKTISKA IMPLIKATIONER ..................................................................................................................... 23 

10. KÄLLHÄNVISNING.................................................................................................................................... 25 

11. BEGREPPSFÖRKLARING......................................................................................................................... 27 

BILAGOR ............................................................................................................................................................ 28 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
När vi började fundera över vår examensuppsats pratade vi om intressen, tidigare erfarenheter 

och vad vi har lärt oss vid Högskolan i Halmstad. Vår utbildning har varit inriktad mot barn, 

matematik och naturorienterade ämnen från förskolan upp till skolår 5. Från vår egen 

skolgång har vi många positiva erfarenheter från matematikundervisningen. När vi 

diskuterade om idrottsundervisning och våra erfarenheter från det, upptäckte vi att vi har med 

oss olika erfarenheter. En av oss hade mycket positiva erfarenheter medan den andre hade 

många negativa erfarenheter av idrottsundervisningen. Däremot har vi ett gemensamt 

fritidsintresse för idrott. Vi har fått mycket glädje och erfarenheter genom engagemang inom 

detta intresse. Under sommaren 2009 kom vi i kontakt med en doktorsavhandling av Ericsson 

(2003) som belyser forskningen om daglig fysisk aktivitet i skolår 1-3, och sambandet mellan 

motorik och lärande.  

 

Rörelsen är en del av eleverna vardag, och förekommer ofta på idrottslektionerna. Därför är 

vår uppsats kopplad till både matematik och idrott och hälsa. Vi valde att läsa vad 

kursplanerna säger om de båda ämnena. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2008) står 

det, ”matematik har nära samband med andra skolämnen” (s.28). Genom att eleverna får 

erfarenheter från omvärlden kan de öka sina matematiska kunskaper för ett livslångt lärande 

(Skolverket, 2008). Detta fångade vårt intresse för att se om det stämmer överrens med 

verkligheten. Vi funderade på hur verksamma lärare arbetar med matematik i andra ämnen. I 

kursplanen för idrott och hälsa (ibid) står det, ”ämnet står för en helhetssyn på människan, 

dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra, och kan på så sätt 

medverka till att elevernas kroppsuppfattning utvecklas” (s.23). Utifrån dessa båda 

kursplaner tolkar vi att idrott och hälsa kan vävas samman med matematiken till en viss del. 

Även Raustorp (2004) skriver att det inom idrott och hälsa används många olika 

uppfattningsområden, däribland rumsuppfattning och tidsuppfattning. Han menar att dessa 

två kan kopplas till matematiken eftersom tidsbegrepp och olika lägesbegrepp, såsom bakom, 

under, framför och på, handlar om matematik. Rumsuppfattning och tidsuppfattning skapar 

tillsammans med ett bra psyke de förutsättningar som krävs för att barn ska kunna 

koncentrera sig och utveckla en god grund till lärande (ibid).  
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Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) poängterar att forskning görs kring elevers 

utveckling och dess koppling till motorisk och mental utveckling. Forskningen framhåller att 

elevers rörelse ska uppmuntras eftersom det hjälper till vid lärandet i de andra ämnena i 

skolan. I en rapport från Myndigheten för skolutveckling (Skolverket, 2005) står det att 

daglig fysisk aktivitet gör elever gladare, deras kunskapsutveckling påverkas på ett positivt 

sätt och att ett lugn skapas i klassrummet. Detta leder i sin tur till att det blir lättare för 

eleverna att koncentrera sig vid undervisningen. En rapport från Skolverket (2003) handlar 

om att öka lusten till att lära matematik och att alla elever ska få chans att utveckla sina 

matematiska kunskaper. Det är genom dessa kunskaper som eleverna får begrepp inom 

matematiken, som används både i skolan och till vardags. Vidare står det att om eleven kan 

matematiken i skolan höjs självförtroendet, kompetensen och det ger positiva erfarenheter 

(ibid). Det är utifrån avhandlingen av Ericsson (2003) samt våra egna erfarenheter från 

matematik och våra positiva och negativa erfarenheter inom idrott, som vi valt att inrikta vår 

uppsats mot lärares uppfattningar av på vilket sätt rörelse påverkar lärandet i matematik. 

1.2 Syfte  
Vi vill undersöka om det finns något samband mellan rörelse och lärande i matematik. Syftet 

med vår uppsats är därför att undersöka lärares uppfattningar av på vilket sätt de upplever att 

rörelse påverkar lärandet i matematik.  

1.2.1 Frågeställning 

• Hur uppfattar lärare att rörelse påverkar lärandet i matematik?  
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2. Vetenskaplig grundtanke 

2.1 Hermeneutik 

Vi har inspirerats av hermeneutiken, då vårt arbete bottnar i att tolka och förstå lärares 

uppfattningar av på vilket sätt rörelse har någon påverkan på lärandet i matematik. Både Patel 

och Davidson (2003) samt Alvesson och Sköldberg (2008) poängterar att hermeneutikens 

innebörd är att förstå människor genom att studera och tolka dem.  

2.1.1 Del och helhet 

Patel och Davidson (2003) anser att helheten ställs i relation till delarna vid en forskning, för 

att sedan pendla mellan del och helhet. De poängterar att detta medför att forskaren ökar sin 

förståelse för delarna och helheten. Tebelius (1987) menar att helhetens innebörd bestäms av 

delarna och att delarnas innebörd bestäms utifrån helheten, detta är den hermeneutiska 

spiralen. Enligt Patel och Davidson (2003) är det subjektivitet, objektivitet, helheten, delarna, 

förförståelsen hos forskaren och perspektiven, som tillsammans innefattar den hermeneutiska 

spiralen. Enligt Ödman (1979, i Thurén, 2002) innebär den hermeneutiska spiralen att större 

erfarenheter uppmanar till bättre förförståelse, vilket i sin tur genererar till att det går att 

uppfatta nya saker. Då vi försöker att se en helhet utifrån vår empiri, måste vi börja med att 

se delarna. Delarna i vår uppsats är de enskilda intervjudeltagarnas svar. Vi utgår från delarna 

för att förstå helheten utifrån våra intervjuer. Helheten är sammanställningen av våra 

intervjuer. 

2.1.2 Förförståelse 

Thurén (2002) menar att förförståelsen är ett centralt begrepp i hermeneutiken. Thurén, 

(ibid), Tebelius (1987) och Patel och Davidson (2003) anser att förförståelsen påverkas av 

värderingar, fördomar, samt tidigare kunskaper och erfarenheter. Förförståelsen är ett måste 

för att forskaren ska kunna tolka och förstå objektet som forskningen utgår från (ibid). Vi har 

valt ett ämne som vi har egna erfarenheter av, detta för att lättare kunna förstå våra 

intervjudeltagare. Dessa erfarenheter har vi från vår skolgång, eget intresse och vår 

lärarutbildning. Patel och Davidson (2003) menar att en forskare vid en forskning kan pendla 

mellan olika synvinklar, både se det från intervjuarens och intervjudeltagarens synvinkel. 

Detta för att kunna förstå det studerade problemet. Forskaren behöver hela tiden använda sin 

förförståelse, detta för att kunna göra tolkningar.  
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3. Styrdokument 

3.1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet 

I Lpo 94 (Skolverket, 2009) står det att läraren ska utgå från elevens individuella behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, samtidigt stärka elevens tro på sin egen förmåga 

och vilja att lära. Utgångspunkten i undervisningen ska vara eleven, dess bakgrund, tidigare 

erfarenheter och kunskaper för att kunna utveckla deras lärande och fortsatta 

kunskapsutveckling. I skolans arbete bör det finnas utrymme för olika kunskapsformer och 

sedan skapa ett lärande där flera former bildar en helhet (ibid). Enligt strävansmålen kring 

kunskaper står det vidare att elever ska utveckla lust för att lära, en nyfikenhet och utveckla 

en tro på sig själv och sin egen förmåga till att lära.  

3.2 Kursplanen för idrott och hälsa 

I kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2008) står det att skolan ska sträva mot att 

eleven ska utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga, samt utveckla sin självbild. 

Vidare står det även att skolan ska hjälpa eleven att utveckla sin rörelseförmåga och lust till 

rörelse genom att stimulera och ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap. I ämnet idrott 

och hälsa ska eleven utveckla en allsidig rörelseaktivitet som involverar kroppen, känslorna, 

intellektet och tankarna. Dessa fyra är beroende av varandra och hjälper eleven att utveckla 

sin kroppsuppfattning. Det står även att en positiv erfarenhet av rörelse och rytm lägger 

grunden för individuella och kollektiva övningar, på så sätt gynnas den estetiska och den 

motoriska förmågan. Detta gör det möjligt att utveckla tankar, känslor, färdigheter inom 

idrott och rörelse, och samtidigt träna kondition, styrka och rörlighet (ibid). 

3.3 Kursplanen för matematik 

Ämnet matematik innefattar skapande, intuition och utforskande verksamhet, samt begrepp 

kring tal, rum och andra begrepp med definierade egenskaper (Skolverket, 2008). I 

kursplanen står det att matematiken är ett ämne som har ett samband med andra skolämnen. 

Matematiken ska ge eleverna en bra grund för studier i andra ämnen och genom matematiken 

får eleverna erfarenheter från omvärlden och därefter kan de öka sina kunskaper för ett 

livslångt lärande. Ett mål med undervisningen inom matematik är att elevens intresse för 

matematik ska utvecklas och eleven ska få verktyg för att kunna kommunicera med hjälp av 
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matematiska begrepp (ibid). Vidare står det att det behövs en balans för att kunna lösa 

matematiska uppgifter, denna balans bör vara mellan de praktiska och de teoretiska 

aktiviteterna.  

4. Litteraturgenomgång 

4.1 Rörelsens påverkan 

Redan under antiken menade filosofen Platon (i Annerstedt, 1995) att den fysiska fostran var 

viktig för alla människor. Den fysiska fostran gjorde medborgarna starka, friska, vältränade 

och hjälpte dem att klara av de krav som fanns i vardagen. Även Pestalozzi (i Annerstedt, 

1989) ansåg att det var viktigt att uppfostran koncentrerades på både fysisk och intellektuell 

utveckling. Detta menade även Annerstedt (1988) och Raustorp (2004), då de poängterar att 

människor är skapta för rörelse och att rörelsen är central för den mänskliga utvecklingen. 

Annerstedt (1988), Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993), Grindberg och Langlo Jagtøien 

(2000) och Raustorp (2004) menar att det är genom rörelseaktiviteter som elever får 

kunskaper, erfarenheter och förutsättningar för att lära känna sin omvärld, öka 

välbefinnandet, minska ohälsan och skingra tankarna. Enligt Sandborgh-Holmdahl och 

Stening (1993) samt Raustorp (2004) är det många delar som krävs för att elever ska kunna 

koncentrera sig och kunna lära, så som självförtroende, grovmotorik, finmotorik, perception 

och uthållighet. När detta tränas förbättras förutsättningarna för lärande, människans 

personlighet och den fysiska förmågan. Även filosofen Rousseau (i Annerstedt, 1989) ansåg 

att fysisk aktivitet förbättrade kroppens fysik och att den fysiska aktiviteten skulle vara en del 

av människans uppfostran. Han menade att barn skulle träna sin kroppsliga rörelseförmåga, 

lära känna sin kropp och sin omgivning i samband med kroppsövningar. Genom 

kroppsövningar tränas avståndsbedömning, perceptionsförmågan och begreppsutveckling. 

Även Ericsson (2003) menade att barns grovmotorik blev bättre när de fysiska aktiviteterna 

och den motoriska träningen i skolan ökade. Detta ledde till förbättrad motorik, både för 

elever med god motorik och hos elever med olika grader av motoriska brister. 

 

Enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) begränsar vi våra elevers rörelse genom att 

be dem sitta still. På så sätt hämmas kunskapsutvecklingen, upplevelserna minskar och 

därmed även den intellektuella utvecklingen. De menar även att rörelse har stor betydelse för 

elevernas utveckling. Samtidigt anser Ericsson (2005) att varje ny rörelse måste läras in och 

upprepas tills den är automatiserad. Därför behövs det mental fokusering för att lyckas 
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automatisera de motoriska färdigheterna. Enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening, (1993) 

innebär automatisering förmågan att utföra rörelser utan att vara medveten om att rörelsen 

genomförs. Automatisering sker genom hela utvecklingen och genom hela livet. Grindberg 

och Langlo Jagtøien (2000) anser att barn ständigt är i utveckling och har ständiga 

förändringar i kroppen och i rörelseförmågan. Därför är det viktigt att vara bekant med sin 

kropp och dess rörelseförmåga.  

4.2 Motorikens innebörd  

Ericsson (2005) menar att motorik innebär inlärning av rörelser, samt utveckling av dem. 

Begreppet motorik går att dela in i grovmotorik och finmotorik. Enligt Annerstedt (1988) 

samt Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) innefattar grovmotorik olika rörelser, 

som gå, stå, krypa och rulla, där de stora muskelgrupperna, rygg, ben, mage och armar, är 

aktiva. Finmotorik innebär precisa rörelser, som fingerrörelser och ögonrörelser, då de 

mindre muskelgrupperna, ansiktet, händer och fötter, är aktiva. Sandborgh-Holmdahl och 

Stening (1993) menar att skolan förutsätter en välutvecklad finmotorik redan under de första 

skolåren, även om finmotoriken utvecklas efter grovmotoriken. Detta kan medföra problem, 

exempelvis ett felaktigt grepp om pennan vilket tyder på dåligt utvecklad finmotorik. Det kan 

sedan medföra spänningar och trötthet när eleven skriver och då eleven ska kunna följa 

raderna i boken måste ögonmusklerna vara helt utvecklade.  

 

Annerstedt (1988) säger att sambandet mellan lärande och motorisk utveckling innebär att 

elever kan skapa förmågor som har med rörelser att göra. Langlo Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt (2002) anser att motoriken är ett resultat av samspelet mellan de olika delarna i 

kroppen, som gör rörelserna fysiologiskt möjliga och påverkan från den miljön där barnet 

växer upp. Enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) och Raustorp (2004) är 

motoriken och perceptionen beroende av varandra. Samtidigt som perceptionen är viktig för 

den kognitiva utvecklingen. Raustorp (2004) menar att perception innefattar flera 

uppfattningsområden, så som tidsuppfattning, kroppsuppfattning och rumsuppfattning. Alla 

dessa områden är nödvändiga för att lära in grundläggande begrepp. Sandborgh-Holmdahl 

och Stening (1993) anser att kognition innebär kunskap och hur människor använder den 

kunskapen. De menar att kognition är ett begrepp som är samlat av flera mentala funktioner, 

till exempel perception, minne, problemlösningar och beslutsfattande. Ericsson (2005) 

poängterar att kunskaperna om vilka effekter motorisk och fysisk träning har på eleverna är 

bristfällig, främst när det gäller motoriska och kognitiva effekter.   
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4.3 Motorik och matematik 

Heiberg Solem och Reikerås (2006) anser att elever träffar på matematik överallt, både i 

undervisningen och i vardagen, samt använder den i aktiviteter. Positionsbegrepp och 

lägesbegrepp går att öva in vid idrottslektioner där elevers motorik utvecklas. Ahlberg (2005) 

menar att elever bör få nya intryck av matematik och lära sig nya matematiska begrepp. I 

relation till elevers motoriska utveckling utvecklas även rumsbegreppen, då elever behöver 

använda hela sin kropp för att utveckla dessa begrepp genom att röra sin kropp på olika sätt. 

Enligt Heiberg Solem och Reikerås (2006) ingår centrala begrepp i rumsuppfattningen så 

som avstånd, riktning och placering. Även studien av Ericsson (2003) visade att barns 

prestationer i matematik förbättrades då mer fysisk aktivitet och motorisk träning infördes. 

Ericsson (ibid) menade att de prestationer som förbättrades var rumsuppfattning, 

taluppfattning och tankefärdighet och det var här skillnader visades mellan elever med god 

motorik och elever med motoriska brister.  

4.1.3 Elevers kroppsspråk och självkänsla 

Ericsson (2005) säger att kroppsrörelsen fungerar som ett viktigt kommunikationsmedel med 

omvärlden under de första barnaåren, senare blir det talade språket det viktigaste för eleverna. 

Det är kroppsspråket som används för att uttrycka våra känslor i samband med rörelser, 

därför har kroppsspråket stor betydelse genom hela livet kring hur vi kommunicerar och 

uppfattar andra .  

 

Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) samt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar 

att elever som får positiva erfarenheter av lek och rörelse ger trygga elever. Trygga elever kan 

lättare känna tillit till andra människor. Elever som är otrygga rörelsemässigt och får en 

negativ bild av sig själv, kan bli osäkra i flera situationer och det kan i sin tur orsaka 

inlärningssvårigheter. Grindberg och Langlo Jagtøien (ibid) poängterar att om elever har 

positiva upplevelser av fysisk aktivitet, är det samtidigt viktigt att upplevelserna är fyllda 

med spänning och utmaningar för att de ska fortsätta tycka att det är roligt med fysisk 

aktivitet. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) och Ericsson (2005) menar att de elever 

som inte får möjlighet att utforska sin omgivning och öva på sin rörelsemöjlighet, kan få 

lägre tilltro till sin rörelseförmåga vilket leder till lägre självförtroende. De menar även att 

elevers självförtroende stärks i samband med att elever lär sig kontrollera sin kropp. De 

poängterar att det är viktigt att elever tror på sig själva och sin egen förmåga för att klara av 

att lära in nya kunskaper. Ericsson (2005) anser att en elevs kroppsuppfattning har stor 
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betydelse för självkänslan. Hon menar att elevers självkänsla utvecklas i samband med 

omgivningen, där även rörelseerfarenheterna spelar en stor roll.  

 

Filosoferna Da Feltre och Locke (i Annerstedt, 1995) menade att fysisk fostran var en viktig 

del av den allsidiga undervisningen. Barn som hade god fysisk fostran lättare kunde ta till sig 

den teoretiska undervisningen. Även filosofen Rousseau (ibid) ansåg att undervisningen 

skulle bedrivas av en lärare, vars arbetsuppgifter var att nå ut till alla elever, oberoende deras 

utvecklingsnivå, och individualisera uppgifter, arbetssätt och material. Detta menade även 

pedagogen GutsMuths (i Annerstedt, 1989), då han poängterade att all undervisning borde 

vara individualiserad utifrån den enskilde elevens kapacitet. Raustorp (2004) anser att 

undervisningen ska vara lustfylld och läggas på en nivå så att alla elever kan delta. Han 

tycker att detta höjer självkänslan och ger eleverna positiva erfarenheter av fysisk aktivitet. 

Raustorp (ibid) och Ericsson (2005) menar att skolan har en viktig roll för elevernas 

motoriska utveckling och deras lärande Heiberg Solem och Reikerås (2006) anser att den 

lekfulla inställning som elever har påverkar deras lärande och är till stor hjälp när de börjar 

med matematik. Det är bra om lärandet sker när eleverna leker med orden och har roligt. 

Enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) behöver elever ha flera förutsättningar, 

kroppsliga, intellektuella och känslomässiga, för att klara sig bra i skolan. De menar att elever 

behöver detta innan de är skolmogna. För att ge dem dessa förutsättningar anser Ericsson 

(2005) att rörelseövningar och motoriska aktiviteter bör tas in i klassrummet, oavsett vilket 

ämne det är. Genom aktiv rörelse stärks elevers förutsättningar för att bättre klara 

matematiken.  

5. Metod  

5.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få svar på vår fråga som ligger till 

grund för vår undersökning. Syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå och urskilja 

attityder, erfarenheter och egenskaper hos människor (Johansson & Svedner, 1998; Patel & 

Davidson, 2003; Trost, 2007). Våra intervjufrågor var elva till antalet, först en fråga om 

intervjudeltagarens bakgrund och sedan tio frågor om deras uppfattningar kring lärande, 

matematik och idrottslektioner (bilaga 1). Våra intervjufrågor var halvstandardiserade, då de 

varken hade hög eller låg grad av standardisering. Patel och Davidson (2003) skriver om 

standardisering och anser att det skulle ha varit hög grad av standardisering om intervjuerna 
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skulle ha genomförts likadant, frågorna skulle ha ställts på samma sätt och i samma ordning. 

Vid låg grad av standardisering ändrar frågorna ordningsföljd, samt följdfrågorna formuleras 

utifrån svaret från intervjudeltagaren. Då vi hade samma frågor till alla intervjudeltagare, 

kunde följdfrågor och ordningsföljden på frågorna variera. Därför menar vi att våra frågor är 

halvstandardiserade. I våra intervjuer var frågorna ostrukturerade. Trost (2007) menar att 

ostrukturerade intervjufrågor är den typ av frågor som är öppna och som saknar fasta 

svarsalternativ. Då vi ämnar undersöka uppfattningar och attityder hos verksamma lärare var 

våra intervjufrågor öppna för att intervjudeltagaren skulle kunna svara med egna ord.  

 

Patel och Davidson (2003) anser att frågor kan operationaliseras lättare vid en kvantitativ 

analys, då numerisk information framkommer. De menar att det går att operationalisera vid 

en kvalitativ analys av frågor, men det är svårare eftersom deltagaren svarar på frågorna med 

egna ord. Detta stämmer överens med vår undersökning, då vi inte får fram något numeriskt 

utan gör en kvalitativ analys. Frågorna är riktade till det som vi har tänkt ställa frågor kring.  

5.2 Urval 

Vi har valt att genomföra intervjuer på tre skolor i södra Sverige. Vårt val av skolor är 

strategiskt. Trost (2007) menar att strategiskt urval ska ha olika kriterier. Kriterierna för det 

strategiska urvalet av skolor handlar om att skolorna skulle ha olika arbetssätt. Den första 

skolan är en ”traditionell” skola med två idrottslektioner i veckan, skola 1. Den andra skolan 

har integrerat en särskild idrott i undervisningen, skola 2. Den tredje skolan arbetar med 

daglig fysisk aktivitet, skola 3.  

 

Efter att vi valt ut skolor som vi ville besöka, utifrån våra kriterier, kontaktade vi skolorna 

och blev tilldelade kontaktpersoner som hjälpte oss att hitta deltagande lärare. Vi hade två 

kriterier gällande urvalet av intervjudeltagare. Första kriteriet var att intervjudeltagaren skulle 

ha varit verksam i skolår 3. Det andra kriteriet var att de skulle vara utbildade i matematik 

eller idrott, alternativt båda två.  Våra kontaktpersoner har hjälpt oss att komma i kontakt med 

intervjudeltagare, som var villiga att ställa upp på intervjuer och som passade in på våra 

kriterier. Deltagarna är inte påtvingade att delta i undersökningen. Johansson och Svedner 

(2004) menar att intervjudeltagaren ska informeras om att de kan tacka nej till deltagande 

under uppsatsens gång. Detta informerade vi våra intervjudeltagare om. 
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Utifrån omfånget på vårt arbete har vi valt sju intervjupersoner. En kvalitativ intervju kräver 

inget specifikt antal intervjuer, det enda som är intressant är informationen som framkommer 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna genomfördes med sex kvinnor och en man, i åldern 

30 till 55 år. Tre av intervjudeltagarna är förskollärare i botten, varav två är vidareutbildade 

till specialpedagoger och den tredje är vidareutbildad till grundskollärare skolår 1-7. De andra 

fyra deltagarna är utbildade grundskollärare skolår 1-7 i matematik och no, två av dessa 

deltagare har idrott som tillval, en har bild som tillval och den fjärde har inget tillvalsämne. 

På skola 1 och 2 genomfördes intervjuer med en lärare och en specialpedagog. På skola 3 var 

det tre lärare som intervjuades. Alla intervjuer genomfördes enskilt. 

5.3 Tillvägagångssätt 

För att genomföra våra intervjuer mailade (bilaga 2) och ringde vi våra kontaktpersoner. Det 

är vid dessa tillfällen som datum och tider blev bestämda. Vi informerade våra 

kontaktpersoner om vårt syfte och våra kriterier. Alla tre erbjöd sig att hitta deltagare till våra 

intervjuer. Vi genomförde de sju intervjuerna på de tre skolorna. Vi bestämde att samma 

person skulle ställa alla frågor och styra intervjuerna. Vi har båda varit närvarande vid de sju 

intervjuerna. Patel och Davidson (2003) skriver om hur viktigt det är att intervjuaren 

använder samma typ av språk. Vi är av samma uppfattning och med samma språk menar vi 

ett praxisnära språk, att alla som arbetar med undervisning inom skolan använder samma typ 

av språk. Trost (2007) säger att den som intervjuar ska anpassa sitt språk så att det blir 

praxisnära, dock inte överdrivet utan på ett naturligt sätt. Han menar att intervjuaren inte ska 

försöka härma intervjudeltagarens språk, då det kan uppfattas som löjligt och irriterande. 

 

Vid alla våra intervjuer började vi med att presentera oss och vårt syfte med uppsatsen. 

Intervjudeltagarna blev informerade om att alla uppgifter kommer att vara konfidentiella, då 

några av våra frågor handlade om namn, ålder och övrig information som kan leda till 

identifiering av våra intervjupersoner. Enligt Patel och Davidson (2003) innebär 

konfidentiellt att den information som framkommer om intervjudeltagarnas uppgifter, inte 

kommer att lämnas ut. Därför utelämnas namn på intervjudeltagarna och namn på skolorna i 

vår uppsats.  

 

Patel och Davidson (2003) rekommenderar att använda bandspelare för att kunna registrera 

alla svar som ges, men påpekar samtidigt att tillstånd behövs från intervjudeltagaren för att 

spela in intervjun på bandspelare. Våra intervjudeltagare tillfrågades om vi fick spela in detta 
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innan bandspelaren startades och intervjun inleddes. Vi använde oss av inspelningar för att 

kunna veta exakt vad våra intervjupersoner har svarat på våra frågor och därefter 

transkriberades alla intervjuer. Enligt Johansson och Svedner (1998) är det viktigt att 

intervjuaren skapar ett förtroende så att intervjudeltagaren känner sig trygg i 

intervjusituationen. Vi anser att vi åstadkom detta för våra intervjudeltagare, då 

samtalsklimatet i rummet var tillåtande. En anledning kan vara att intervjudeltagarna fick 

välja intervjumiljö. Trost (2007) menar att det är viktigt att intervjumiljön ska vara så lugn 

som möjligt och att intervjudeltagaren känner sig trygg. Johansson och Svedner (1998) tar 

även upp att intervjudeltagarna ska ha respekt för syftet med intervjun. Vi fick uppfattningen 

att intervjudeltagarna tyckte vårt syfte var intressant och något de gärna vill ta del av den 

färdiga uppsatsen. 

5.3.1 Skola 1 

Vårt första besök, var på den skola som har ett ”traditionellt” arbetssätt, med två 

idrottslektioner i veckan. Där intervjuade vi en lärare och en specialpedagog. Intervjun 

genomfördes i ett arbetsrum som våra intervjudeltagare valde.  

5.3.2 Skola 2  

Den andra skolan som, vi besökte, var den skola som har integrerat en särskild idrott i sin 

undervisning. Där var det en lärare och en specialpedagog som vi intervjuade. Intervjuerna 

genomfördes i ett arbetsrum som intervjudeltagarna fick välja. 

5.3.3 Skola 3  

Den tredje skolan som, vi besökte, var den skola som arbetade med daglig fysisk aktivitet. 

Där var det tre lärare som intervjuades. Intervjuerna genomfördes i intervjudeltagarnas 

klassrum vid två tillfällen, den tredje läraren intervjuade vi i ett mindre grupprum.  

5.4 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2003) menar att validitet och reliabilitet är beroende av varandra. Det 

går inte att koncentrera sig på den ena och utesluta den andra. Att den ena är hög, betyder inte 

att den andra är det också. Enligt Trost (2007) har reliabilitet och validitet sitt ursprung i 

kvantitativ metodologi. Reliabilitet och validitet får lite annorlunda mening i kvalitativa 

studier.  
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5.4.1 Reliabilitet 

Patel och Davidson (2003) skriver att reliabilitet innebär tillförlitlighet angående den metod 

som väljs, för att hjälpa forskaren att få svar på sin frågeställning. Vår reliabilitet ökade 

genom att vi spelade in våra intervjuer på band. Detta för att vi skulle kunna lyssna flera 

gånger för att veta att vi uppfattat alla våra intervjudeltagares svar på rätt sätt. Patel och 

Davidson (ibid) menar att det finns en möjlighet att kontrollera intervjuer när det är 

ytterligare en person närvarande vid intervjuerna. Denna person registrerar intervjusvaren 

samtidigt som intervjuaren ställer frågorna. Detta är en orsak till varför vi var två vid varje 

intervju, då det stärker vår reliabilitet.  

5.4.2 Validitet 

Trost (2007) menar att validitet handlar om giltighet Intervjufrågorna ska mäta det de är 

avsedda att mäta. Vid kvalitativa intervjuer försöks det via intervjufrågorna komma fram till 

hur intervjudeltagaren uppfattar olika företeelser. Enligt Patel och Davidson (2003) finns 

validiteten med genom hela forskningsprocessen, inte enbart vid empiriinsamlingen. Enligt 

Trost (2007) går det att testa intervjufrågorna på en person som inte är insatt i 

undersökningen, men den intervjun bör inte användas i forskningen. Enbart för att testa om 

frågorna kretsar kring syftet på forskningen. Vi anser att våra intervjuer har gett oss svar på 

vår frågeställning. Vi vet inte om vi hade kunnat få utförligare svar om vi skulle ha testat 

frågorna på någon utomstående först.  

5.5 Generaliserbarhet  

Patel och Davidson (2003) och Alvesson och Sköldberg (2008) menar att vid kvalitativa 

intervjuer går det att ifrågasätta generalisering. Detta för att en kvalitativ studie kretsar kring 

få deltagare. Eftersom en kvantitativ studie består av fler deltagare är det lättare att 

generalisera, det är svårare att ifrågasätta generaliseringen. Då vi använde oss av få 

intervjudeltagare är vi medvetna om att det inte går att generalisera resultaten bland alla 

lärare i skolorna i Sverige. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sju personer verksamma 

inom skolans värld. Vi menar att det ändå finns möjlighet att generalisera våra 

intervjudeltagares svar. Den generaliseringen gäller inte för alla lärare i Sverige, utan enbart 

för våra sju deltagare.  



13 

 

5.6 Bearbetningsmetod av data 
Alla intervjuer spelades in på bandspelare, transkriberades för att vi skulle se vad 

intervjudeltagarna har svarat samt vilka frågor som ställts och vilka följdfrågor det blivit. 

Transkriberingen genomfördes i nära anslutning till intervjuerna, för att ha materialet färskt i 

minnet. Transkriberingen gjordes så exakt som möjligt, dessvärre var det ibland svårt att 

uppfatta vad intervjudeltagarna sa. När transkriberingarna var gjorda, läste vi igenom alla 

intervjuer flera gånger och sorterade sedan ut de citat som var mest relevanta för vår 

undersökning. Dessa citat användes sedan för att sammanfatta intervjudeltagarnas 

uppfattningar kring hur rörelsen kan påverkan lärandet i matematik. Patel och Davidson 

(2003) nämner att en analys ska innehålla citat och kommentarer från intervjudeltagarna samt 

egenformulerade slutsatser av forskaren. Vi har sammanfattat och tolkat intervjusvaren och 

skrivit ner resultatet av dem. Därefter har vi diskuterat resultatet tillsammans och jämfört 

med litteraturen och vår förförståelse. I vår diskussion har vi sedan kunnat dra slutsatser 

utifrån vår forskningsfråga.  

6. Analys och resultat 

Vid analyserna av våra intervjuer, inspirerades vi av den hermeneutiska spiralen. Enligt 

Tebelius (1987) innebär den hermeneutiska spiralen att helheten bestäms av delarna och att 

delarna bestäms utifrån helheten. Delarna i vår uppsats är de enskilda intervjudeltagarnas 

svar. Vi utgår från delarna för att förstå helheten utifrån våra intervjuer. Helheten är 

sammanställningen och analysen av intervjuerna. Vi har läst igenom intervjudeltagarnas 

individuella svar för att se delarna i intervjuerna, samt hitta likheter och skillnader bland 

svaren. Därefter placerades svaren in under olika kategorier. De tre kategorierna som vi delat 

in texten i är, rörelse, idrotts- och matematikundervisning, koncentration och självförtroende. 

När svaren blivit indelade i tre olika kategorier kunde vi se helheten bland svaren under varje 

kategori.  

6.1 Analys av vårt resultat  
Vi har valt att beskriva våra intervjudeltagare för att läsaren ska få bättre förståelse till 

deltagarnas svar i vår studie. Vi har valt att benämna deltagarna på följande sätt:  

Skola 1- idrott två gånger i veckan 

1A – kvinna, förskollärare i grunden och vidareutbildad till specialpedagog. 

1B – kvinna, förskollärare i grunden och vidareutbildad till grundskollärare 1-7. 

Skola 2 – inriktad mot en specifik idrott 
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2A – man, grundskollärare 1-7, inom matematik, naturorienterande ämnen och idrott. 

2B – kvinna, förskollärare i grunden och vidareutbildad till specialpedagog. 

Skola 3- daglig fysisk aktivitet 

3A – kvinna, grundskollärare 1-7 inom matematik, naturorienterande ämnen och bild. 

3B – kvinna, grundskollärare 1-7 inom matematik och naturorienterande ämnen. 

3C – kvinna, grundskollärare 1-7 inom matematik, naturorienterande ämnen och idrott. 

 

Om vi har tagit bort delar av intervjudeltagarnas svar har vi markerat det med […]. Flera av 

intervjudeltagarna har liknande eller samma uppfattningar, då har vi valt att bara använda ett 

eller två svar. Detta för att få ett flyt i texten och undvika upprepning av svar.  

6.1.1 Rörelse, idrotts- och matematikundervisning 

Vid intervjutillfällena har alla intervjudeltagare diskuterat hur matematiken kan knyta an till 

idrottslektionerna. Några av dem belyser att det går att använda idrotten för att sedan utveckla 

matematiken, hur viktig rörelsen är för elevernas motoriska utveckling och elevernas 

framtida lärande.  

 

1A: Jag tror att inom idrotten kan man få in mycket matematiska enheter 

 

2A: Det man säger till eleverna som över, under, framför, bakom, som man har mycket på idrotten 

kommer också in i matematiken 

 

Här visar vårt resultat att idrotten går att använda för att elever ska lära sig de matematiska 

enheterna och begreppen. Vilket leder vidare in på att alla elever är olika och har olika 

lärstilar. Därför behöver vissa elever få de matematiska enheter och begrepp förstärkta, detta 

beroende på vilken lärstil eleven har. Med tanke på att elever lär på olika sätt är idrotten ett 

viktigt ämne, särskilt för att fånga upp de elever som lär på andra sätt än i en 

klassrumssituation. En intervjudeltagare utvecklar även hur viktig idrotten är för att förstärka 

matematiken, särskilt för de elever som inte kan ta till sig kunskaper visuellt och auditivt.  

 

1B: Därför tror jag att man kan använda idrotten för att förstärka för de barn som inte kan ta det 

visuellt eller auditivt, kan dels ta det taktilt och dels genom att röra sig till taluppfattning, röra sig i 

klockan 
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För att konkretisera bör lärare använda sig av olika arbetssätt, såsom arbeta i läroboken, 

utföra problemlösningar, praktisk matematik och utomhusmatematik. På så sätt blir 

undervisningen varierande och lärarna har möjlighet att fånga varje elevs intresse genom de 

olika arbetssätten, eftersom varje elev är unik och alla lär sig på olika sätt. Resultatet tyder på 

att det är viktigt att lärare hjälper till och utvecklar varje elev utifrån sina förutsättningar. Att 

skapa möjligheter för elever och att ge dem olika verktyg är en av en lärares många uppgifter. 

Lärare arbetar för att ge eleverna en trygg framtid och en bra grund att stå på. Det är viktigt 

att alla elever lär sig och det är lärarens uppgift att lägga upp undervisningen på ett sätt så att 

alla elever förstår och tycker det är roligt. En intervjudeltagare poängterar hur viktigt det är 

att elever får verktyg för att kunna hantera sin vardag. 

 

1B: Lärande betyder att skapa möjligheter för barn att klara sig vidare framöver, […] för att skaffa 

sig verktyg och kunna hantera sin vardag som liten och i framtiden 

 

Här tyder resultatet på att verktygen är viktiga, samt att konkretisering är viktig. Läraren bör 

bryta ner de olika delarna inom matematiken för att kunna förklara för eleverna och få dem 

att förstå. Då matematiken kan förekomma på idrottslektioner genom rörelse och på det sättet 

göras konkret. Detta nämner en av intervjudeltagarna.  

 

1A: […] räkna hur många steg, mät hur lång man är, försök gör allt så konkret som möjligt 

 

Begrepp som framför, bakom och under kommer in på idrottslektionerna omedvetet och det 

är oftast då eleverna förstår vad begreppen innebär. Eleverna förstår de matematiska 

begreppen bättre på idrottsundervisningen när de får möjlighet att visa med sin egen kropp. 

Eleverna ska förstå vad som menas, kunna sätta in matematiken i ett sammanhang och 

samtidigt läsa sig till vad som avses med uppgiften. Det är mycket som eleven ska behärska i 

samma stund, läsa, tänka, skriva, räkna och så vidare. Två intervjudeltagare talar om hur 

viktig rörelsen är och att matematiken med dess begrepp och enheter går att få med på 

idrottslektionerna.  

 

 

1B: Man kan träna upp väldigt mycket rumsuppfattning, kroppsuppfattning på idrotten 

 

2B: I idrotten står man mycket i led, då kommer detta med första plats, andra plats och hela det här 

momentet in. Dels tid, du gör saker på tid […] 
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Här tyder de olika intervjusvaren på samma helhet, att matematiken går att inkludera på 

idrottslektionerna. En intervjudeltagare belyser problemet att hinna med praktisk matematik i 

sin undervisning och anser att det ibland kan vara skönt att följa läroboken.  

 

3C: Fast samtidigt är det skönt att följa läroboken för den är ju strukturerad på ett klart sätt, det är 

lättare att följa den och ha den som mall och sedan gå vidare om man ska hinna med sitt jobb. 

 

Allt praktiskt tar tid och det är svårt att hinna planera och genomföra allt. Det tar tid och 

fokus från undervisningen. Intervjudeltagaren menar att läroboken är ett bra hjälpmedel och 

tycker att den går att följa i undervisningen. Det medför till att intervjudeltagaren hinner med 

sin undervisning och har möjlighet att lära eleverna det som de ska läras.  

 

Vårt resultat visar att undervisningen i idrott bör bli mer individanpassad. En 

intervjudeltagare menar att det under idrottslektionerna inte ska bedrivas någon elitidrott. 

Undervisningen ska läggas på en nivå som alla elever klarar av, tycker det är roligt och 

känner att de utvecklas. 

 

1B: […] då det gäller att lägga på sådan nivå så att alla klarar av att man inte kör elitidrotten utan 

mycket lekar, spel med mycket fokus på grundrörelserna 

 

3B: De är barn som har det jobbigt i skolan så är det ännu viktigare med de estetiska ämnena 

idrott, slöjd och alla dessa 

 

Vi kopplar samman dessa två intervjudeltagares svar till en helhet. Den helheten resulterar i 

att idrotten och rörelsen ska användas på bästa sätt och individualisera undervisningen, detta 

för att alla elever ska känna sig duktiga och tillfreds med sin insats. Vilket i sin tur kan 

kopplas samman med lärarna och hur viktig deras uppmuntran är. Att fånga elevernas 

intresse så att de tycker att skolan är rolig och samtidigt försöka stärka elevernas 

självförtroende. Att stärka elevernas självförtroende kan i slutändan hjälpa eleverna när de 

ska ta till sig kunskap, något som en intervjudeltagare nämner.  

 

3A: Lärande för mig är något eleverna egentligen själv måste göra, du måste själv lära någonting 

nytt 
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Här menar intervjudeltagaren att det är eleven som måste göra arbetet med att ta till sig 

kunskapen. Om eleven inte vill lära sig blir det problem för eleven och svårare för läraren att 

fånga elevens intresse. Då kan praktiska ämnen vara användbara, exempelvis använda 

idrotten för att lära ut matematiska begrepp och enheter. Detta med tanke på att det många 

gånger är enklare att konkretisera vissa matematiska begrepp vid idrottslektioner. Ibland kan 

det vara positivt att komma bort från klassrumssituationen. Intervjudeltagarna anser att 

lärandet påverkas generellt av rörelsen. Däremot menar två intervjudeltagare att de inte ser 

någon särskild påverkan på lärandet i enbart matematik.  

 

3A: Jag kan inte säga att jag sett någon generell påverkan bara på matten, utan det är nog generellt 

överhuvudtaget  

 

3B: […] det påverkar inte matten mer än något annat ämne 

 

Dessa två intervjudeltagare som inte har sett någon påverkan på matematiken arbetar på den 

skola som har daglig fysisk aktivitet. Däremot kan båda intervjudeltagarna se att det påverkar 

det generella lärandet hos eleverna. Detta nämner även en annan intervjudeltagare, en av dem 

som har en särskild idrott inlagd på schemat. Denna deltagare poängterar att idrotten påverkar 

allt, vilket överensstämmer med de två tidigare citaten ovan. 

 

2B: Jag tror att idrotten påverkar allt 

 

Idrotten påverkar allt, i detta allt inkluderas alla ämnen. Matematiken är ett av dessa ämnen. 

Resultatet visar att matematiken går att förstärka och läras in via rörelse, däremot tyder dessa 

tre citat på att matematiken inte blir mer påverkad än något annat ämne. 

6.1.2 Koncentration 

En intervjudeltagare menar att idrotten och skolans praktiska ämnen hjälper till att påverka 

och utveckla matematiken genom motoriken. På idrottslektionerna tränas motoriken, 

eftersom det är en del av rörelsen. Motoriken gör att eleverna lättare kan kontrollera sina 

rörelser. Eleverna lär sig att behärska sina rörelser och hur de ska utföras, vilket i sin tur leder 

till automatiserade rörelser. I de praktiska ämnena får eleverna träna både grovmotorik och 

finmotorik. Ju bättre motorik eleven har desto lättare har eleven för att lära sig. Då blir det 

lättare för eleven att sitta still och fokusera på uppgifterna som ska göras.  
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3B: Utan idrott skulle eleverna inte få motoriken 

 

3B: Slöjden och idrotten hjälper ju motoriken väldigt mycket, och det påverkar både svenska och 

matematik. För ju bättre motorik du har desto lättare har du att få ihop att både sitta still och skriva 

och använda sax och penna och hela den biten 

 

Våra intervjudeltagare menar att det är genom god motorik som eleverna har lättare att 

koncentrera sig och samtidigt lättare för att lära in nya saker, så som matematik. Om eleverna 

rör sig mycket, leder det till att motoriken tränas, då mår kroppen bra och hjärnan får syre. 

Allt detta bidrar till att det blir lättare för eleven att hänga med på lektionerna tackvare att 

koncentrationen ökar. 

6.1.3 Självförtroende 

Om eleven känner att dess prestation under idrottslektionerna blir bättre, känner sig eleven 

duktigare och mer självsäker. Då elevens självförtroende ökar, tror eleven mer på sig själv 

även under andra lektioner i skolan. Flera av våra intervjudeltagare poängterar 

självförtroendets betydelse. En intervjudeltagare uttryckte sig på följande sätt. 

  
1B: Klarar man av idrotten, känner man att man fixar det och får ett ökat självförtroende vilket jag 

tycker avspeglar sig i den vanliga undervisningen 

 

Elever som rör sig mycket och har god motorik har ett bättre självförtroende. Resultatet tyder 

på att det syns i den teoretiska undervisningen. Självförtroendet är viktigt för att kunna lyckas 

och bra självförtroende avspeglar sig i all undervisning som eleven deltar i. Resultatet visar 

att elever som stärker sitt självförtroende via idrotten och känner att de lyckas, vågar lite mer 

och ger andra ämnen en chans. De elever som redan har bra självförtroende på idrotten har 

ofta lättare att försöka sig på annat som de inte tycker lika mycket om, exempelvis 

matematik. Detta eftersom de redan tror på sig själva, även om det inte blir rätt varje gång. Så 

länge eleven utvecklar eller har ett bra självförtroende på idrotten, eller inom de andra 

ämnena, blir det lättare för eleven att försöka. Det finns dock undantag, elever som är väldigt 

duktiga i idrott kan ha svårt för matematik trots ett gott självförtroende. Det finns ofta elever 

som utstrålar ett bra självförtroende under idrotten, men kan ha svårigheter i matematiken, 

där syns självförtroendet inte lika tydligt.  
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6.2 Sammanfattning av resultatet 
Det är utifrån vårt syfte, som varit att undersöka lärares uppfattningar av på vilket sätt rörelse 

har någon påverkan på lärandet i matematik, som vi har kommit fram till följande. 

Intervjudeltagarnas svar, som har varit delarna i vår analys, har vi försökt att knyta samman 

till en helhet. Vår tolkning är att rörelsen påverkar lärandet i matematik, eftersom 

matematiken går att använda och förstärka via idrottslektionerna där rörelse förekommer. 

Enheter och matematiska begrepp används på ett naturligt sätt under idrottslektionerna och 

blir då en träning för eleverna. Den motoriska träning som sker på idrottslektionerna är till 

stor hjälp för de elever som har svårt att sitta still och koncentrera sig. Elever med god 

motorik har lättare för att koncentrera sig, vilket avspeglar sig i den övriga undervisningen. 

Det har visat sig att idrottslektionerna går att använda för de elever som har svårt att ta in de 

matematiska kunskaperna visuellt och auditivt. Dessa elever har ofta lättare att lära sig 

matematik taktilt eller genom rörelse. Vilket kan ske på idrottslektionerna.  

 

Vårt resultat visar samtidigt hur viktigt det är att individualisera undervisningen för eleverna, 

eftersom varje elev är unik och alla har olika lärstilar. Det är även viktigt att lägga 

undervisningen i idrott på en nivå som alla elever känner att de klarar av, allt för att stärka 

elevernas självförtroende. Resultatet i vår undersökning visar att självförtroendet spelar stor 

roll för lärandet. Det som är intressant och oväntat är att våra intervjudeltagare kom in på 

ämnet självförtroende. Vi har själva funderat på att det kan vara en faktor som inverkar på 

lärandet, och att våra intervjudeltagare nämnde det var intressant. Lärarna behöver berömma 

och uppmuntra elever för att de ska tycka att lärandet är viktigt och roligt. Då elever 

anstränger sig mer, resulterar det i att eleverna förmodligen lyckas bättre och då stärks deras 

självförtroende. 

7. Diskussion 

Genom hela diskussionsstycket kommer vi att skriva ID och då menar vi intervjudeltagarna.  

7.1 Rörelse och matematik 
Filosofen Rousseau och pedagogen GutsMuths (i Annerstedt, 1989) menar att undervisning 

ska vara individualiserad utifrån elevernas behov och att det ska göras av en lärare, genom 

anpassade uppgifter, arbetssätt och material. I Lpo 94 (Skolverket, 2009) nämns det att 

läraren ska individualisera utifrån eleverna i klassrummet och deras behov, erfarenheter och 

förutsättningar. På detta sätt ska läraren stärka elevernas tro på sig själv. Detta är något som 
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även ID nämner vid intervjuerna. De beskriver hur elever lär på olika sätt, auditivt, visuellt 

och vissa elever även taktilt. Vidare skrivs det i Lpo 94 att skolan bör använda alla sorters 

kunskapsformer eftersom varje individ lär på olika sätt. Vi menar att problemet med 

individualisering kan vara att lägga undervisningen på en nivå så att alla elever blir utmanade 

och villiga att ta till sig kunskap. Vidare anser vi att det krävs variation i undervisningen för 

att eleverna ska känna sig stimulerade, tycka att det är roligt och att de lär sig något nytt. 

Därför kan läroboken vara ett bra komplement till undervisningen. Vi menar att eleverna kan 

arbeta i läroboken utifrån sin förmåga och förutsättningar 

 

För att elever ska kunna lösa problem som de stöter på i matematiken, bör de få tillgång till 

olika verktyg. ID tycker att det är lärare som ska ge elever verktyg för att de ska klara sin 

kommande vardag. Dessa verktyg kan vara hur elever ska lösa matematiska problem och 

uppgifter genom olika instruktioner, olika räknesätt och uträkningsmetoder. Även Lpo 94 

(Skolverket, 2009) nämns det att det är lärarna som ska ge eleverna dessa verktyg, som ska 

användas för att få kunskap om vad det är som är viktigt. Vi menar att svårigheten kan vara 

att anpassa verktygen till elevers olika kunskaper. Det är en utmaning att inspirera elever till 

att använda de verktyg som presenteras. Läraren kan lyckas med utmaningen, däremot kan 

det även bli ansträngande för läraren. Detta eftersom många elever behöver olika verktyg och 

olika mycket hjälp. Läraren bör vara konstruktiv, idérik, hjälpsam och villig att kämpa för att 

lyckas med att hjälpa alla elever, samt att individualisera. Vi vill poängtera vikten av detta  

 

ID pekar på hur viktigt det är att förstärka de matematiska begreppen. Dessa kan falla på plats 

på idrottslektionen för de elever som inte förstått dem på matematiklektionen. Vi tror också, 

precis som ID, att idrotten kan vara till stor hjälp för de elever som har svårt för att sitta still 

och räkna matematik i läroboken. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2008) nämns att 

matematiken har ett samband med andra skolämnen. Vi menar att det är då elever får 

erfarenheter från omvärlden och kan öka sina matematiska kunskaper. Världen runt omkring 

eleverna är inte matematik, svenska och engelska uppdelat, utan alla ämnen kopplas samman 

i vardagen. Exempelvis när det gäller att gå till affären och handla så är det både svenska och 

matematik som används. Vi vill poängtera att matematiken bör kopplas samman oftare med 

andra ämnen, i vår studie nämner även ID detta. Enligt Rousseau (i Annerstedt, 1989) går det 

att träna avståndsbedömning, perceptionsförmåga och begreppsutveckling genom 

kroppsövningar. Även Heiberg Solem och Reikerås (2006) anser att positionsbegrepp och 

lägesbegrepp går att öva in vid idrottslektioner i samband med att barnens motorik utvecklas. 
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Ahlberg (2005) menar att eleverna lär sig nya matematiska begrepp genom att få olika 

intryck av matematiken. ID säger att de matematiska begreppen går att öva in på ett naturligt 

sätt under idrottslektionerna. Enligt Heiberg Solem och Reikerås (2006) ingår avstånd, 

riktningar och placering i de centrala begreppen för rumsuppfattningen och det är i sin tur en 

del av de matematiska enheter och begrepp. Vi anser att rumsuppfattningen är något som ofta 

tränas på idrottslektionerna. För att kunna röra sig, och samtidigt få rumsuppfattning, behövs 

motorik och då krävs både grovmotorik och finmotorik. 

 

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att motorik är ett resultat av samspelet 

mellan de olika delarna i kroppen och de delar som gör rörelserna fysiologiskt möjliga. ID 

anser att idrotten behövs för att eleverna ska få motorisk träning. Detta visar sig även i 

Ericssons (2005) forskning, då barns grovmotorik förbättrades när mängden fysiska 

aktiviteter och motorisk träning ökade. Ericsson (ibid) påpekar också att motorisk träning 

hade betydelse för elevers skolprestationer. Då elever med god motorik fick bättre resultat på 

matematiktester än de eleverna med motoriska brister. Detta nämner även ID och menar att 

elever har lättare att sitta still, skriva och använda sax och penna om de har god motorik.  

Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) anser att dåligt utvecklad finmotorik kan leda till 

att eleven håller fel i pennan, och det kan i sin tur medföra spänningar och trötthet hos eleven 

när de ska skriva. ID nämner att elever ibland behöver springa av sig för att kunna 

koncentrera sig och sitta still. Ericsson (2005) menar att rörelseövningar borde vara en 

naturlig del av undervisningen och att det går att ta in dem i klassrummet oavsett vilket ämne 

det handlar om.  Vi anser att det positiva med att ta in rörelseövningar i klassrummet är att 

eleverna förhoppningsvis tycker det är lustfyllt. Då eleverna slipper sitta still och fokusera på 

uppgifterna hela lektionen.  Det blir en paus i undervisningen för att sträcka på sig och koppla 

bort skolarbetet för en kort stund. Vidare menar vi att, om elever får denna paus ökar deras 

fokus på skolarbetet. Under dessa pauser kan matematiska rörelseövningar förekomma. Då 

lärs matematiken in omedvetet hos eleverna. Eftersom de rör sig samtidigt är eleverna inte 

medvetna om att de övar matematik. Det kan samtidigt bli problematiskt att genomföra 

rörelseövningar under lektionstid, genom att återfå ett lugn i klassrummet och få eleverna 

fokuserade på skolarbetet igen.  

7.2 Självförtroende 
Genom analysen och resultatet har det visat sig att ID tycker att självförtroendet spelar en stor 

roll för elevers lärande, vilket också stärks av tidigare forskning. Sandborgh-Holmdahl och 
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Stening (1993) menar att självförtroendet är en stor del när det gäller att lära in nya saker.  ID 

påpekar att det syns i undervisningen om ett barn har bra självförtroende på idrotten. Enligt 

Sandborgh-Holmdahl och Stening (ibid) går det att träna upp och förbättra självförtroendet 

genom rörelseträning och på så vis stärka förutsättningarna för elevers lärande. Om elever 

inte får möjlighet att stärka sin rörelseförmåga, kan det sin tur leda till sämre motorik och 

vilket i sin tur leder till sämre självförtroende (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993; 

Ericsson, 2005). ID menar att elever som har det svårt i skolans teoretiska ämnen, kan genom 

att öva upp och stärka sitt självförtroende, sin rörelseförmåga och motorik på de praktiska 

lektionerna, såsom idrott, slöjd, musik och bild. Ericsson (2005) anser att elevers 

rörelseförmåga stärks i samband med rörelseerfarenheter från omgivningen och då byggs 

även deras självkänsla upp. God rörelseförmåga ger barn möjligheter till en god 

kroppsuppfattning och det i sin tur har stor betydelse för barnets självkänsla (ibid). Elever får 

bättre självförtroende om de känner att de klarar av rörelser och övningar. Vidare anser vi att 

idrott är ett ämne som går att använda för att stärka självförtroendet hos elever. Eftersom det 

är lätt att individualisera undervisningen och ge eleverna en möjlighet att lyckas utifrån sina 

egna förutsättningar. Om eleven klarar av något som de tidigare hade svårt för, leder detta till 

ökad tillit till sin egen förmåga. Detta ger en mer positiv bild på idrotten hos eleven och 

förhoppningsvis bättre självkänsla i ett längre perspektiv. 

 

Raustorp (2004) menar att självkänslan höjs genom att bedriva en lustfylld undervisning som 

läggs på en nivå så att varje individ kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Detta nämns i 

Lpo 94 (Skolverket, 2009), där det står att elever ska utveckla en tillit till sin egen kapacitet 

och utveckla en lust att lära. Vi anser att det är viktigt att eleverna tror på sig själva och 

tycker att det är roligare att gå till skolan. Detta kan påverka deras lärande, samtidigt som det 

är viktigt att lärarna individualiserar undervisningen och gör den lustfylld för eleverna.  

8.  Metodkritik 

Syftet var att ta reda på lärares uppfattningar kring på vilket sätt rörelse kan påverka lärandet 

i matematik. Vi valde att göra en kvalitativ studie, kvalitativa intervjuer blev den metod som 

användes för att få fram vårt empiriska material. Syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå 

attityder och erfarenheter hos lärare (Johansson & Svedner, 1998; Patel & Davidson, 2003; 

Trost, 2007). Trost (2007) skriver om att de kvalitativa data som används kan leda till 

misstänksamhet eftersom urvalet är litet och det representerar inte alla verksamma lärare 

statistiskt i Sverige. Vi är medvetna om detta, då vårt urval är litet. Därför menar vi att det 
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inte går att generalisera över en större mängd människor, utan enbart bland våra sju 

intervjudeltagare.  

 

Vid våra kvalitativa intervjuer har vi båda varit närvarande, trots att Trost (2007) menar att 

det kan medföra till att intervjudeltagaren känner ett underläge. Enligt oss var våra 

intervjudeltagare lugna och verkade inte uppleva det som pressande att vi var två. Under 

intervjuerna var en av oss tyst och den andre var den som ställde frågorna. Vi ville inte styra 

våra intervjudeltagare men samtidigt ville vi få svar på de frågor vi hade. Därför blev det 

följdfrågor till varje intervjudeltagare som kunde skilja sig mellan de olika intervjuerna.  

 

Vårt urval var strategiskt bland intervjudeltagarna, då vi hade två kriterier till våra 

kontaktpersoner. Dessa var att deltagarna skulle vara verksamma i skolår 3, samt vara 

utbildad inom matematik eller idrott, alternativt båda två. Här är vi medvetna om att vi inte 

fick intervjudeltagare som passade in på båda kriterierna, eftersom två av våra 

intervjudeltagare var specialpedagoger. Vi ansåg att de kunde tillföra en mer utvecklad syn 

på den pedagogik som deras skola använde, eftersom de var delaktiga vid diverse lektioner 

och såg därför hur lärarna arbetade med matematik och idrott.  

9. Avslutande reflektioner 

Efter avslutat arbete har vi upptäckt att några av våra intervjudeltagare har poängterat att 

självförtroendet har stor påverkan på lärandet. Detta tror vi skulle kunna vara en idé till 

fortsatt forskning. Vi tycker att det vore spännande att undersöka, om upptäckten stämmer 

och om det märks på eleverna utifrån resultat och prestationer i skolan. Vidare skulle det vara 

intressant att ta reda på elevers uppfattningar kring om hur rörelsen påverkar deras lärande 

och om det märks på deras resultat.  

 

Genom vårt arbete med denna uppsats har det enbart framkommit positiv påverkan av rörelse 

på lärandet i matematik, både utifrån litteratur och intervjusvar. Vi har inte lyckats att hitta 

litteratur, utifrån vårt syfte och vår frågeställning, som visar de negativa bitarna av rörelsens 

påverkan på matematiken. Vi anser att fortsatt forskning skulle kunna tillföra detta. 

9.1 Didaktiska implikationer 

Vår tanke är att ge lärarstudenter och verksamma pedagoger en möjlighet att förstå på vilket 

sätt rörelse kan påverka lärandet i matematik. Genom vår uppsats vill vi belysa på vilket sätt 
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det går att integrera olika ämnen i varandra. Vi menar att det är viktigt att visa vad lärare har 

för uppfattningar av på vilket sätt rörelsen har någon påverkan på lärandet i matematik. Vi 

hoppas att vårt examensarbete ska kunna bidra till ökad förståelse och insikt om hur rörelse 

påverkar lärandet i matematik och på vilket sätt idrottsundervisningen går att använda till att 

lära matematik.  

 

                                                            

 



25 

 

10. Källhänvisning 

Ahlberg, Ann (2005). Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande. I Karin Wallby, Göran 

Emanuelsson, Bengt Johansson, Ronnie Ryding & Anders Wallby (red.), Matematik från 

början (s. 9-97). Kungälv: Nämnaren. 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och Reflektion (2:a upplagan). Danmark: 

Studentlitteratur. 

Annerstedt, Claes (1988). Motorisk utveckling och inlärning. I Lars-Magnus Engström & 

Birgitta Fagrell (red.), Utveckling – Inlärning – Idrott (s. 5-16). Stockholm: HLS förlag. 

Annerstedt, Claes (1989). Pedagogers syns på fysisk fostran ett didaktiskt perspektiv. 

Göteborgs universitet: Publikationer från institutionen för pedagogik, Göteborg. 

Annerstedt, Claes (1995). Idrottslärarna och idrottsämnet. Utveckling, mål, kompetens- ett 

didaktiskt perspektiv (2:a tryckningen). Göteborgs universitet. 

Denscombe, Martyn (2004). Forskningens grundregler – samhällsforskarens handbok i tio 

punkter. Lund: Studentlitteratur. 

Ericsson, Ingegerd. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En 

interventionsstudie i skolår 1-3. Doktorsavhandling i pedagogik. Malmö högskola, 

Lärarutbildningen, Malmö. 

Ericsson, Ingegerd. (2005). Rör dig – Lär dig. Malmö: SISU idrottsböcker. 

Grindberg, Tora & Langlo Jagtøien, Greta (2000). Barn i rörelse. Sverige: Studentlitteratur. 

Heiberg Solem, Ida & Reikerås, Elin Kirsti (2006). Det matematiska barnet (2:a tryckning). 

Västerås: Natur och Kultur. 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (1998). Examensarbetet i lärarutbildningen – 

undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala 

AB. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a 

upplagan). Hungary: Elanders Kft. 

Langlo Jagtøien, Greta, Hansen, Kolbjørn & Annerstedt, Claes (2002). Motorik, lek och 

lärande. Göteborg: Multicare Förlag AB. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (3:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Raustorp, Anders (2004). Att lära fysisk aktivitet. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 

Sandborgh-Holmdahl, Gun & Stening, Birgitta (1993). Inlärning genom rörelse (2:a 

upplagan). Sverige: Liber utbildning AB. 



26 

 

Skolverket. (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. [www dokument].                              

URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1148 

Skolverket. (2005). Myndigheten för skolutveckling. [www dokument].                              

URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1895 

Skolverket. (2008). Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000. Västerås: Fritzes. 

Skolverket (2009) Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Västerås: Fritzes. 

Tebelius, Ulla (1987). Olika forskningsinriktningar inom beteendevetenskap. I Runa Patel 

och Ulla Tebelius (red), Grundbok i forskningsmetodik (s. 32-35).  Lund: 

Studentlitteratur. 

Thurén, Thorsten (2002). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB. 

Trost, Jan (2007). Kvalitativa intervjuer (3:e upplagan). Poland: Pozkal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



27 

 

 
 

11. Begreppsförklaring 

 
Auditivt lärande 

Att lära sig med hjälp av hörseln, behöver få information via ljudintryck.  

 

Automatisering  

Rörelser som sker omedvetet, automatiskt. 

 

Ibid 

Se föregående referens 

 

Kognition 

Innebär kunskap och hur människan använder kunskapen.  

 

Perception 

Hur saker uppfattas, innefattar flera uppfattningsområden. Till exempel tidsuppfattnings, 

rumsuppfattning, kroppsuppfattning. 

 

Självförtroende/självkänsla 

Tron på sig själv.  

 

Taktilt lärande 

Att lära sig med hjälp av känseln, då innebär det att man lär sig genom att känna 

 

Visuellt lärande 

Att lära sig med hjälp av synen, då personen i fråga behöver se informationen. 
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Bilagor  
Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

1. Vem är du? 

Namn, ålder, utbildning, anställning 

 

2. Vilken bakgrund har eleverna på din skola? 

 

3. Vad innebär lärande för dig? 

 

4. Vad anser du om ämnenas påverkan av varandra? 

 

5. Anser du att idrotten har någon påverkan på lärandet? 

 

6. Hur ofta har dina elever idrott i veckan? 

Specialpedagoger: Hur ofta har eleverna i skolår 1-3 idrott i veckan? 

 

7. Hur ofta har dina elever matematik i veckan? 

Specialpedagoger: Hur ofta har eleverna i skolår 1-3 matematik i veckan? 

 

8. När på schemat ligger idrottslektionerna respektive matematiklektionerna? 

 

9. Anser du att idrotten har någon påverkan på lärandet i matematik? 

 

10. Om ni skulle haft fler/färre idrottstimmar på schemat, tror du att det skulle bli någon 

förändring på elevernas lärande? 

 

11. Är det något du skulle vilja tillföra? 
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Bilaga 2 

Mail till kontaktpersoner 

Utskickat 2009-10-13 

 

Hejsan, 

 

Vi heter Frida Wetterling och Evelina Nordström. Just nu går vi vår sista termin på 

Högskolan i Halmstad och ska börja skriva vår examensuppsats.  

 

Vi skulle väldigt gärna vilja besöka skolan där du är rektor och intervjua en del lärare. Vårt 

examensarbete handlar om, om barn som har mycket fysisk aktivitet/idrott inlagt på schemat i 

skolan har lättare för att lära sig matematik. Alltså, barn som rör sig mer, har de lättare att 

förstå och lära sig matematik. 

  

Vi skulle uppskatta otroligt mycket om vi fick möjlighet så fort som möjligt att intervjua 

några utav lärarna på din skola.  

 

Vi tackar så mycket för oss och hoppas på ett snabbt och positivt svar.  

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Wetterling   

Evelina Nordström 

 


