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Förord 
 
Vi vill tacka alla de elever och pedagoger som varit delaktiga i vår c-uppsats. Speciellt de 
elever som tålmodigt har lyssnat och svarat på våra frågor, ni har verkligen gett oss 
minnesvärda stunder. 
 
Vi vill sända en ros till de vänner som tålmodigt lyssnat när vi haft motgångar med arbetet. 
Hur skulle vi ha klarat detta om inte ni varit förstående samt stöttat oss. 
 
Sist vill vi tacka Magnus som hjälpt oss när datorn krånglat, vad skulle vi gjort utan dig? 
 
 
April 2005 
 
 
 
 
 
 
 Anna Tolliner  Pernilla Stoltz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Den erfarenhet vi har från skolans verksamhet är att det ofta är oroligt i klassrummen, oron i 
klassrummen försämrar inlärningssituationen för många elever. Vi ville med vårt arbete 
förbättra inlärningssituationen i klassrummet genom att minska oroligheterna med hjälp av 
fysisk aktivitet och samtal. Vi har med observationer och intervjuer studerat om vårt 
utvecklingsarbete fått avseende effekt. Kan fysisk aktivitet leda till att oroligheterna minskar 
och vilket leder till att eleverna arbetar med det som de ska, det vill säga inlärningssituationen 
förbättras. Vi observerade 26 stycken elever i år 3-4, samt intervjuade fyra elever från denna 
klass. Pedagogerna som vi intervjuade var klassläraren och specialpedagogen. 
Undersökningen har vi utfört före och efter vårt utvecklingsarbete som bestod av fyra 
rörelseaktiviteter. Vi kunde se i vårt resultat att antalet oroligheter sjönk, samt att eleverna 
arbetade bättre men att elevernas intervjusvar i det stora hela inte förändrats vid 
intervjutillfällena. Pedagogernas intervjusvar från de båda intervjutillfällena skiljde sig lite 
grann och vi kunde avläsa att de tagit del av några av de aktiviteter som vi utfört. 
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Med vår uppsats vill vi förbättra inlärningssituationen i klassrummet genom att minska 
oroligheter med hjälp av fysisk aktivitet och samtal. Enligt Prismas engelska lexikon (1989) 
är en definition för orolighet bland annat störande, avbrytande och oordning. Stensmo (1997) 
skriver i att om det är mindre oroligt i klassrummet arbetar eleverna bättre, alltså 
inlärningssituationen blir bättre. Med den erfarenhet vi har så anser vi att om det är mycket 
oroligt i en klass så blir inlärningssituationen sämre. Vi valde att arbeta med ämnet matematik 
eftersom vi uppmärksammat att matematik är ett ämne där det är mest oroligt, men vårt arbete 
går att utföra i vilket teoretiskt ämne som helst. Vi vill genom fysisk aktivitet minska 
oroligheterna i klassrummet vilket leder till förbättrad inlärningssituation samt visa pedagoger 
och elever att det går att utföra lektioner med hjälp av fysisk aktivitet både i och utanför 
klassrummet. Under vår utbildning till idrottslärare vid Luleå tekniska universitet har det 
pratas mycket om att idrottstimmarna blir färre och färre. Samtidigt skrivs det mer och mer 
om hur viktig fysisk aktivitet är. Många skolor har nu insett betydelsen av fysisk aktivitet och 
för att kompensera den indragna idrotten har de lagt in promenader någon gång i veckan. Vi 
vill med vår uppsats se om inlärningssituationen förbättras i klassrummet genom att minska 
oroligheterna med hjälp av fysisk aktivitet och samtal. 
 
Vi kommer att benämna vad fysisk aktivitet är eftersom vi kommer att använda oss av det i 
vår undersökning. 
 
  
Bakgrund 
 
 
Hur upplevs idrott och hälsa samt matematik av elever? 
 
Vi väljer att ställa idrott och hälsa och matematik mot varandra för att ge en inblick i hur 
elever upplever dessa ämnen, eftersom vi använder oss av fysisk aktivitet och matematik i 
vårt utvecklingsarbete. 
 
Idrott och hälsa upplevs som viktigt. 
 
Vi har kunnat läsa i Strandell och Bergendahl (2002) om en undersökning som gjorts om 
elevernas upplevelse av idrottslektionerna. Undersökningen visar att nittio procent av eleverna 
tycker att ämnet idrott och hälsa är viktigt, att de till exempel får inspiration, känner sig 
duktiga samt att de tycker om aktiviteterna. Eleverna tycker även att lektionerna ger trygghet. 
 
I Skolverkets utvärdering av idrottsämnet (1993) har elever fått svara på en enkät där de fått 
rangordna olika skolämnenas betydelse. Idrottsämnets placering på frågorna blev: 
 

- Det nyttigaste för din framtid 11:e plats 
- Det med bästa undervisningen 7:e  plats 
- Det som ger mest kunskap 21:a plats 
- Det som är intressantast  3:e plats 
- Det som ger mest samarbete  2:a plats 
   mellan oss elever   
 
- Det som vi elever kunnat  2:a plats  
   påverka mest 



Av detta kan vi läsa att elever inte uppfattar idrott och hälsa som ett ämne som ger kunskap, 
men som upplevs som intressant.  
 
I Skolverkets senare utvärdering av grundskolan (2004) så går det att avläsa att eleverna 
fortfarande tycker att ämnet idrott och hälsa är nyttigt. Föräldrarna tycker att elevers 
utveckling och lärande ökat med idrott och hälsa. Ämnet anses som det femte viktigaste 
ämnet. 
 
Upplevs oroligt på matematiklektionen  
 
I samma rapport har det gjorts en undersökning angående elevers intresse av skolämnena. 
Denna undersökning visar att matematik är ett av de ämnen som eleverna är minst 
intresserade av bland alla skolämnena. Eleverna upplever att det är mest stökigt och oroligt på 
matematiklektionerna. I Permers (2002) avhandling kan vi läsa att elever blir oroliga och stör 
när något är tråkigt. Eleverna upplever det som att när det springs omkring kan det leda till att 
andra tappar motivationen. 
 
Eleverna menar att de kunnat lära sig mer i matematik om de velat, om de ansträngt sig mer. 
De är omotiverade och oroliga istället för att fokusera sig på att arbeta vilket försämrar 
inlärningssituationen. Permer (2002) nämner i sin avhandling att elever sagt att de sitter av 
många matematiklektioner, de är passiva. 
 
 
Vad är fysisk aktivitet? 
 
Idrott upplevs som viktigt och i Skolverkets utvärdering (2005) står det att eleverna är oroliga 
under matematiklektionerna. För att minska oroligheterna och förbättra inlärningssituationen 
har vi lagt in fysisk aktivitet i samband med matematiklektionerna. Vi vill även med detta 
kapitel visa att i fysisk aktivitet innefattas all typ av rörelse. (Ekblom & Nilsson, 2001). 
 
I dagligt tal använder man begreppet sport, idrott, gymnastik, kroppsövning och fysisk fostran 
som beteckning på fysisk aktivitet. (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000) Men Ekblom och 
Nilsson (2001) vill definiera fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ger ökad 
energiomsättning.  Detta innefattar all medveten och planerad muskelaktivitet som städning, 
fysisk belastning i arbetet, hobbyverksamheter till exempel golf, svampplockning, motion och 
träning. Dessa kan även räknas in till omedvetna automatiserade rörelser.   
 
Med fysisk aktivitet avses varje rörelse som bidrar till energiåtgång. Betydligt fler aktiviteter 
kommer att innefattas när man använder sig av denna definition än vad man traditionellt gör i 
begreppet idrott och träning. Detta kan då vara ett sätt att se på fysiska aktiviteter och rörelse 
ur ett bredare hälsoperspektiv. (Ekberg & Erberth, 2000) 
 
Ekblom och Nilsson (2001) menar att regelbunden fysisk aktivitet är en mycket viktig del i en 
optimal och allsidig kropps- och intellektuell utveckling för barn och ungdomar. 
 
Fysisk utveckling hos barn 
 
Vi tar upp om fysisk utveckling hos barn eftersom vi vill visa på att barns kroppar inte är 
byggda för stillasittande arbete. Kroppen är i behov av rörelse. (Grindberg & Langlo Jagtoien, 
2000) Med detta kapitel vill vi visa att genom att lägga in mer fysisk aktivitet i undervisningen, 



till exempel vid matematik, så minskas oroligheterna som uppstår för att eleverna vill röra på 
sig, vilket leder till förbättrad inlärningssituation. 
 
Barns skelett innehåller mindre benvävnad än vuxnas eftersom de har mer brosk, samt att den 
bensubstans som finns i barnsskelett är mjukare. Vatteninnehållet i barns muskler är större än 
hos vuxna därför kan de prestera mindre vid hårt muskelarbete till exempel tunga lyft, långa 
promenader. Barns muskulatur klarar ännu inte av långvarig och ensidig belastning så barn 
behöver ofta byta ställning. Alltså har de behov av fysisk aktivitet av fysiologiska skäl under 
skoldagen. (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000) 
 
Fortsättningsvis kan vi läsa i Grindberg och Langlo Jagtoiens (2000) bok att genom att arbeta 
med fysisk aktivitet i skolan ges barnen möjlighet att utveckla en sund själ i en sund kropp. 
Som pedagog är det därför viktigt att ha kunskap om: 
 

- Barns fysiska utveckling och växande; beroende av mognad och 
växande samt stimulans från omvärlden och av miljömässig påverkan. 

- Barns motoriska utvecklingsgång; gradvis tillägnar sig olika 
färdigheter som har med rörelse och förflyttning att göra. 

- Sinnenas betydelse för rörelse; upplysningar om omvärlden och 
upplysningar om vår egen kropp och kroppsställning i förhållande till 
omvärlden. 

- Integrering av sinnena och motoriken; kroppens rörelser är 
beroende av att alla sinnesintryck som behövs för att utföra rörelserna 
samordnas på bästa möjliga sätt. 

- Samband mellan motorik och lärande; motorisk och intellektuell 
förmåga är ömsesidigt beroende av varandra. Ett barn som misslyckas 
med teoretiska uppgifter i skolan har ofta inte lärt sig behärska de 
rörelser som uppgiften kräver. 

 
 
Matematik och fysisk aktivitet 

Eleverna upplever idrottsämnet som viktigt och att det är mest stökigt och oroligt på 
matematiklektionen. Därför vill vi med vårt utvecklingsarbete förbättra inlärningssituationen i 
klassrummet genom att minska oroligheterna med hjälp av fysisk aktivitet och samtal. Vi tar 
även upp lite grann om bakgrunden kring matematik, under denna rubrik.  

 
Den engelske 1700-talsekonomen Adam Smith har förklarat att räkneorden är några av de 
mest abstrakta termer som människan är i stånd att finna uttryck för (Neuman, 1993, s. 31). 
Mänskligheten började utveckla talsymboler i större omfattning först senare. Till att börja 
med fanns endast orden ett, två och många. Till att börja med var orden ett och två inte 
talsymboler utan de var mer karaktären av ett slags adjektiv knutna till vissa substantiv. 
(Neuman, 1993)    

 
Talbegreppets utveckling stimuleras genom hantverk och handel. Det var viktigt att veta 
antalet objekt i en mängd som köptes eller såldes men det var svårt att uppfatta antalet enstaka 
objekt om de blev fler än tre, fyra stycken. Därför sammanfördes de till större grupper och 
orden fem och tio blev bas i de räknesystem som utvecklades. Basen i de tidiga 
räknesystemen bildades av talet 20, summan av fingrar och tår. Talrepresentationer av enkelt 
slag användes innan räkneorden. Det gjordes till exempel knutar på ett snöre, skåror på en 



käpp eller ordnade småstenar eller snäckor i högar av fem. För att bilda dessa högar av fem 
lades först en sten framför vart och ett av handens fingrar. Våra tio fingrar är knutna till 
utvecklingen av räknefärdigheten. Det är fingrarna vi ska tacka för våra väl utvecklade 
räknefärdigheter. Även måttenheter skapades med hjälp av den egna kroppen för att kunna 
mäta. Enheter som tum, fot, famn och så vidare används även idag. Matematik har ett 
ursprung i det konkreta problem som löses med hjälp av kroppen. (ibid) 
 
Kullberg (2004) beskriver i sin bok om ett exempel i matematik där en flicka visar förståelse 
för vad addition, subtraktion och division är. Hon skulle inte förstå vad detta innebar vid en 
muntlig förklaring utan när hon utför övningen konkret så förstår hon. Fysisk aktivitet blev ett 
verktyg för förståelse. Hwang och Nilsson (1995) skriver i sin bok att Jean Piagets teori är att 
barn är aktiva i sin inlärning, att de lär sig bäst genom att utforska, pröva och tillåtas vara 
nyfikna. Piaget menar att barn skulle kunna lära sig saker och ting i skolan på ett betydligt 
bättre och mer effektivt sätt om de aktivt fick pröva sig fram med olika typer av uppgifter.  
 
Genom att barn använder sig av leken som en form av fysisk aktivitet utvecklar de sin 
förståelse för sammanhang och relationer i omvärlden. Leken innehåller händelser där det 
handlar om att leka och lära. (Kullberg, 2004) När det finns ett tydligt syfte med det vi gör lär 
vi oss bättre, vi koncentrera oss bättre, är lugnare samt orkar med uppgiften nog länge för att 
lära oss något. (Moyles, 1995) 
 
Räkneorden är inte knutna till de saker som räknas utan till rörelserna. Att uppfattningen 
Rörelse inte har någon kvantitativ innebörd betyder inte att den är utan betydelse för 
talutvecklingen (Neuman, 1993, s. 73). När elever upptäcker att leken går att använda för att 
tillfredsställa olika behov blir fysisk aktivitet inkörsporten till utveckling av talförståelsen som 
så småningom sker. (Neuman, 1993) 

 
 

Hur vi lär oss 
 
Denna rubrik har vi tagit med därför att vi tycker att det är viktigt att få en förståelse över hur 
hjärnan fungerar när vi lär oss, samt att fysisk aktivitet är betydelsefull för inlärnings 
situationen. Eftersom en del av vår uppsats är att förbättra inlärningssituationen genom att 
minska oroligheterna med hjälpa av fysisk aktivitet. Under denna rubrik så använder vi ordet 
inlärningssituation generellt, alltså det som nämns här nedanför stämmer in på alla ämnen, 
men i vår undersökning använde vi oss bara av matematiken. 
 
I Entwistles bok (1996) står det att all information som vi tar in lagras antingen i långstids- 
eller korttidsminnet. I korttidsminnet sorteras intrycken och associeras till tidigare kunskap 
medan i långtidsminnet lagras erfarenheter och kunskap. Minnet kan påverkas av fysisk 
aktivitet. Enligt Steinberg (1994) kan korta enkla rörelseaktiviteter eller andra former av korta 
avbrott ha mycket goda effekter på inlärningssituationen. Inlärningsförmågan stiger fram till 
tio minuter utan aktivitet, men efter detta sjunker inlärningsförmågan och når väldigt låg nivå 
efter trettio minuter men stiger sedan igen fram till fyrtio minuter. Inlärningsförmågan 
kommer att ligga på konstant hög nivå om pedagogen lägger in fysisk aktivitet var tionde 
minut. Detta är naturligt för barn att vara aktiva i intervaller, de är aktiva en kort stund för att 
sen vila. (Raustorp, 2000) 
 
Inlärningssituationen i skolan karakteriseras allt för ofta av stillasittande. För att få med 
helheten det vill säga få med även kroppen under inlärningstillfället är kinestetisk inlärning ett 



lämpligt alternativ. Det kinestetiska sinnet, som används vid kinestetisk inlärning, är lika med 
rörelsesinnet. Kinestetisk inlärning betyder alltså att det ger upplevelser av vår egen kropp i 
rörelse och i rummet och den upplyser oss om musklernas tillstånd eller spänningsnivå. Det 
kinestetiska sinnet kallas det inre sinnet, alltså det sinnet som informerar om vårt förhållande 
till omvärlden. Howard Gardner tar upp i sin studie, om de sju intelligenserna, att fysisk 
intelligens är att eleverna lär med hela kroppen och kallar dessa elever för de kinestetiska 
eleverna. (Steinberg, 1994) 
 
Genom fysisk aktivitet utvecklas den motoriska förmågan hos barnen i symbios med 
sinnesintrycken. Barnet får på så sätt till exempel tidsuppfattning, kroppsuppfattning och 
rumsuppfattning. Dessa uppfattningsområden är viktiga för att barnet ska kunna förstå 
väsentliga begrepp till exempel senare, ovan, bortom för att kunna rita bokstäver och siffror. 
En mogen fysisk aktivitet, en mogen perception och ett psyke i balans är förutsättningar för 
koncentration hos barn. En god koncentration är förutsättningen för en bra inlärningssituation. 
Fysisk aktivitet är bra för inlärningssituationen, barnen blir lugnare. (Raustorp, 2000) 
 
De sju intelligenserna 
 
Vi tog med de olika intelligenserna därför att vi ville visa att människan lär sig på olika sätt 
och att fysisk aktivitet är en av dessa intelligenser. 
 

Vi lär oss tio procent av det vi läser, femton procent av det vi hör, men 
åttio procent av det vi är med om (Dryden & Vos, 1994, s 96)  

 
Enligt Steinberg (1994) är de sju intelligenserna en studie av Howard Gardner som var 
forskare på Harvard. Hans studier ledde till en övertygelse att det finns sju generella 
kategorier för intelligens.  
 
Fysisk intelligens 
Eleverna lär sig med kroppen, de så kallade kinestetiska eleverna. När dessa elever får känna 
på, prova på, ta tag i och lära genom musklerna kommer de att förstå. Det är svårt att hantera 
dessa elever i ett klassrum eftersom skolan inte är den platsen som uppmuntrar till inlärning 
genom kroppen. 
 
Logisk – matematisk intelligens 
Denna person behärskar abstraktioner och kan lätt se sammanhang och tänka analytiskt. 
Människor med denna slags intelligens klarar sig mycket bra på matematiklektionerna 
eftersom skolan uppmuntrar detta slags tänkande. 
 
Visuell – spatial intelligens 
Detta bygger på förmågan att lagra minnesbilder. Traditionella intelligenstester innehåller ofta 
många uppgifter som kräver ett spatiellt tänkande. 
 
Verbal intelligens 
Här hittar vi den auditiva individen. De är de pratglada eleverna i skolan, de är duktig på att     
till exempel spela teater, men kan ha svårt med att läsa svåra texter och minnas bilder. 
 
Social intelligens 
Dessa individer har lätt att ta folk, leda, organisera och skapa nätverk och klarar sig socialt 
sett utmärkt. 



 
Musikalisk intelligens 
Genom rytm, toner och musik minns de och lagrar information.  
 
Individuell intelligens 
Den individuella eleven vill vara för sig själv. De försvinner i en vrå för att till exempel skapa, 
plugga och tänka för att sedan titta ut och säga: ”Titta vad jag har gjort.” 
 
Steinberg (1994) menar att för att kunna möta eleverna måste pedagogerna förstå att eleverna 
lär sig olika. De sju intelligenserna är ett verktyg för förståelsen av varför vissa elever förstår 
vissa typer av uppgifter bättre. Sedan måste pedagogerna anstränga sig för att hitta utrymme 
och möjlighet för eleverna till att lära sig på olika sätt även i en formell inlärningssituation i 
ett klassrum.  
 
Genom att laga mat lär du dig att laga mat, samma gäller tennis, golf, att klä på dig och så 
vidare. Bästa sättet att lära sig är att lära sig att anstränga med mer än ett sinne i taget. För att 
lära sig räkna kan eleven göra matematik genom fysisk aktivitet. (Dryden & Vos, 1994) 
 
En annan som också påstår att fysisk aktivitet på schemat ger bättre inlärning är P.J. Arnold. 
Han menar att genom ett välbalanserat utbud av fysisk aktivitet utvecklar eleverna en 
kinestetisk förmåga och praktiskt vetande. Detta är ett bra sätt att bidra till att öka elevernas 
inlärning. (Raustorp, 2000) 
 

Det är möjligt att öka inlärningsprocessen med alltifrån fem till tjugo 
gånger (Dryden & Vos, 1994, s 82) 
 

 
Fysiska aktiviteters betydelse för inlärningssituationen 
 
Inlärningssituationen blir bättre om det är mindre oroligt i klassrummet (Stensmo, 1997). 
Vilket stämmer bra överens med det vi vill undersöka, alltså att förbättra inlärningssituationen 
genom att minska oroligheterna med hjälpa av fysisk aktivitet och samtal.  

  
Rörelse är porten till inlärning (Hannaford, 1997, s 98)  
 

Sandborgh–Holmdahl och Stening (1993) skriver att lek och fysisk aktivitet är naturligt och 
något positivt för eleverna, därför är det bra för inlärningssituationen. Vidare kan vi läsa i 
Hannaford (1997) att fysisk aktivitet väcker och aktiverar många av våra mentala förmågor. 
Varje siffra och bokstav har en rörelse kopplad till sig, som inpräntats i muskulaturen och tar 
sig uttryck genom skrivrörelse. Vi kan genom fysisk aktivitet leka med tankar, göra 
associationer och skapa ny förståelse men vi kan även med hjälp av fysisk aktivitet omsätta 
tankar och känslor i ord och handling. 
 
För att ge eleven så bra inlärningssituation som möjligt är det viktigt att eleven motiveras. Bra 
motivation kan eleven få om inlärningsmiljön är bra, det vill säga att ordningen i klassrummet 
fungerar. Detta kan uppnås genom att ha disciplin i klassrummet, struktur, och att eleverna 
sköter sitt arbete, sysselsätter sig med de uppgifter de blivit tilldelade eller valt själva. Om 
eleven känner att det är mindre oroligt i klassrummet så ägnar sig eleven åt att arbeta istället 
för att dagdrömma, ströva omkring i klassrummet, klottra och störa andra i klassrummet. 
(Stensmo, 1997) För att eleven ska kunna koncentrera sig krävs det att eleven känslomässigt 



och utvecklingsmässigt är stimulerat. Om det i en inlärningssituation inte finns något som 
överensstämmer med barnets motivation så upplevs barnet ofta okoncentrerat. Om elevens 
tankar och känslor är upptagna med annat, till exempel ett bråk hemma på morgonen innan 
skolan, så är förutsättningarna mindre att eleven ska kunna motivera sig att arbeta med 
uppgiften de fått på lektionen. (Kadesjö, 2001) 
 
Det är inte bara Stensmo (1997) som pekar på hur viktig inlärningsmiljön är. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) menar att det är viktigt att miljön utformas så att 
oroligheterna minskar bland eleverna och detta kan göras genom fysisk aktivitet. 
Klassrumsmiljön ska ha tydliga ramar och återkommande rutiner för att oroligheterna ska 
minska och inlärningssituationen ska vara den mest optimala. Även i Permers (2002) 
avhandling kan vi läsa att stämningen i klassrummet handlar om att skapa trivsel, intresse och 
ordning. Att det råder ordning och reda i klassrummet leder till ökad motivation. Alltså lugn 
och ro ger bättre motivation. Permer skriver också att många elever upplever att det blir 
lättare att arbeta när något är roligt. Då tar eleven ansvar och nya kunskaper fastnar. Permer 
frågade en elev vad det är som gör att han jobbar bra? Eleven svarade att han inte visste, 
tycker bara det är roligt. Vi kan även läsa att elever blir oroliga och stör när något är tråkigt. 
Eleverna upplever det som att när det springs omkring kan det leda till att andra tappar 
motivationen.  
   
Om eleven har tråkigt, till exempel dagdrömmer, pratar, så avstannar deras tankeverksamhet 
och inlärningsprocessen minskar. Det optimala vid en inlärningssituation är när hjärnan får 
vara på helspänn, till exempel vid lek. (Barth Nordström, 1990) 
 
Det finns många undersökningar som påvisar att regelbunden användning av fysisk aktivitet 
har betydelse för inlärningssituationen. Erikssons (2003) avhandling visar att barns 
skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet i skolan. 
Undersökningen som Eriksson genomförde var på elever som gick år 2. Hon jämförde 
nationella prov mellan elever som hade mer fysisk aktivitet med de elever som endast hade 
ordinarie idrottsundervisning. Ett redovisat resultat visar att elever som fått extra fysisk 
aktivitet har bättre resultat på samtliga delar av de nationella proven i matematik än de elever 
som endast haft rörelse på skolans ordinarie idrottsundervisning. Resultatet visar att fysisk 
aktivitet kan ha betydelse när det gäller skolprestationer i matematik, förutom 
rumsuppfattning och taluppfattning/tankefärdigheter även när det gäller logik och kreativitet. 
 
Även i Numans (2004) forskningsrapport kan vi läsa om en studie som gjorts med 500 
kanadensiska elever där elever som tillbringade en extra timme per dag i gymnastiksalen 
märkbart klarade sig bättre på prov än mindre aktiva elever. Vi har även läst om Trois Riviers 
undersökning i Raustorp (2000) som visar att elever som ersätter lite tid från de teoretiska 
ämnena till regelbunden fysisk aktivitet presterar lika eller till och med bättre än sina 
kamrater. I Ekblom och Nilsson (2001) står det att för barn och ungdomar är regelbunden 
fysisk aktivitet en mycket viktig del för bästa möjliga kropps- och intellektuell utveckling.  
 
I Steinberg och Borghälls bok (1982) finns det ett exempel på hur en situation i skolan 
påverkat en elevs uppfattning om inlärning. Det var i ämnet fysik på en high school, ett ämne 
som denna elev upplevde som mycket svårt. Det skulle vara prov i hur elektricitet fungerade. 
Denna elev stannade kvar efter skolan och fick själv ”leka” med en enkel generator, men det 
fungerade inte. Skolans städerska kom in i salen och eleven frågade om han fick visa hur 
elektriciteten fungerade. När han själv fick visa, förklara, leka fram en idé samt med kroppen 
visa strömmens gång genom generatorn förstod han hur det fungerade. Detta visar att hela 



individen är med när fysiska aktiviteter är delaktig i inlärningen av kunskap. Det vi bäst 
kommer att förstå och minnas är det som vi aktivt får vara med om att bestämma, och 
uppleva.  

 
Intellektuell utveckling förutsätter fysisk aktivitet (Ekbolm & Nilsson, 2001,  
s 67) 

 
Många praktiska pedagoger har redan gjort upptäckten att ”pröva på- och 
tillämpningsuppgifter” ger utdelning i form av både motivation och inlärning. Att utnyttja 
rörelse i klassrummet är ett exempel på ”tillämpnings- och pröva på uppgifter”. Elevens 
minne stärks samt ger en personlig anknytning till det som studerats eftersom att genom aktivt 
deltagande höjs intensiteten i aktiviteten. (Steinberg, 1994) 
 
 
Förankring i styrdokument 
 
Vårt utvecklingsarbete handlar i stora drag om fysisk aktivitet och matematik. Med dessa citat 
ur Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94] 
vill vi styrka att fysisk aktivitet är en viktig del i elevers utbildning. Som vi tidigare nämnt har 
de sju intelligenserna en viktig roll i lärandet och att det ska ses till alla elevers behov. Detta 
styrks även i Lpo 94 under huvudrubriken Skolans värdegrund och uppdrag att: 
 

- Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (s 6) 
 

Vidare under rubriken Kunskaper står det: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 
- lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra (s 11) 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 
- kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans (s 12) 

 
Åter igen kan vi koppla Lpo94 till de sju intelligenserna eftersom eleven ska kunna använda 
sina kunskaper och erfarenheter i så många uttrycksformer som möjligt. I vår undersökning 
använder vi oss av fysisk aktivitet och matematik, alltså är det bra att elever kan få använda 
sina matematiska kunskaper genom fysisk aktivitet. 
 
Ämnet Idrott och Hälsa består inte bara av fysisk aktivitet utan vi har kunnat läsa i kursplanen 
för Idrott och Hälsa (hämtat från Skolverket 2004-09-08) att: 
 

Ämnets karaktär och uppbyggnad: 
- att Idrott och Hälsa står för en helhetssyn på människan d v s att kropp, 

känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra (s 2) 
 
Lpo94 trycker på att: 
 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan 



skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. ( s 8) 

 
Även här kan vi koppla till vår bakgrund med hänvisning till de sju intelligenserna samt att 
fysisk aktivitet är väsentligt för inlärningssituationen. 
 
 
Sammanfattning av bakgrunden 
 
Idrott och hälsa samt matematik hör ihop med fysisk aktivitet. Skolverkets rapporter visar att 
idrott och hälsa anses som ett viktigt ämne samt att elever upplever matematiklektioner som 
stökiga och oroliga. Enligt Permer (2002) så blir det lättare att arbeta om något är roligt. 
Genom att då använda sig av fysisk aktivitet kan oroligheterna i klassrummet minska eftersom 
det eleverna anser vara roligt och viktigt, blandas med det ämne som eleverna anser det är 
mest oroligt på, matematik. När oroligheterna minskar i klassrummet förbättras 
inlärningssituationen. Vi nämner tidigare att Skolverket gjort en elevenkät där eleverna svarat 
att de kunnat bättre i matematik om de velat, om de ansträngt sig mer. De är omotiverade och 
oroliga istället för att fokusera sig på att arbeta vilket leder till försämrad inlärningssituation. I 
Stensmos (1997) bok kan vi läsa att om eleven känner att det är mindre oroligt i klassrummet 
så ägnar sig eleven åt att arbeta istället för att dagdrömma, ströva omkring i klassrummet, 
klottra och störa andra i klassrummet. Med vårt syfte ville vi förbättra inlärningssituationen i 
klassrummet genom att minska oroligheterna med hjälp av fysisk aktivitet och samtal. 
 
Vi har valt att beskriva vad fysisk aktivitet är för att bättre få ett begrepp om det. Fysisk 
aktivitet kan definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Regelbunden 
fysisk aktivitet är en viktig del för bästa möjliga kropps- och intellektuell utveckling för barn 
och ungdomar. (Ekblom & Nilsson, 2001) Vidare kan vi läsa i Steinberg (1994) att korta 
enkla rörelseaktiviteter kan ha mycket goda effekter på inlärningssituationen. 
Inlärningsförmågan i till exempel matematik (som vi valt att undersöka) kommer att ligga på 
konstant hög nivå om det läggs in korta enkla rörelser var tionde minut.  
 
Steinberg (1994) tar upp om de sju intelligenserna, logiska matematisk intelligens, fysisk 
intelligens, verbal intelligens, individuell intelligens, social intelligens, visuell spatial 
intelligens och musikalisk intelligens. Som pedagog är det viktigt att känna till om dessa 
intelligenser för att kunna tillmötesgå varje enskild elev på bästa sätt. Genom fysisk 
intelligens lär sig elever med kroppen. När dessa elever får lära genom musklerna har de 
lättare att förstå. Även i Raustorp (2000) kan vi läsa att fysisk aktivitet bidrar till ökad 
bildning hos eleverna. Eriksson (2003) tar också upp att elever som fått extra fysisk aktivitet 
har bättre resultat på prov. Fysisk aktivitet har alltså betydelse när det gäller skolprestationer. 
I vårt syfte ville vi förbättra inlärningssituationen i klassrummet genom att minska 
oroligheterna med hjälp av fysisk aktivitet och samtal. 
 
 
 
 
 
 
 



Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är att förbättra inlärningssituationen i klassrummet genom att minska 
oroligheterna med hjälp av fysisk aktivitet och samtal. 
 
 
Metod 
 
Under vår sista praktikperiod var vi på olika skolor i norrbotten. I vårt utvecklingsarbete 
använde vi oss främst av en av skolorna, år 0-6 skola. Den andra skolan vände vi oss till 
gällande material till de olika övningarna vi använde oss av. Vi skickade ut ett brev (bilaga 1) 
till föräldrarna på den skola som vi utförde utvecklingsarbetet på. 
  
För att mäta vårt resultat använde vi oss av observationer och intervjuer. Vi valde dessa 
undersökningssätt på grund av elevernas ålder, eleverna gick år 3-4. Intervjufrågor är en bra 
undersökningsmetod då man vill veta hur en enskild person känner och tänker kring en viss 
sak. (Bjurwill, 2001) Vi ansåg att det var lättare för eleverna att svara muntligt på frågor än 
skriftligt, samt att det skulle bli svårt att formulera enkäten så att eleverna skulle förstå 
frågorna. Enligt Patel och Davidson (1994) är det endast genom brevet som medföljer enkäten 
som förklaringar till enkäten kan förekomma, det såkallade massivet. Observationer valde vi 
att göra eftersom vi ville se hur klassrumssituationen såg ut. Intervjuerna och observationerna 
genomförde vi både före och efter vårt utvecklingsarbete. 
 
Försökspersoner 
Vår undersökning utförde vi i år 3-4. Antalet elever var 26 stycken var av samtliga kommer 
att ingå i observationsundersökningen. Efter våra första observationer valde vi ut fyra elever 
av dessa 26 stycken, två stycken som vi ansåg oroliga, eleverna arbetade inte med matematik 
utan ägnade sig åt annat, samt två som var mindre oroliga. Pedagogerna vi använde oss av var 
klassläraren samt specialpedagogen.  
 
Bortfall 
Vid aktivitet ett och två var två pojkar frånvarande och vid aktivitet tre var en flicka 
frånvarande. Dessa elever var frånvarande från aktiviteterna men delaktiga i resultatet. Detta 
kan ha påverkat observationerna vi utförde efter vårt utvecklingsarbete eftersom de inte var 
närvarande vid alla aktiviteter. 
 
Vad betyder kvantitativ och kvalitativ metod? 
I Backman (1998) står det att med kvantitativ metod menas sådant som kan räknas, till 
exempel test, prov, enkäter och frågeformulär. Man använder sig av kvantitativ metod när 
man vill mäta observationer som man kan föra över till numerisk data och sen föra över det 
till statistik. Däremot i kvalitativ metod används inte siffror eller tal, utan det innefattar 
verbala formuleringar, skrivna eller talade samt en persons uppfattningar och erfarenhet.  
 
Intervju 
Vi har valt att göra intervjuer med eleverna för att få ett intryck av vad eleverna tycker om de 
olika ämnena. Vi vill att eleven själva ska få formulera hur de känner och tänker i 
intervjuerna. (Backman, 1998) Vi vill veta vad som gör att vissa lektioner är roligare än 
andra, varför de är mer oroliga i vissa ämnen, vilket leder till minskat inlärning. 
Intervjufrågorna finns i bilaga 2. Vi intervjuade eleverna samt pedagogerna enskilt. Vi 



använde oss av ett klassrum som ingen använde, för att inte eleven eller pedagogen ska bli 
distraherad av något annat. Valet av intervjuform är öppen, standardiserad intervju, det vill 
säga att vi ställde samma frågor till alla eleverna vid båda tillfällena. (Lantz, 1993) Med denna 
metod får vi veta vad eleven anser genom sina egna ord. Med standardiserad intervju menas 
också att intervjuaren skall läsa upp frågorna på samma sätt i tonfall, exakt så som de är 
formulerade, i exakt samma ordning, inte ge förklaringar till någon eller också till alla. (Trost, 
1997) Svårigheterna med standardiserad intervju är att om det är något vi inte förstår som 
eleven säger så kan vi inte följa upp det. Intervjufrågorna som vi kommer att ställa till 
pedagogerna finns i bilaga 3. Vi kommer att ställa dessa frågor till pedagogerna för att se om 
dem, som arbetat i gruppen under längre tid, kan se någon förändring i samband med vårt 
utvecklingsarbete. Vi ville veta hur pedagogerna upplever att inlärningssituationen är vid 
oroligheter och om mindre oroligheter leder till ökad inlärning. Även här har vi valt att 
använda oss av öppen intervju.  
 
Intervjun är en kvalitativ metod eftersom vi vill veta pedagogernas uppfattning och erfarenhet 
och precis som med eleverna kommer vi inte föra statistik av resultatet. (Backman, 1998)  
  
Observation 
Efter att ha läst olika litteratur så kom vi fram till att bästa sättet för att se om 
inlärningssituationen förbättras var att mäta antalet oroligheter samt observera om eleverna 
arbetade eleverna mer när oroligheterna minskade. Backman (1998) menar att det enklaste 
sättet att få veta något är att observera det man vill undersöka. Vi använde oss av strukturerad 
observationen. Vilket betyder enligt Løkken och Søbstad (1995) att vi visste vad vi skulle titta 
efter och att vi hade ställt upp färdigt olika observationskategorier (bilaga 4). Vi definierar 
spring ut och in i klassrummet, toalettbesök, passivitet, det vill säga sitta vid bänken och inte 
göra något alls, som orolighet. Vi observerade alltså allt som eleven gjorde som inte hade med 
matematiken att göra och förde in det i schemat som orolighet. Vi observerade också lektioner 
som läraren höll i. Vi satt tyst i ett hörn av klassrummet och försökte göra oss osynliga så att 
inte eleverna skulle bli distraherade. Observationerna skedde under fyra tillfällen, två före 
utvecklingsarbetet och två efter. Vi observerade antalet oroligheter som uppstod under en 
matematiklektion och dokumenterade dessa (bilaga 4). Genom att utföra aktiviteter mellan 
observationerna ville vi se om eleverna arbetade bättre om det fick ha mer fysisk aktivitet.  
 
Genomförande 
I vårt utvecklingsarbete använde vi oss av olika matematiska övningar i samband med fysisk 
aktivitet. Utöver de två obligatoriska idrottslektionerna fick eleverna två extra rörelsetimmar 
med matematiskt innehåll. Med de matematiska övningarna ville vi förbättra 
inlärningssituationen på matematiklektionen. Förutom de matematiklektioner med fysisk 
aktivitet som vi höll i hade eleverna tre fyrtio minuters pass till i matematik. De matematiska 
övningarna som vi använde oss av finns noggrant förklarade i bilaga 5, 6, 7 och 8. Vi använde 
oss av gymnastiksalen vid aktivitet 1-3 och aktivitet 4 utförde vi i klassrummet. Efter varje 
övning samtalade vi med eleverna om syftet med övningarna. Övningarna vi använde oss av 
var av enklare variant än vad de arbetade med i klassrummet. Matematiken som användes i 
rörelseövningarna, var enklare än den matematik de sysslade med i klassrummet just då. 
 
Tidsschema 
 
 
                            
     v.9   v.10  v.11         v.12                    v.14  



 
Under vecka 9 hade eleverna sportlov. Så våra intervjuer, observationer samt aktiviteterna 
började vi inte med förrän vecka 10. Första observationen utförde vi vecka 10 och den andra 
observationen fick vi inte tillfälle att utföra förrän vecka 11. Det första intervjuerna med 
eleverna och pedagogerna utförde vi under vecka 11. Alla aktiviteterna utförde vi under vecka 
12 och under vecka 14 utförde vi de resterande observationerna samt intervjuerna. Eleverna 
hade påsklov under vecka 13.          
 
Material 
Vi använde oss av observationer och intervjuer. När vi utförde observationerna hade vi ett 
observationsschema (bilaga 4), penna och en klocka och när vi intervjuade eleverna och 
pedagogerna hade vi med oss intervjufrågorna (bilaga 2 och 3) anteckningsblock och penna. 
Pedagogerna samt eleverna fick svara på intervjufrågor både före och efter vårt 
utvecklingsarbete samt att vi observerade barnen vid ett antal tillfällen både före och efter 
utvecklingsarbetet. Detta för att kunna mäta resultatet av vårt utvecklingsarbete. Vi har varje 
aktivitet noggrann planerad som bilagor.  
 
Tidsplan 
Ht 2004 PM utformats och lämnas in 
Vt 2005   Den vetenskapliga delen av arbetet utformas och litteraturstudierna genomförs.  
v. 1 – 7 Syftet bestäms och metoden fastslås. 
v. 8 Intervjuer och observationer görs. 
v. 9 –14 Utvecklingsarbetet tar sin början samt intervjuer och observationer.  
v. 14 –17 Färdigställande av c-uppsatsen. 
v. 18 Seminarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat 
 
 
Observation 
 
Vi har observerat antalet oroligheter för att se om vi med hjälp av våra aktiviteter kunnat 
minska dem och få eleverna att ägna sig åt att arbeta med matematikuppgifterna istället. Vi 
har valt att redovisa våra observationer i diagram för att tydligt kunna visa vårt resultat. Vi har 
genomfört fyra observationer under fyra olika matematiklektioner. Med diagrammen vill vi 
visa hur många oroligheter som uppstått samt vilka typer av oroligheter. Varje observation 
varade i trettio minuter för att kunna se när det är som mest oroligt under en lektion. Hela 
lektionen varade i fyrtio minuter men de fem första minuterarna gick åt till att få alla på plats i 
klassrummet och de fem sista minuterna använde läraren till annan information.  

 
Vi har valt att redovisa alla observationer med stapeldiagram förutom figur 6. I figur 6 valde 
vi punktdiagram eftersom vi anser att det blir lättare att avläsa diagrammet, skillnaden blir 
mer tydlig. Vi observerade totalt 26 stycken elever varav 15 stycken var oroliga och 
resterande 11 elever satt snällt vid bänken och arbetade.  
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Figur 1. Sammanlagda antalet oroliga elever före och efter vårt utvecklingsarbete. n=15 
 

 
Kommentar: Figuren visar att det är samma antal elever som är oroliga före och efter vårt 
utvecklingsarbete som bestod av fysisk aktivitet under matematiklektioner, men de är 
fördelade annorlunda. Av diagrammet kan vi avläsa att spring från bänken har minskat samt 
pratet, men antalet passiva elever har ökat. 
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Figur 2. Antalet elever som arbetade ibland före vårt utvecklingsarbete. n=15 
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Figur 3. Antalet elever som arbetade ibland efter vårt utvecklingsarbete. n=15 
 
 

Kommentar: Figurerna visar totala antalet oroliga elever före och efter vårt utvecklings 
arbete, antalet oroligheter var det samma men fördelningen var annorlunda. Istället för att 
prata och springa sitter fler stilla i sina bänkar, men utan att räkna matematik, det vill säga 
passiva. Figur 2 och 3 visar att efter vårt utvecklingsarbete som bestod av fysisk aktivitet 
under matematiklektioner, så var det fler elever som arbetade ibland istället för att vara 
oroliga. Vi kan se i diagrammen att antalet elever som arbetade ibland ökat mycket bland de 
passiva eleverna.  
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Figur 4. Antalet oroligheter som observerats under matematiklektion före och efter 
utvecklingsarbetet 

 
 
Kommentar: Av figuren framgår det att antalet oroligheter sjönk något efter det att vi utfört 
våra aktiviteter i gymnastiksalen samt i klassrummet. 
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Figur 5. Typ av orolighet, observerat i 30 minuter, visat i antal 
 
 
Kommentar: Figuren visar att de flesta oroligheterna minskade efter vårt utvecklingsarbete 
förutom antalet toalettbesök som ökade samt att antalet som vässade pennan var lika. Det 
eleverna gjorde under ”Annat” var att de satt kvar vid bänken och var passiva. Oroligheterna 



minskade lite grann, vilket i sin tur ledde till att eleverna arbetade lite bättre än tidigare. Några 
av de tidigare oroliga eleverna ägnade sig nu åt matematik.  
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               Figur 6. Tidpunkter för samtliga oroligheter redovisat i minuter och antal. 
 
 
Kommentar: Figuren visar att elever i något större utsträckning var mer oroliga vid tjugofem 
minuter efter, än före vårt utvecklingsarbete. I början och slutet av lektionen var det en liten 
minskning av oroligheter efter vårt utvecklingsarbete. Skillnaden är väldigt liten. 
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Figur 7. Antal oroligheter visat i tio minuters intervaller 
 
 



Kommentar: Av figuren framgår det att oroligheterna ökade märkbart efter tio minuter. Efter 
tjugo minuter fram till trettio minuter så är det som mest oroligt. Figuren visar även att 
oroligheterna minskat eller att det inte skett någon förändring under de olika intervallerna 
efter vårt utvecklingsarbete.  
 
 
Intervjusvaren från eleverna 
 
Vårt syfte var att förbättra inlärningssituationen i klassrummet genom att minska 
oroligheterna med hjälp av fysisk aktivitet och samtal.  
 
Svaren från intervjuerna har vi valt att redovisa genom att sammanfatta dem. Samma elever 
har intervjuats både före och efter vårt utvecklingsarbete. Vi intervjuade två elever från år 3 
samt två elever från år 4. Vi hade inget bortfall eftersom vi valde att intervjua eleverna när de 
var närvarande. Intervjufrågorna finns som bilaga 2. Vi har även valt att ta med några av 
svaren som eleverna gett. 
  
Före utvecklingsarbetet 
 
På första frågan om vilket ämne som de tycker är roligast i skolan svarade två elever att idrott 
var det bästa ämnet samt två svarade matematik. Bild var också ett ämne som var högt på 
listan av de bästa ämnena. Det var övervägande praktiska ämnen som var roligast. Vi frågade 
vidare när de tycker att ett ämne är roligt. Som svar på det tyckte eleverna att matematik var 
roligt för att de fick tänka samt idrott var roligt för att då fick de röra på sig. Några av svaren 
på dessa två frågor var: 
 
 Idrott är roligast för då får man svettas. 
  
 När man får tal som är lite utmanande. 
  
Vid frågan vad de tycker om matematik samt varför det tycker så svarade eleverna att 
matematik är roligt eftersom de har lätt för det samt att det blir roligare när det går bra. När 
eleverna anser att något är roligt samt att det går bra så förbättras inlärningssituationen. Vi 
frågade även vad eleverna tycker är roligt respektive tråkigt med matematik. Det visade sig att 
det eleverna tyckte var roligt berodde på vad eleverna jobbade med just då, alltså tyckte 
eleverna för tillfället att multiplikation var roligast som de tränat samt haft förhör på. Vad 
eleverna tyckte var tråkigt med matematik var när fröken pratade samt att en elev svarade att 
det är tråkigt när talen är för enkla. Svar vi fick: 
 
 Jätteroligt, jag har lätt för matematik. 
  
 Gånger, för jag kan det utantill. 
  
 Höra på fröken. 
 
När vi frågade hur de är på lektionen om det är ett ämne som de inte gillar och som följd fråga 
varför de gör som de gör varierade svaren lite grann. Några blev arga och ville lämna 
klassrummet, medan andra satt tyst vid bänken och gjorde ingenting alls.  
 



 Tyst, koncentrerar mig på att vara tyst. 
 
Svaren vi fick på sista frågan, varför de tror att elever tycker att vissa ämnen är roligare än 
andra, svarade alla att det är för de tycker om det ämne samt att de har lättare för det. 
 
 Tycker om det ämnet. 
  
Efter utvecklingsarbetet 
 
Det skillnader vi fick på svaren efter utvecklingsarbetet var på fråga 1, 2 och 4. 
 
På första frågan om vilket ämne de tycker är roligast på skolan svarade de nu att matematik 
var roligt om de fick göra det i gymnastiksalen. Vidare tycker de att ett ämne är roligt om de 
får röra på sig samtidigt som de måste lösa matematiska uppgifter. Efter utvecklingsarbetet 
tyckte en elev fortfarande att multiplikation var roligt men även att ställa upp enkla tal.  
 
 Matematik så klart. 
 
 Roligt att bli svettig fast man räknar matte. 

 
Jag gillar att ställa upp enklare tal. 

 
 
Intervjusvaren från pedagogerna 
 
Vi ville med vår undersökning se om inlärningssituationen förbättrades i klassrummet genom 
att minska oroligheterna med hjälp av fysisk aktivitet och samtal.  
 
Vi intervjuade samma pedagoger både före och efter vårt utvecklingsarbete. Vi valde att 
intervjua dem när de var närvarande så vi fick inget bortfall. Intervjufrågorna finns som bilaga 
3. Vi tar även med exempel på svar som vi fått av pedagogerna. 
 
Före utvecklingsarbetet 
 
Första frågan var hur pedagogerna upplever matematiklektionerna. Svaren vi fick var att det 
inte upplever det så oroligt. Mycket beror på hur dagen i övrigt har varit, har den varit jobbig 
så blir eleverna mer oroliga. 
 

Om det varit obalans under dagen blir det mer oroligt. 
 
På frågan när det är som mest oroligt svarade pedagogerna att oroligheterna uppstår när man 
har långa genomgångar samt om eleverna inte kan och inte får hjälp på en gång. De 
oroligheter som pedagogerna ansåg vanligast var spring ut ur klassrummet, oftast 
toalettbesök. Pedagogerna ansåg att rörelse, spring ut och in, var tecken på oro, men passivitet 
upplevdes som mindre oroligt. 
 

Får inte ha för långa genomgångar.  
 
Vissa elever har en väldigt liten blåsa. 

 



När vi frågade pedagogerna hur de upplever att inlärningssituationen blir vid oroligheterna 
svarade de att många av eleverna kommer av sig även de som inte är oroliga, vilket leder till 
försämrad inlärningssituation eftersom eleverna inte arbetar. På vår sista fråga om hur 
pedagogerna löser oroligheterna varierade svaren lite grann från att de försöker påminna 
eleverna om livet samt försöker lyssna av eleverna vad problemet är och dämpa det. 
 
 De kommer av sig och glömmer bort vad de gjorde.  
 
 Påminna dem om livet.  
 
Efter utvecklingsarbetet 
 
Det skillnader vi fick på svaren efter utvecklingsarbetet var på fråga 3, 4 och 5. 
 
En förändring som skett är att pedagogerna upplevde att springandet ut och in i klassrummet 
minskat och att eleverna nu satt kvar vid bänken. Det blev mindre störande när det sitter kvar 
vid bänken och gör ingenting alls än om dem springer ut hela tiden. Efter utvecklingsarbetet 
började pedagogerna sprida ut eleverna mer när de jobbar, de får sitta två och två, och 
behöver inte sitta inne i klassrummet. Detta har lett till att inlärningssituationen blivit mycket 
bättre eftersom oroligheterna inte heller märks på samma sätt. De elever som ville arbeta blev 
inte lika störda av att de oroliga eleverna satt kvar vid bänken och var passiva än om de 
sprang ut och in ur klassrummet. Alltså som lösning på oroligheterna hade pedagogerna börjat 
dela upp eleverna mer så att det inte behövde sitta i klassrummet samt att de fick jobba två 
och två. Pedagogerna hade även börjat dela ut extra uppgifter i större utsträckning än tidigare 
som eleverna skulle lösa tillsammans. Nedan följer några citat från svaren: 
 
 De är passiva – ber varken om hjälp eller gör något.  
 
 Mindre blir störda av oroligheterna nu. 
 
 Jag ger dem extra uppgifter i större utsträckning än tidigare.  
 
 
Resultat av samtalen kring aktiviteterna 
 
Efter aktiviteterna (bilaga 5-7) som vi utförde i gymnastiksalen hade vi ett uppföljande samtal 
med eleverna, där vi frågade eleverna vad vi arbetat med. Som svar fick vi att vi plussat, 
samarbetat, räknat, svettats och haft idrott. Av svaren vi fått upplevde vi det som att eleverna 
förstått att vi räknat matematik samtidigt som vi haft fysisk aktivitet. Eleverna upplevde 
aktiviteterna som roliga eftersom de slapp skolbänken. Vi använde oss av enklare tal än vad 
de arbetade med i klassrummet men ändå så hade eleverna svårigheter att lösa uppgifterna. En 
orsak kan vara att de tyckte att det var spännande och annorlunda att vara i gymnastiksalen 
när det egentligen var matematiklektion. De hade svårare att lyssna för de var så ivriga att 
komma igång.  
  
Aktiviteten (bilaga 8) som vi utförde i klassrummet upplevde eleverna som sköna avbrott. 
Efter rörelserna tyckte de flesta att det var lätt att återgå till att räkna matematik, men det 
fanns även de elever som gärna ville röra sig lite mer.  
 
 



Diskussion 
 
 
Giltighet 
 
Med giltighet menas om vi verkligen undersökt det som vi avsett att undersöka. Vårt syfte 
med vårt arbete var att vill vi förbättra inlärningssituationen i klassrummet genom att minska 
oroligheterna med hjälp av fysisk aktivitet och samtal. För att få bredd i vår undersökning så 
använder vi oss av kvantitativa och kvalitativa mätmetoder. Genom att analysera svaren från 
intervjuerna och observationerna tycker vi att vi fått svar på det vi avsåg att mäta. Det har 
dock varit svårt att formulera giltiga frågor till intervjuerna. Vi har inte kommit fram till något 
resultat, även fast vi såg att eleverna arbetade bättre efter vårt utvecklingsarbete men 
skillnaden var ytterst liten för att vi ska kunna säga att vi kommit fram till ett resultat. Vi tror 
att detta kan bero på att vi hade för kort om tid samt att det inte är lätt att få komma in och ta 
över en lektion av pedagogerna. Alla är rädd om den lilla tid de har.  
 
Nu i efterhand hade vi kunnat ha andra frågor till eleverna. Vi skulle inte ha tryckt lika 
mycket på vad de ansåg roligt. Vi valde att göra det eftersom vi upplevde det som att eleverna 
arbetade bättre när det var något de tyckte var roligt. Vi skulle ha haft mer raka frågor om 
oroligheterna i klassrummet och fysisk aktivitet. 
 
 
Tillförlitlighet 
 
Den viktigaste faktorn som kan ha påverkat tillförlitligheten av vårt utvecklingsarbete vid 
mättillfällena är att vid ett mättillfälle hade eleverna matematikförhör. Detta gjorde att 
eleverna satt lugna och räknade de första tio minuterna som förhöret varade. Vid de andra 
mättillfällena hade eleverna ”vanlig” matematiklektion, de räknade ur sina böcker eller hade 
genomgång. Eleverna kan även ha vetat vad vi gjorde i klassrummet vilket kan ha påverkat 
dem, att de visste vad vi var ute efter. Vi tror att detta i hög grad kan ha påverkat vår 
undersökning. Valet av olika mätmetoder gjorde vår undersökning mer tillförlitlig. Eftersom 
de inte gjorde samma saker under de olika observationstillfällena, men vi intervjuade samma 
elever om samma saker vid samma tidpunkt båda intervjutillfällena så anser vi att det är 
tillförlitligt. 
 
En annan metod som vi kunde ha använt var att vi skulle ha kunnat ha jämfört prov före och 
efter vårt utvecklingsarbete samt intervjuat fler elever, samt var det någon skillnad på oroliga 
och icke oroliga elever. Vi skulle även ha kunnat ha matematiska övningar som liknade det 
som de gjorde i klassrummet. 
 
Intervjuerna skedde enskilt så att varken eleverna eller pedagogerna kunde bli påverkade av 
någon annan. Eleverna tyckte att matematik var kul, redan vid första intervjun. 
Observationerna är inte lika tillförlitliga på grund av att olika saker kan påverka, med detta 
menar vi att vår närvaro i klassrummet samt att lektionstillfällena ser olika ut till exempel ett 
matematikförhör. Trots allt anser vi att vårt arbete är tillförlitligt.  
 
 
 
 



Resultatdiskussion 
 
Det var intressant att se att efter vårt utvecklingsarbete, fysisk aktivitet under 
matematiklektionen, var det samma antal elever som var oroliga, men oroligheterna var 
fördelade annorlunda. Det var fler som var passiva än tidigare. En orsak kan vara att eleverna 
uppmärksammat att pedagogerna upplever det mindre oroligt om de är passiva. Det var också 
kul att se att fler elever ägnade sig åt att arbeta efter vårt utvecklingsarbete än före även fast 
skillnaden var liten, men den fanns dock. 
 
På vår fråga till eleverna vilket ämne de tycker är roligast samt när det tycker att ett ämne är 
roligt. Svarade många elever att de tyckte att idrott är roligt eftersom då får man röra på sig. 
Det visade sig att när vi utfört våra aktiviteter med eleverna så var det fler som svarade att 
matematik var roligt när man får röra på sig samtidigt som man räknar matematik. Detta 
stämmer bra överens med det vi kunnat läsa i Permers (2002) bok att eleverna anser det lättare 
att arbeta när uppgifterna är roliga. Vi tolkar svaren vi fått av eleverna att elevernas orolighet 
under matematiklektionen minskat eftersom när det fått använda sig av fysisk aktivitet i 
samband med matematik så hade de lättare för att sitta vid bänken och räkna.  
 
Vid intervjutillfällen med eleverna såg vi ingen större skillnad förutom på några få frågor. Det 
vi tycker är fascinerande är att elever som är nio år kan svara att ett ämne är roligt när de får 
tal som är utmanande. Om eleven tycker att talen är för enkla eller tråkiga så motiveras de inte 
att arbeta. (Barth Nordström, 1990) För de elever som tycker att matematik är roligt om de får 
mer utmanade tal kanske man ska lägga in det istället för rörelse. Många av svaren kunde man 
relatera till vad det gjorde just då i matematiken. På frågan vad de tycker är roligt med 
matematik fick vi bland annat svar att det är multiplikationstabellen. Det visade sig sedan att 
de tränat mycket på multiplikationstabellen den veckan. Vid andra tillfället fick vi svar att det 
är roligt med matematik när man får ställa upp tal, vilket de gjorde under lektionen just då. 
Anledningen till att det inte blev någon förändring på intervjusvaren från de olika tillfällena 
tror vi beror på att vår undersökning pågick under kort tid, fem veckor, med få tillfällen att 
utföra aktiviteterna på. Pedagogerna var rädda om den tid de hade och vill ogärna ge bort den. 
Vi vet inte om eleverna kunde se sambandet mellan det vi utförde i gymnastiksalen och det 
som de arbetar med i klassrummet.  
 
Vid observationstillfällena såg vi att antalet oroligheter minskat något men vid 
intervjutillfällena visade sig att eleverna svarade ungefär likadant som tidigare. Svaren vi fick 
från pedagogerna skiljde sig lite grann från båda tillfällena. Vi kunde avläsa att pedagogerna 
tagit till sig av vårt utvecklingsarbete. De hade inte längre lika långa genomgångar, högst 10 
minuter som Steinberg (1994) anser är det optimala, samt att de kunde dela upp klassen i 
mindre grupper och eleverna behövde inte sitta i klassrummet och räkna. Det var intressant att 
se att pedagogerna inte ansåg att passivitet var en lika stor orolighet som spring ut och in ur 
klassrummet. Vi tror att antalet oroligheter minskade på grund av att eleverna blev mer 
medvetna om vad vi gjorde där. Vi vet inte hur pedagogen förklarat för eleverna varför vi 
finns med i klassrummet och därmed blir observationsresultaten mindre tillförlitliga. Vi 
utförde vårt utvecklingsarbete i en klass där utgångsläget för matematik var positivt. Hade vi 
gjort undersökningen i en klass där eleverna hade negativ inställning till matematik så kanske 
resultatet varit ett annat. 
 
Det är som mest oroligt i mitten och slutet av en matematiklektion enligt vår undersökning. 
Precis som vi kunde förutse när vi läst litteratur av Steinberg (1994) där han pekar på vikten 
av att inte ha för långa genomgångar och att inlärningsförmågan sjunker efter 10 minuter och 



inte höjs igen förrän efter trettio minuter. Vi kunde se att oroligheterna ökat i mitten av 
lektionen efter vårt utvecklingsarbete. Under resten av lektionen hade det sjunkit. Eftersom 
vårt utvecklingsarbete varade under kort tid så det är svårt att få fram någon större förändring. 
Vi utförde fyra aktiviteter vid tre tillfällen, resultatet hade kunnat bli ett annat ifall vi haft 
möjlighet att utföra aktiviteter varje dag i fem veckor. Figur 7 visar också att det är som mest 
oroligt mellan tjugo och trettio minuter av en lektion, som vi observerat i trettio minuter. 
Observationerna visade att eleverna började bli oroliga, hade svårt att sitta still vid bänken, 
redan efter tio minuter. Inlärningsförmågan stiger fram till tio minuter, men sjunker sedan. 
Eleverna har svårigheter att arbeta när oroligheterna sätter in, motivationen sjunker. Detta 
kunde vi även läsa i Permer (2002) att när elever springer runt och stör så kan detta leda till att 
andra tappar motivationen. Efter aktivitet fyra i utvecklingsarbetet kunde vi se att 
oroligheterna minskade. Med hjälp av observationsschemat kunde vi avläsa när oroligheterna 
började och därmed veta när vi skulle lägga in rörelser. Vi upplevde det att det blev mindre 
oroligt när vi lade in rörelserna från aktivitet fyra. Steinberg (1994) menar att 
inlärningsförmågan kommer att ligga på konstant hög nivå om pedagogen lägger in enkla 
rörelser var tionde minut. Vi tolkar det som att när oroligheterna minskar så ökar 
inlärningsförmågan. Vilket även Stensmo (1997) skriver, att inlärningssituationen blir bra om 
oroligheterna i klassrummet minskar. Eleverna upplevde aktiviteterna (bilaga 8) som sköna 
avbrott. Vissa tyckte att det var lätt att återgå till arbetet efteråt men det fanns de som gärna 
hade velat ha lite mer fysisk aktivitet. 
 
I vår undersökning bestod benämningen ”Annat” av den största delen av oroligheterna. Med 
”annat” menade vi att de mer eller mindre bara var passiva. Under intervjuerna bekräftade 
pedagogerna att även de observerat detta eftersom de svar vi fick var att eleven blev passiv, 
varken gör något eller ber om hjälp. Efter vårt utvecklingsarbete kunde vi se att denna 
orolighet minskat en aning. Vi kunde även se, vid observationerna, att efter vårt 
utvecklingsarbete så arbetade eleverna bättre när oroligheterna minskat. Några av de elever 
som var mindre oroliga nu arbetade istället.  
 
Vi kunde avläsa i vår undersökning att en av orsakerna till orolighet kunde vara att eleven 
redan på morgonen hemma eller tidigare under skoldagen hamnat i obalans. Detta resulterar 
alltså i de oroligheter som kan uppstå under lektionerna. Detta kunde vi även läsa i Kadesjö 
(2001) att om elevens tankar och känslor är upptagna med annat, till exempel ett bråk hemma 
på morgonen innan skolan, så är förutsättningarna mindre att eleven ska kunna motivera sig 
att arbeta med uppgiften de fått på lektionen. 
 
Matematik talen som vi använde oss av i aktiviteterna var lättare än de som eleverna arbetade 
med i klassrummet. Även fast talen var lättare så hade många elever svårigheter att lösa dem. 
Vi tror att det kan bero på att miljön var ny. Vi har kunnat läsa om hur viktig miljön är för 
inlärningssituationen. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att inlärningsmiljön 
ska utformas så att oroligheterna minskar bland eleverna. Detta med hjälp av tydliga ramar 
och återkommande rutiner för eleven. Att vi använde oss av gymnastiksalen kan ha gjort att vi 
tog bort dessa ramar och rutiner för eleverna. Att de faktiskt blev mer oroliga men visade det 
på ett uppspelt sätt för att de inte visste vad som skulle hända.  
 
De sju intelligenserna som Steinberg (1994) skriver om styrker våra tankar kring att för att 
varje elev ska kunna utveckla sin intelligens måste alla de olika sju intelligenserna finnas 
med i undervisningen. Den logisk-matematiska intelligensen är den vanligaste som används i 
skolan, men pedagogen måste även se till de övriga sex intelligenserna.  
 



Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att ett liknade arbete under en längre tid vore intressant. Det kan vara intressant att 
fördjupa sig mer i aktiviteterna, få in det mer kontinuerligt under lektionstillfällena.  
 
Det skulle vara intressant med fortsatt forskning. Det som skulle kunna undersökas är till 
exempel genusperspektiv, se om det är flickor eller pojkar som är mest oroliga. Liknade 
arbeten under en längre tid skulle också vara intressant att göra för att se huruvida tiden 
påverkar resultatet. Skillnader mellan byaskolor och skolor i tätorten skulle också vara 
intressant att forska om eftersom oftast är antalet elever per klass mindre i byaskolor än i 
tätorter. Redan nu finns det forskning om fysisk aktivitet och teoretiska ämnen och deras 
koppling till varandra. 
 
Intressant vore även att se hur känslorna styr oroligheterna till exempel om eleven haft en 
jobbig morgon så avspeglar det resten av dagen. I litteratur vi läst stötte vi ofta på att det 
fysiska, psykiska och det sociala har stor betydelse för barns inlärningssituation. 
 
 
Sammanfattning av resultatdiskussion 
 
Våra observationer visade att antalet oroligheter minskat men vid intervjutillfällena visade det 
sig att svaren inte skiljde sig desto mer. Orsaken till att oroligheterna minskade tror vi är att 
eleverna blev mer medvetna om vad vi gjorde i klassrummet. Roligt att se att det fanns elever 
som efter vårt utvecklingsarbete arbetade bättre under lektionen vilket ger en förbättrad 
inlärningssituation. Vi är övertygande om att ett arbete liknande vårt skulle vara intressant att 
genomföra under en längre tid och då även ta med känslornas betydelse. 
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Hejsan alla föräldrar 
 

Vi heter X och X och vi läser vid Luleå tekniska universitet för att bli lärare för tidigare år. 
Just nu jobbar vi med våran c-uppsats som kommer handla om rörelse samt oroligheterna på 
matematiklektionen. 
 
Vi kommer att ta våran lärarexamen till sommaren och har planerat att utföra vårt 
utvecklingsarbete till c-uppsatsen på X med år 3-4:an under veckorna 8 till och med 13. 
 
Utvecklingsarbetet innebär att vi kommer att leda aktiviteter, intervju eleverna och pedagoger 
samt genomföra observationer. Eftersom vi vill genom rörelse se om oroligheterna minskar 
under matematiklektionen samt ge eleverna en inblick i hur en matematiklektion kan utföras. 
 
Är det någon som har funderingar så svarar vi gärna på frågor. 
 
När c-uppsatsen är färdigställd och godkänd så kommer det att finnas ett exemplar på X som 
ni gärna får låna. 
 
Hälsningar X och X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervjufrågor till eleverna 
 

1. Vilket ämne tycker du är roligast i skolan? 
 

2. När är ett ämne roligt? 
 

3. Vad tycker du om matematik? 
- Varför? 
 

4. Vad är roligt med matematik? 
 
5. Vad är tråkigt med matematik? 

 
6. Hur är du på lektionen om det är ett ämne som du inte tycker om? 

- Varför gör du så? 
 

7. Varför tror du att elever tycker att vissa ämnen är roligare än andra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Intervjufrågor till pedagogerna 
 

1. Hur upplever du matematiklektionerna? 
 

2. När är det som mest oroligt, under genomgång eller vid eget arbete? 
 

3. Vad är den vanligaste oroligheten? 
 

4. Hur upplever du att inlärningssituationen blir vid oroligheterna? 
 

5. Hur löser du oroligheterna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observationsschema 
 
Observations 
tid i minuter 

 

Toalettbesök 
 

Vässa 
pennan

Plocka 
saker in 
och ut ur 
bänken 

Prata Annat Anmärkningar 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 



Aktivitet 1 - Tärningen 
 
Förberedelse 

- Ta fram materialet, tärningen, de färdignumrerade lapparna 
- Sprida ut lapparna på golvet i gymnastikhallen. 

 
Inledning 

- Berättar för eleverna att vi ska göra en matematikövning där de ska använda 
sig av en tärning. 

- Berättar att vi kommer dela in klassen i mindre grupper. 
- Varje grupp kommer få en egen tärning. 
- Först slår eleverna en gång och får t ex siffran 3, då tittar de under lappen 

med siffran 3 och gör det som står där och sedan slår de tärningen igen och 
får t ex siffran 7, då adderar de 3+7=10. Sedan tittar de under lappen med 
siffran 10 osv. 

- Har gruppen få ihop siffran 30 eller mer så ropar de sitt namn högt. 
 
Genomförande 

- Delar in klassen i tre grupper. 
- Varje grupp hittar på ett gruppnamn. 
- Ber dem sprida ut sig i hallen. 
- Vi säger vilken grupp som får börja. 

 
Avslutning 

- Frågar vad vi tränat. 
- Pratar med eleverna om vad som varit lätt respektive svårt med övningen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktivitet 2 – Additionsleken (Orlick, 1990) 
 
Förberedelse 

- Vi lägger en hög  med ärtpåsar i ena ända av hallen. 
- Hänger upp pappersark på väggen i den andra änden av hallen 

 
Inledningen  

- Berättar för klassen att vi kommer dela in klassen i fyra grupper. 
- Varje grupp ställer sig på den sidan var pappersarken hänger. 
- Vi kommer ropa upp en siffra t ex 7. 
- Varje grupp ska ta springa fram till ärtpåsarna och ta med sig 7 stycken 

tillbaka. 
- Varje elev ska bära minst en påse. 
- Eleverna får själva räkna ut hur många påsar var och en ska bära för att få 

över rätt antal. 
- När de kommer fram till startpunkten skriver de upp på sitt pappersark hur 

många påsar var och en hämtat. De sätter ett plustecken efter sitt antal för att 
sedan hjälpas åt att lägga ihop siffrorna. 

 
Genomförande 

- Delar in klassen 
- Eleverna får ställa sig beredda i sina grupper. 
- Vi ropar ut en siffra. 

 
Avslutning 

- Frågar eleverna vad vi tränat 
- Vad har varit lätt respektive svårt med övningen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktivitet 3 – siffror på golvet (Furmark, 1992) 
 
Förberedelse 

- Vi gör siffror på golvet av hopprep, lika många av varje siffra. 
- Har med musik. 

 
Inledning  

- Berättar för eleverna att vi kommer sätta på musik och när musiken tystnar 
ropar vi ut en siffra och att eleverna ska hitta siffran på golvet och ställa sig 
bredvid den. 

 
Genomförande 

- Eleverna sprider ut sig i hallen 
- De börjar röra sig till musiken. 
- Vi stoppar musiken och säger en siffra och de hittar den. 

 
Avslutning 

- Vad har vi tränat idag? 
- Vad har varit lätt respektive svårt? 

 
Kan öka svårighetsgraden med att eleverna får springa två och två. Istället för att ställa sig på 
siffran pedagogen ropar upp ska eleverna t ex addera så att det blir siffran som ropats upp. 
Pedagogen talar om i förväg vilket räknesätt som ska användas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktivitet 4 – avbryta en matematiklektion med rörelse 
 
Förberedelse 

- Eleverna ska massera varandra (bänk kompisen). 
- Kasta boll till varandra, alla i klassen ska vara delaktiga. 
- Sträcka på sig. 

 
Inledning 

- Berättar för eleverna att vi kommer avbryta lektion var tionde minut för att 
lägga in rörelseövningar. 

 
Genomförande 

- Efter tio minuter avbryter vi lektionen och de får massera varandra. 
- Efter ytterligare tio minuter avbryter vi och de får kasta en boll till alla i 

klassen. 
- Efter ytterligare tio minuter så får de ställa sig upp och sträck på sig. 

 
Avslutning 

- Pratar med eleverna om vad de tyckte om avbrotten. 
- Var det jobbigt att börja räkna igen eller gick det lättare? 

 




