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Att använda sig av rörelse i undervisningen för att förstärka inlärning är en beprövad didaktisk metod 

speciellt med barn i förskoleåldern. Syftet med uppsatsen är att belysa rörelsens omfattning och 

betydelse för inlärning av matematik upp till skolår tre.  

 

Genom litteraturstudier har vi sökt fakta kring inlärningsteorier, matematiska begrepp och dess 

koppling till rörelse. Vi har även fokuserat på rörelse i lek samt rörelsens positiva inverkan på 

utvecklingen. Via enkäter har vi fått fram hur ofta, samt i vilken form, pedagoger använder sig av 

rörelsemoment för att förstärka matematisk inlärning, samt vilka matematiska begrepp som medvetet 

har använts vid rörelsepassen i matematikundervisningen.  

 

Resultatet visade att många pedagoger medvetet använder sig av rörelse i sin undervisning, främst i de 

lägre skolåren. De har även en god insikt om rörelsens betydelse för inlärning och socialt 

välbefinnande. 
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1. Inledning 
 
Vi hör och vi glömmer 
Vi ser och vi minns 
Vi gör och vi förstår 
 
Kinesiskt ordspråk 

 
I den svenska förskolan och i förskollärarutbildningen används ofta beteckningen 

rörelse. I förskolans läroplan (Lpfö 98) ingår det att skapa och kommunicera med 

hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och 

rörelse. Vi är två förskollärare som båda arbetat i förskola i över 20 år. De senaste åtta 

åren har vi jobbat i förskoleklass. För oss har rörelsen varit och är en självklar metod 

att förankra kunskap. Sedan vi påbörjat vår vidareutbildning till grundskollärare har 

insikten om hur viktigt det är att använda olika arbetsformer förstärkts. Vi ser gärna 

att rörelsen integreras i skolans undervisning och vill uppmärksamma rörelseträning 

som ett redskap att befästa matematiska begrepp. Med detta arbete vill vi ta reda på 

hur rörelse tas tillvara när barnen börjar skolan, speciellt när det gäller den 

matematiska begreppsträningen. Att som lärare träna samma begrepp flerperceptuellt 

aktualiseras allt oftare i skolorna. Det vore intressant att veta i vilken omfattning just 

rörelse används, för att förstärka den matematiska utvecklingen hos eleven upp till 

skolår tre. Uppsatsen är riktad i första hand till pedagoger som arbetar med barn i de 

yngre skolåren. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på om man som lärare använder sig av rörelse för att befästa 

matematiska begrepp hos eleverna. 

 

- Vilka samband finns mellan rörelse och utveckling samt rörelse och 

matematik? 

- Kan man förstärka de matematiska begreppen, samt olika räknesätt, genom 

motorisk rörelse?  

- Hur, i vilken omfattning, samt i vilka situationer tar man som lärare tillvara på 

rörelsen som metod för att befästa matematiska begrepp? 

- Finns det matematiska begrepp där rörelseträning är mer förekommande? 

- Skiljer sig pedagogernas inställning till rörelseträning beroende på vilka åldrar 

de undervisar? 
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- Finns det andra positiva effekter för barnet vid utövande av rörelse?  

 

3. Bakgrund 

I bakgrunden börjar vi med att skriva om skolans uppdrag och vad som står om 

rörelse i styrdokumenten. Under rubriken ”Rörelse som begrepp” lyfter vi fram 

motorikens betydelse för inlärningen. Tankar om hur vi lär kommer vi att ta upp under 

”Inlärningsteorier”. Vi refererar till några forskare som tittat extra på rörelsens 

inverkan på den teoretiska inlärningen. I bakgrunden vill vi även förtydliga de 

matematiska begreppen samt rörelsens direkta koppling till dessa. Vidare tar vi upp 

lekens betydelse för rörelsen samt dess koppling till lärandet. Slutligen ger vi en 

övergripande bild av rörelsens inverkan, både fysiskt och psykiskt, på kroppen och 

välbefinnandet.  

 

3.1 Skolans uppdrag och styrdokument 

Under skolans uppdrag (Lpo 94) kommer rörelsen in som en del av de 

kunskapsformer som skolan ska arbeta för. Rörelsen i sig är en färdighet som behöver 

övas och befästas. Den är en del av den utveckling och det lärande, eleven skall 

uppnå. Punkterna från uppdragen kan ses som direkta konsekvenser av 

rörelseaktivitet. 

 

Under skolans uppdrag: 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. 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 
främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad 
och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.  
Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör 
skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 
kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska 
synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och 
lärande. (Lpo.94: 8) 
 
Under mål att sträva mot; 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
• lär sig att utforska, lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 

redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem 
                                                                                    (Lpo 94: 12) 

 



 5 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

hittar vi rörelsen i form av lek och skapande. Under skolans uppdrag står det: 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Lpo 94: 7). Längre  

fram i texten hittar vi: ”Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De 

skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 

problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 

skall tillägna sig kunskaper” (Lpo 94: 7). Vidare står det: ”Eleverna skall få uppleva 

flera uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 

uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i 

bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet” (Lpo 94: 8).   

 

I kursplanen för matematik blir rörelsen en del av den elevaktiva process som krävs 

för matematisk utveckling. Under ämnets karaktär och uppbyggnad läser vi: 

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 

verksamhet och intuition” (Skolverket 2000: 2). ”För att framgångsrikt kunna utöva 

matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper 

om matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer” (Skolverket 2000: 2). 

”Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga 

sitt matematiska kunnande” (Skolverket 2000: 2). 

 
3.2 Rörelse som begrepp   

I vår enkätstudie står uttrycket rörelse för grov- och finmotoriska rörelseövningar, 

med eller utan pedagogiska material. Det kan även vara av pedagogen konstruerade 

rörelselekar i klassrum, gymnastiksal, i utemiljö samt rörelse i lek, där barnens egna 

viljor styr själv aktiviteten. Langlo Jagtöien m.fl. (2002) skriver att motoriken har stor 

betydelse för den intellektuella utvecklingen. Författarna skiljer på olika typer av 

rörelse samt uppmärksammar grov- och finmotorikens automatisering som en direkt 

koppling till god inlärningsförmåga.  

 

Den schweiziska forskaren Jean Piaget (1896-1980) kallar barnets första 

utvecklingsstadium för det sensomotoriska (Jonson, 1983). Under det stadiet 

utvecklas perception och motorik, där även grunden för fortsatt rörelseutveckling 

läggs. För att utforska omvärlden använder barnet hela sin kropp och alla sina sinnen. 

Detta har betydelse för nervsystemets uppbyggnad, samtidigt som uppbyggnaden av 
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nervsystemet har betydelse för hur barnet kan fungera. Adler & Holmgren (2000) 

skiljer på tre olika typer av rörelse; reflexrörelser, invanda rörelser samt 

selektivrörelser. Vi föds med ett antal reflexrörelser. Rörelsen utlöses av en stimulus 

och blir inte en medveten styrd handling. Invanda rörelser sker då barnet medvetet 

tränar in nya rörelser för att utöva nya färdigheter. När färdigheten är inövad är 

rörelsen automatiserad. Selektivrörelser är viljemässigt styrda rörelser. Vi väljer och 

styr de rörelser som skall användas. Vilka olika rörelser vi använder beror på vad vi 

skall göra. ”Grovmotoriska rörelser är de stora rörelserna som i huvudsak sker med 

hjälp av muskelgrupper i armar, rygg, mage och ben” (Langlo Jagtöien m.fl. 2000: 

60). Författarna menar att dessa rörelser är: att krypa, gå, springa och hoppa. 

Grindberg & Langlo Jagtöien (2002) skriver att det är viktigt att de grundläggande 

rörelserna är automatiserade, annars kan det vara svårt för barnet att koncentrera sig 

på att räkna och skriva. Författarna menar att barn med koncentrationsproblem måste 

få möjlighet att jobba extra med grovmotoriska aktiviteter. Författarna skriver även att 

misslyckande av teoretiska uppgifter i skolan kan bero på att de inte lärt sig behärska 

de rörelser som uppgiften kräver. 

Även om barnet utför rörelsen fungerar denna inte automatiskt att barnet kan koncentrera 
sig på innehållet i det han eller hon håller på med. I stället upptas koncentrationen av att 
t.ex. forma bokstäverna rätt. (Grindberg & Langlo Jagtöien 2000: 59) 
 
 

På liknande sätt skriver även Furth & Wachs (1978: 74): ”Om barnen har god kontroll 

över sina rörelser, kan de förbruka minimal energi på uppgiftens fysiska teknik, och 

maximal energi på tänkandet.” Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) menar att det 

även är viktigt för självförtroendet att behärska ett automatiserat rörelsemönster. 

Finmotoriska rörelser är de små rörelserna som utgår från händer och fötter samt även 

ögats och munnens rörelse. Grovmotoriska rörelser har ett nära samband med de 

finmotoriska, skriver Furth & Wachs (1978), eftersom dessa små rörelser är beroende 

av de stora rörelserna. Grov- och finmotorik utvecklas därför parallellt med varandra.  

Rörelsetänkandets betydelse bör inte underskattas. Om en sexåring saknar elementär 
kontroll över såväl grovmotoriska rörelser som finmotoriska rörelser, finner han det svårt, 
kanske omöjligt att flytta ögonen tvärs över en sida, se upp och ner från svarta tavlan till sitt 
papper, hålla i en penna. (Furth & Wachs 1978: 73) 
 

Kan barnet automatisera och kontrollera sina rörelser har de mer tid att koncentrera 

sig på abstrakta matematiska problem. 
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3.3 Inlärningsteorier 

Under de senaste århundradena har det utvecklats en rad teorier om förhållandet 

mellan kropp och medvetenhet (Langlo Jagtöien m.fl. 2002). Författarna skriver om 

pedagogerna; Descartes (1596 - 1650), fransk filosof som betraktade kropp och 

medvetande som två olika existensformer, dualism. Därefter kom den mekaniska 

synen på kroppen som ledde till en mer instrumentell syn på idrott och fysisk aktivitet, 

där kroppen betraktas som en mekanism. Identitetsteoretiker Merleau-Ponty (1908 -

1961) kallas för egenkroppens filosof. Han var den förste filosofen som satte kroppen 

i centrum; ”att vi varseblir världen genom kroppen, via våra sinnen”. Polanyi (1891 -

1976) skriver att vi aldrig helt och hållet kan redogöra för ens de enklaste rörelserna. 

Att bemästra en färdighet som t.ex. att simma, kräver en sammansatt serie av 

medvetna reflektioner som han kallar för en tyst kunskap. Dessutom menar han att vi 

lär oss genom att observera. ”Kroppen tillägnar sig en kunskap, ett ’know how’, 

’kunskap om hur’ den ska utföra aktiviteten. Utförandet av aktiviteten, att öva sig, är 

en förutsättning för inlärningsprocessen” (Langlo Jagtöien m.fl. 2002: 14).  

 

De nationella läroplanerna har påverkats av olika teorier om lärande. Skolverket 

(2003) nämner i sin rapport; Lusten att lära - med fokus på matematik, två olika 

teorier. I den socialkonstruktivistiska teorin växer kunskapen och utvecklas i mötet 

mellan den som undervisar och den som lär. I den metakognitiva teorin, där också 

kognitiv teori ingår, handlar det om de tankefunktioner med vars hjälp vi hanterar 

information. Rapporten hänvisar till Pramling & Samuelsson som skriver att små barn 

lär sig först genom att ”göra, sedan veta och slutligen förstå” (Skolverkets rapport 

2003: 9). Vetande är med andra ord ingen produkt utan en process, vilket även Piaget 

skriver i det kända uttrycket ”handen är hjärnans förlängda redskap” (Malmer, 2002: 

33). Vidare skriver Malmer (2002: 53) att Piaget betonar: ”att kunskap nås genom 

handlingar, erfarenheter och social interaktion”. Även Maria Montessori (1870 - 

1952) har påpekat att kunskaper förvärvas genom elevens egen aktivitet, skriver 

Malmer.   

 

Armstrong (1994) tar upp Howards Gardners olika teorier om våra olika intelligenser. 

Gardner är utvecklingspsykolog född 1943, känd för att ha lanserat teorin om multipel 

intelligens. Han påpekar att det är de olika kombinationerna av intelligenserna som 
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styr våra olikheter som individer. Detta är viktigt att inse för att tackla problem vi 

möter i livet. Armstrong beskriver de olika intelligenserna på följande sätt: 

 

– Lingvistisk, språklig intelligens: Förmåga att använda ord ändamålsenligt antingen 
muntligt [...] eller skriftligt. 

– Logisk-matematisk intelligens: Förmåga att använda siffror ändamålsenligt […] resonera 
logiskt […] känsla för logiska mönster och sammanhang. 

– Spatial, rumslig intelligens: Förmåga att uppfatta den visuell-spatiala världen exakt […] 
känsla för färg, linje, mönster, form och förhållandet mellan dessa element. 

– Kroppslig-kinestetisk intelligens: En förmåga att skickligt använda hela kroppen för att 
uttrycka tankar och känslor […] använda händerna för att framställa och förändra föremål. 

– Musikalisk intelligens: Förmåga att uppfatta urskilja olikheter, omforma och uttrycka olika 
sorters musik […] en känsla för rytm, tonhöjd och melodi. 

– Interpersonell, social intelligens: Förmåga att uppfatta och urskilja skillnader och 
förändringar i humör, avsikter, bevekelsegrunder och känslor hos andra människor. 

– Intrapersonell intelligens: Självkännedom och förmåga att handla på ett lämpligt sätt med 
hjälp av denna kunskap om sig själv.      (Armstrong 1998: 12-13) 

 

3.4 Tidigare forskning 

Forskarna och författarna Hannaford och Jensen har blivit fascinerade av rörelsens 

roll i inlärningsprocessen. Hannaford (1997) skriver att rörelsen i sig själv har en 

positiv betydelse för inlärningen. Författaren har gjort en studie av mer än 500 

kanadensiska barn där hon påvisar, att de elever som tillbringar en extra timme per 

dag i gymnastiksalen har märkbart bättre resultat på prov än mindre aktiva barn. Hon 

har även funnit att det finns ett samband mellan barns inlärningsförmåga och deras 

motoriska utveckling samt att det är möjligt att träna upp barns rörelseförmåga och 

öka deras inlärningsförmåga. Forskaren menar att det oftast är motoriska orsaker som 

ligger bakom inlärningssvårigheter. Enligt Jensen (1997) krävs det vid inlärning 

många alternativ för att eleven skall ta till sig nya kunskaper. Ju fler sätt vi lär oss på, 

desto större möjlighet är det för barnet att lagra ny information. Bertolani & 

Andersson (1998) skriver att all inlärning även byggs på konkreta erfarenheter eller 

representationer av erfarenheter, genom vilka barnen konstruerar sin medvetenhet och 

sin kunskap om sig själv och världen utanför.   

 

3.5 Matematiska begrepp 

Matematiska begrepp kan vara svåra att definiera. Det handlar om uppfattningar av 

tings förhållande till varandra i vår omgivning, och innehåller matematik i dess olika 

former. Nya föreställningar blir till erfarenheter som tas tillvara för vidare utveckling 

(Furness, 1998). 
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Malmer (2002) har tagit fram en matematikordlista (se bilaga 1 och 2) med ord och 

uttryck som systematiskt kan övas in vid lämpliga situationer. Malmer menar att dessa 

ord är viktiga för barnens förståelse och de ska övas in i sammanhang där de kan 

knytas till verkligheten.  

 

I kursplanen för matematik står det att ämnet ”utgår från begreppen tal och rum och 

studerar begrepp med väldefinierade egenskaper” (Skolverket, 2000: 2). Det står även 

att förståelse av talbegrepp, geometriska begrepp, statistiska begrepp och algebraiska 

begrepp är mål att sträva mot (Skolverket, 2000). De förmatematiska begreppen är 

viktiga byggstenar inom matematiken. Äger barnen en förståelse över dessa begrepp 

får de en bra grund att stå på inför kommande matematikundervisning. Berggren & 

Lindroth (2004) definierar ordet begrepp på följande sätt: ”Begrepp omfattar 

principer, idéer, erfarenheter, föreställningar m.m., ofta kring konkreta saker eller 

situationer.” Furness (1998) skriver vidare att i utvecklingen av matematiska begrepp 

hos barn handlar det om rumsuppfattning, bildutveckling, symmetri och balans, 

utveckling av tidsbegrepp, rytm, förmåga att sortera, klassificera och räkna. 

Författaren menar att man kan beskriva matematik som kunskap om förhållande 

mellan tal, mätande och form.  

              

Kunskap om tal har ingredienser som antal, ordning, räkneramsa, siffersystem, talens egenskaper, 
talsystemets mönster, positionssystemet, aritmetiska tekniker. Kunskap om mätande har med 
jämförelse att göra, i längd, area, vikt, volym, tid, temperatur mm. (Furness 1998: 10) 

 
Adler (2001: 19) skriver på liknande sätt: ”Matematiken berör till stor del begreppen 

storhet och storlek, det handlar om att göra jämförelser och ange kvantitativa mått typ 

längd, vikt, höjd, effekt, area, volym och vinkel. Det är viktigt att förstå begrepp, och 

placera in nyförvärvad kunskap på rätt ställe i minnet”. Ann Ahlberg, docent i 

pedagogik, tar upp att små barn tidigt utvecklar en ”intuitiv” matematisk förståelse 

om begreppen storlek, form, mängd och massa (Nämnaren, 2000). 

 

Malmer (2002) skriver om Piagets olika stadier inom barnets logiska tänkande. Det är 

först när barnet är inne i sitt ”konkreta tänkande” (mellan 7 och 11-12 år) som det är 

möjligt att bygga upp hållfasta matematiska begrepp. Malmer (2002) skriver om sex 

olika inlärningsnivåer i matematik för att få en så effektiv inlärning som möjligt, samt 

att kunna ge alla barnen en god förståelse för de matematiska begreppen.  
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De sex olika inlärningsnivåerna är:  

Tänka – tala, göra – pröva, synliggöra, förstå – formulera, tillämpning och 

kommunikation. Inom nivån göra – pröva, trycker Malmer (2002) på betydelsen av att 

eleverna får arbeta med material som de kan ta i, och på ett kreativt sätt bli delaktig i 

en pågående process, vilket underlättar för inlärningen. Här gäller det, menar Malmer, 

att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevens inlärningsprocess, och den 

bästa behållningen ges genom deras eget aktiva engagemang. 

 

3.6 Rörelsens koppling till matematiska begrepp 

Rumsuppfattning, tidsuppfattning samt kunskap kring längd och mätning är 

matematiska begrepp som i litteraturen vanligen är kopplade till olika rörelsemönster.  

 

Rumsuppfattning, att ha förståelse och kunskap som ligger till grund för att man ska 

kunna orientera sig i rummet, är ett av de oftast använda matematiska begreppen som 

omnämns tillsammans med motorisk rörelse. Enligt en artikel i Nämnaren (1996) är 

rumsuppfattningen en förutsättning för att man ska kunna orientera sig i rummet, och 

för att lära sig geometri. Författaren menar att eleven har en grundläggande 

rumsuppfattning om han/hon:   

 

– kan förstå, använda och utbyta information om var i rummet ett föremål, inklusive eleven 
själv, befinner sig i förhållande till omgivningen med hjälp av begrepp som avstånd och 
riktning (t.ex. över, till vänster, mellan, längre bort, närmare) 

– kan beskriva hur man har förflyttat eller kan förflytta ett föremål 
– kan jämföra och uppskatta storleken av avstånd, vinklar, plana områden och föremål som 

han/hon har erfarenhet av och som vanligen förekommer i närmiljön 
– känner igen och kan beskriva viktiga egenskaper hos våra vanligaste geometriska objekt 

(t.ex. linje, sträcka, triangel, rektangel, kub) 
– har förmåga att kunna avbilda föremål och omgivande objekt och kunna orientera sig i ett 

tänkt rum i fantasin, en inre rumsuppfattning. 
Nämnaren (1996: 164) 

 

Rumsuppfattning utvecklas då barnet utforskar och upptäcker sin omgivning genom 

en aktivitet eller en lek. Barn upplever mönster, figurer, föremåls läge och rörelse. 

Synintryck förstärks med hjälp av kroppsposition och övriga sinnen (Nämnaren, 

1996). Eller som Bertolani & Andersson (1998) uttrycker, att rörelsen upprättar 

referenspunkter mellan barnet och rummet:  

 

Undersökning av det stängda/öppna rummet - mitten - centrum - hörnorna; olika typer av 

aktiviteter med avseende på kroppens position (horisontell, vertikal, diagonal...); 
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erfarenheter av topografisk och spatial karaktär (innanför - utanför, före - efter, ovanför- 

under, höger - vänster..)  (Bertolani & Andersson 1998: 106) 

 

Adler & Holmgren (2000) förstärker begreppet när de skriver att ett utvecklande av 

rumsuppfattning inte sker utan utveckling av kroppsuppfattning, allra först via senso-

motoriken. Även Jonson (1983) anser att den sensomotoriska tiden (0-2 år) lägger 

grunden till fortsatt rörelseutveckling. Under denna tidiga period utvecklas framför 

allt perception och motorik. 

 

Rymduppfattning, eller den spatiala förmågan, tar Adler & Holmgren (2000) upp som 

en kombination av rumsuppfattning och visuell perception (Förmågan att uppfatta 

form, storlek, riktning, linjers lutning och avstånd). Spatial förmåga krävs för att lösa 

uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra. 

 

Tiden som begrepp, är mer abstrakt än upplevelsen av rummet. Adler & Holmgren 

(2000) menar att barnet kan utforska och uppleva rummet med sina sinnen samt 

kroppsupplevelse, medan tidsprocessen är en produkt av tankeprocesser. Författarna 

påpekar att tid, rum och rörelse är starkt sammankopplade med varandra. ”Rörelsen 

kan vara sammanlänkad med tid och rum där det kan handla om flera händelser efter 

varandra i ett tidsperspektiv. I den sunda utvecklingen binder vi samman tiden till en 

helhet där dåtid, nutid och framtid hänger samman och balanserar varandra” (Adler & 

Holmgren, 2000: 73). 

 

Förståelse för längd och mätning utvecklar barn genom att se, känna, undersöka och 

jämföra verkliga föremål (Nämnaren, 2000). Om barnen använder rörelse med händer 

och fötter får de en kroppslig förnimmelse av begreppet längd. De får upplevelser av 

enheter och lär sig förstå matematikens användbarhet i vardagslivet. 

 

Jonson (1983) ger en bra översikt på hur man kan arbeta med rörelse med olika tänkta 

avsikter. Rörelse för kroppsmedvetenhet, för uttryck av känslor och tankar, samt för 

rytmkänsla och dansglädje. I en rörelseanalys utgår hon från tre frågor: Vad kan 

kroppen göra? Hur rör sig kroppen? Var i rummet rör sig kroppen? (se bilaga 3). De 

naturliga rörelsemöjligheterna (Vad?) sätts i förhållande till tid, rum och kraft (Hur?). 

Eller i ett förhållande till en rörelsemiljö (Var?). Den rörelseanalys hon presenterar 
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innehåller en mängd matematiska egenskaper och begrepp. På ett tydligt sätt visar 

författaren matematiskt tänkande, direkt kopplat till själva rörelsen. (se bilaga 3) 

 

3.7 Rörelse i lek   

I våra styrdokument för grundskolan, förskoleklassen samt fritidshemmet (Lpo 94) 

kan vi läsa att skapande och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Utan att 

definiera begreppet ”lek”, anser styrdokumenten att leken är särskilt viktig i de tidiga 

skolåren. Men hur definieras lek i litteraturen? Och hur ser forskningen på lek och 

lärande?  

 

Imsen (2000) refererar till den ryska psykologen Lev Vygotskijs (1896 -1934) syn på 

lek där han beskriver att barnet i leken bearbetar sina intryck från dess verklighet. 

Leken blir en slags imitation på de händelser eller beteende barnet ser i sin 

omgivning. I leken finns det möjlighet att prova sina egna idéer och kanske 

förverkliga önskningar i en egen skapad värld. Leken är byggd av barnens egna regler 

och ramar. Man kan säga att leken tränar barnet på att bli självständigt.  

 

Vygotskijs kanske viktigaste kännetecken på lek, enligt Imsen (2000), är att lek är 

glädje. Uppenbarligen innehåller leken en mängd behov från barnet som här 

tillfredsställs av dem själva. Fagerli, Lillemyr & Söbstad skriver följande: ”Leken är 

därmed den bästa utgångspunkten för ett lärande som är motiverat inifrån, där barnet 

får använda sin förmåga och sina förutsättningar optimalt” (Lindqvist 2002: 29). Även 

här nämns lärandet som ett resultat av en lustfylld handling. Barnet styr sina rörelser 

och handlingar utifrån en egen vilja.   

 

Ahlberg (Nämnaren, 2000) som är docent i pedagogik, uttrycker på liknande sätt att 

lärande och lek är tätt sammanbundna med varandra. En lek utan ett lärande finns 

inte. Helt enkelt därför att små barns lärande har sitt ursprung i leken och det fria 

skapandet. Utan att barnet är medvetet om det, utvecklas dess matematiska kunnande, 

till exempel när de hoppar hopprep, spelar spel eller leker med olika leksaker. Då 

barnet konstruerar och bygger upp egna lekmiljöer med hjälp av olika material får de 

förståelse för olika matematiska begrepp och funktioner. Lek som kräver rörelse ger 

förståelse i rummets egenskaper och även här ökas barnets matematiska förståelse.  
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Bertolani & Andersson (1998) uttrycker att motoriken, tillsammans med intelligens 

och känsloliv är viktiga komponenter i barnets utveckling. Här blir leken den mest 

privilegierade formen av kroppsrörelse. Barnets allra första erfarenheter är knutna till 

dess motoriska aktiviteter. Men enligt författarna behöver inte begreppet lek alltid 

innehålla motorisk rörelse. De skiljer på motorisk lek samt visuell lek. De menar att 

dagens aktiviteter och lekar oftare är av det visuella slaget. Ett barn som spelar spel 

framför datorn utvecklar inte den sorts rörelselek som krävs för utveckling. En 

mångsidig motorisk aktivitet krävs för optimal inlärning. 

 

3.8 Rörelsens inverkan på utvecklingen 

Rörelsen, i sig själv, har stor betydelse eftersom vi fysiskt och psykiskt mår bra av att 

röra på oss, vilket i sin tur gynnar inlärningen. Rörelse kan även vara socialt betingat i 

samvaro och samarbete. Grindberg & Langlo Jagtöien (2000: 63) menar att: ”fysisk 

aktivitet är en källa till glädje, vilket främjar koncentrationen och därmed 

inlärningsförmågan”. Även uthålligheten och förmågan att skärpa sin uppmärksamhet 

stärks. Fysisk aktivitet tränar också socialt umgänge och samarbete. Uppfattningen av 

ordningsföljd och orsak/verkan kan övas upp genom olika typer av fysisk aktivitet 

tillsammans med kamrater. Man blir medveten om sig själv och andra både fysiskt 

och psykiskt. Detta har betydelse för barnets självuppfattning. Rörelse åtföljs av 

känslomässiga och perceptuella upplevelser. Barnet tränas att förstå instruktioner 

genom att höra, se och agera.   

 

Bertolani & Andersson (1998) menar att ett barn som har ett positivt förhållande till 

sin kropp, samt använder sin kropp på ett avspänt sätt, lever i samspel och tillit till sin 

omgivning. Självförtroendet utvecklas och stärks därmed i fysiska aktiviteter. Det är 

genom kroppen, och dess rörelse, barnet upprättar en kontakt med sig själv och den 

yttre världen. Författarna vidareutvecklar psykomotorikens påverkan på barnets 

personlighetsutveckling inom tre områden: det neurologiska, det känslomässiga och 

sociala, samt det kognitiva. I den neurologiska utvecklingen stimuleras olika 

hjärncentra, sensoriska/perceptiva, visuella, auditiva, taktila och kinetiska. I den 

känslomässiga utvecklingen stärks identiteten, kreativiteten, självtilliten och 

självförtroendet, samt i den kognitiva utvecklingen stärks barnets intelligens och 

inlärningsförmåga.  
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Jensen (1997: 81) skriver om positiva effekter i kroppen, som inträffar vid fysisk 

aktivitet och inlärning. ”För det första ökar blodgenomströmningen i kroppen, vilket 

också ger mer syre till hjärnan. För det andra kan aktiviteterna frigöra kroppens eget 

morfin – endorfin, vilket är utmärkt för hjärnans optimala funktion”. Det vi lär med 

kroppen kommer vi ihåg under längre tid än vid annan typ av inlärning, vilket gör att 

långtidsminnet stärks. Därutöver ökar entusiasm och motivationen vid rörelse och 

fysisk aktivitet. Furth & Wachs (1978) skriver om rörelsen och tänkandets ömsesidiga 

beroendeställning till varandra. Misslyckas ett barn med en teoretisk uppgift kan det 

bero på att det inte behärskar de rörelser som krävs för att klara uppgiften. Därför 

behöver vi ge barnet meningsfullt strukturerade tankelekar för att de ska få bättre 

kontroll på sina kroppsrörelser. Författarna säger: ”Handlande, rörelse, innebär alltid 

tänkande. Att veta: Hur? När? Var? Hur mycket? Åt vilket håll? I vilken ordning? är 

tankar i rörelse” (Furth & Wachs 1978: 71). Även Hannaford (1997) kopplar minnet 

till tankarna och rörelsen. Tanken och inlärningen finns inte enbart i huvudet på oss, 

utan i hela kroppen. Författaren menar att; ”för att ’hålla’ fast en tanke måste det 

finnas en rörelse”. 

Ju närmare vi betraktar det invecklade samspelet mellan hjärna och kropp ju 
klarar framstår en övertygande tema. Rörelse är oumbärlig för inlärning. 
Rörelse väcker och aktiverar många av våra mentala kapaciteter. Rörelse 
integrerar och förankrar ny information och erfarenhet i våra neutrala nätverk. 
Och rörelse är livsviktig för alla de handlingar med vilka vi förkroppsligar och 
uttrycker vår inlärning och oss själva.  
(Hannaford, 1997: 98) 
 

 
4 Metod 
  
4.1 Val av metod 

För att få svar på våra frågeställningar har vi, förutom litteraturstudierna, valt att göra 

en enkätundersökning (se bilaga 4). Enkätundersökningen ger oss en bred uppfattning 

om, i vilken omfattning rörelse används som metod för att införa matematiska 

begrepp. Via enkäter kan vi nå ut till fler personer. Enligt Ejlertssons (2005) 

beskrivning, använder vi oss av en population av svarare som består av pedagoger, 

undervisande i årskurserna 1-3. Från dessa tar vi ett stickprov på ca 40 pedagoger 

slumpvis utvalda på olika skolor.  
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4.2 Enkätens form och innehåll 

Frågorna vi använt oss av i enkäterna är både bundna (strukturerade), och öppna 

(ostrukturerade). Ejvegård (2003) beskriver att i de bundna svaren får respondenten 

välja mellan olika svarsalternativ. De öppna frågorna innebär att respondenten får 

svara fritt. Vi har även valt att låta respondenten kommentera sitt svar genom att svara 

på frågan – Varför?  I huvudsak har vi ställt kvantitativa frågor då vi fått fram 

frekvensen på användandet av rörelse kopplat till konkreta matematiska begrepp. 

Samtidigt har vi använt oss av kvalitativa frågor när vi ställt frågor om 

inspirationskällor samt pedagogens syn på förändringar i sin undervisning Trost, 

(2001).  

Enkätens innehåll är grundat på undersökningens syfte och dess frågeställningar. Vi 

har ställt frågor för att ta reda på:  

- I vilken form rörelse används. 

- Hur ofta lärare använder sig av rörelse som metod för att befästa matematiska 

begrepp och olika räknesätt. 

- Var lärare hämtar sin inspiration för rörelseövningar.  

- Om det finns vissa specifika mattebegrepp där frekvensen av rörelseträning är 

större? Som grund för begreppen har vi använt oss av matematikordlistan från 

Malmer (2002) (se bilaga 1 och 2). 

- Om arbetssättet förändras beroende på elevernas ålder. 

- Om pedagogerna har ändrat sitt arbetssätt under sina yrkesverksamma år och 

varför.  

- Om pedagogerna anser att det finns andra positiva effekter för barnet, vid 

utövande av rörelse. 

 

4.3 Genomförande och urval  

Då vi ville mäta förekomsten av rörelse i matematikundervisningen riktade vi oss till 

pedagoger som undervisar i matematik från förskoleklass upp till skolår tre. Tanken 

var att respondenterna kunde ha olika utbildningar. För att minimera bortfallet av 

enkätsvar använde vi oss av skolor där vi själva hade en personlig kontakt. 

Kontaktpersonerna samlade in enkäterna och kunde även verka i positiv anda för ett 

medverkande i undersökningen. Enkäterna behandlades vid mottagandet anonymt. 

Enkäter från olika skolor blandades av oss för att öka de svarandes anonymitet. 
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Respondenterna fick en redogörelse över enkätens syfte och hade möjlighet att ställa 

frågor till oss via våra mailadresser.  

 

Vid utformningen av enkäten gjorde vi en provundersökning, eller som Eilertsson 

(2005) även benämner det, en pilotundersökning. Genom att prova enkäten på några 

få pedagoger kunde vi se om våra frågor uppfattades och tolkades på det sätt vi 

önskat. Med tanke på att orden ”rörelse” samt ”matematiska begrepp” kan tolkas på 

personligt skilda sätt, ansåg vi denna pilotundersökning nödvändig. Av samma 

anledning förstärkte vi begreppen för respondenten genom att, i enkätens inledning, 

beskriva hur vi själva ser på begreppet ”rörelse”.  På detta sätt höjer vi enkätens 

reliabilitet då fler respondenter utgår från samma grundtankar kring våra frågor och 

enkäten blir därmed mer mätbar. ”Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och 

användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten” (Ejvegård 2003: 70).  

 

Olika skolor kan ha olika övergripande pedagogiska arbetsformer t.ex. 

utomhuspedagogik eller montessoriinriktning, vilket kan påverka pedagogers 

arbetssätt till likartade undervisningsformer. Detta kan i sin tur resultera i att 

respondenterna ger liknande enkätsvar. Därför valde vi att sprida enkäterna till 8 olika 

skolor för att få större variation och ett bättre genomsnitt av vår valda population. 

Reliabiliteten blir därmed högre, eftersom undersökningen på detta sätt representerar 

verkligheten bättre med enkäter från flera olika skolor. Validiteten blir också högre 

eftersom våra respondenter har olika utgångslägen beroende på skolornas inriktningar. 

Detta ger en sannare bild av det som skall undersökas Johansson & Svedner (2004). 

”Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som man avser att 

mäta” (Ejvegård 2003: 73) 

 

Efter att vi mottagit enkätsvaren kan vi se att bortfallet varit väldigt litet. Av de 50 

enkäter vi delade ut fick vi tillbaka 43 stycken. Vi valde att behandla 40 enkäter av de 

inkomna svaren för att underlätta procenträkningen inför diagrammen. De tre som 

togs bort hade utbildningar som redan fanns representerade i övriga enkäter, samt 

hade inga förslag på övningar. Tretton grundskollärare utbildade för de tidiga åren, 

fjorton lågstadielärare, en mellanstadielärare, en speciallärare, nio förskollärare samt 

två fritidspedagoger finns representerade i våra enkätsvar. Respondenterna är 

examinerade mellan 1961 - 2004. 37 lärare är kvinnor och 3 är män.   
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I vår bearbetning av enkätresultaten har vi valt att plocka bort frågorna 1i, 10 samt 11. 

(bilaga 4). På grund av ett högt antal blanka svar, ansåg vi att våra frågor inte kunde 

bearbetas och var därmed inte relevanta för vår studie.  

 

5. Resultat och analys 

Här utgår vi ifrån frågorna i enkäten. De kvantitativa bundna frågorna, 1a-g, 2-9 samt 

12-13, har vi valt att redovisa som diagram. Det ger en tydligare bild av frekvensen i 

användandet av olika rörelsemönster eller begrepp. De obundna följdfrågorna, 1h, 1l 

samt följdfrågorna till 12 och 13, redovisas i löpande text med förslag från vad 

respondenterna har skrivit. Vid de mest frekventa liknande svaren ges ett procenttal 

som ett mått på hur stor del av respondenterna som gett samma svar. Efter varje 

resultat kommer en analys som är kopplad till bakgrunden. 

 

5.1 Rörelse som metod för matematisk begreppsträning  

Diagrammet visar vilken rörelseform som är mest förekommande när det gäller att 

förstärka matematiska begrepp. (se bilaga 4) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

       a.     som grovmotoriska matematiska rörelselekar i klassrummet 

 b.     som finmotoriska rörelser i samband med laborativt material 

 c.      som skapande i t.ex. bild, text och form för matematisk begreppsträning 

 d.      i den fria leken 
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 e.      genom drama för att förstärka matematiska begrepp 

 f.       genom musik, rytmik eller dans 

 g.      i utomhusmiljö, t.ex. på utedagar 

 

 

5.1.1  I vilken form använder du rörelse som metod för matematisk 

begreppsträning? (fråga 1a – g )  

I kommentarerna till fråga 1 kan vi utläsa att matematisk begreppsträning förekommer 

mest i utförande av finmotoriska rörelser samt i samband med aktiviteter under 

utedagar.  

 

Grovmotorik i klassrum 

Grovmotoriska rörelselekar i klassrummet kan vara det en pedagog nämner som 

”mattegympa”. Barnen får t.ex. hoppa 10 gånger upp och ner från en stol. Det går 

även att studsa bollar och hoppa hopprep inne i klassrummet då antalsuppfattning och 

ramsräkning tränas. Ett vanligt förslag bland våra enkätsvar var att använda sig av 

barnen själva genom att ställa upp dem i ordningen stor - större - störst, eller sorterar 

barnen efter deras längd. En direkt följd till dessa övningar kan vara att tillverka 

tabeller och diagram efter klassrummets aktiviteter. En pedagog menar att 

ordningstalen lätt kan tränas stående i en kö, eller så kan barnen få tilldelat sig 

nummerlappar och sedan ställa sig i nummerordning. Genom att förflytta och 

gruppera barnen i klassrummet kan pedagogerna även påvisa begreppen dubbelt - 

hälften, fler - färre, före - efter eller låta dem bilda egna tiokompisar. Barnen kan även 

få skapa mönster med sina egna kroppar föreslår en pedagog. Ett förslag är att ge 

barnen instruktioner att ställa sig på bordet eller ligga under stolen och på så sätt ge 

dem upplevelser för lägesord. I träning av tidsbegreppet sekund och minut får barnen 

en konkret upplevelse, menar en svarande, då de får känna hur det känns att t.ex. 

hoppa i en minut. Barnen kan ge exempel på vad de kan göra under olika 

tidsintervaller. 

 

Finmotoriska rörelser 

Två svarande säger att finmotoriska rörelser i samband med laborativt material kan 

t.ex. finnas i alla sorters spel samt i plockmaterial som t.ex. centimos och polydron 

eller solitär. För andra kan det handla om fingerlekar eller att förflytta föremål vid 
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sifferinlärning. Man kan låta barnen bygga tal med klossar eller pengar, föreslår en 

svarande.  

 

Skapande  

Som skapande i t.ex. bild, text och form föreslår pedagogerna att man kan berätta, rita 

eller agera räknesagor. Uppslag är att låta barnen rita, klippa och klistra för att 

beskriva lösningar på olika problem eller skapa bilder med olika former som trianglar, 

cirklar och rektanglar. Symmetri går lätt att påvisa i det vi kallar vikteckningar. Av 

lera kan man forma siffror.  

 

Fri lek  

Att leka affär är en aktivitet som nämns inom den fria lekens aktiviteter. Även lego 

samt polydron är material som i fri lek utvecklar barnet matematiskt, menar en 

pedagog. Fri lek ute kan exempelvis vara att hoppa hage eller hopprep, nämner en 

annan.  

 

Drama 

En av våra svarande nämner att drama går att använda då man berättar eller agerar 

räknesagor. Barnen kan få till uppgift att antingen agera en färdig saga eller själv 

spela upp påhittade räknesagor. 

 

Musik, rytmik och dans 

Att sjunga samtidigt som man hoppar eller klappar takten är förslag som ger barnen 

rytmkänsla. Sånger finns för att träna talraden, lägesord, former, udda - jämt samt när 

man vill träna på att räkna baklänges, berättar en lärare. Man kan stampa i olika takter 

eller klappa namnsånger. Mer avancerat blir det då barnen kan träna på att klappa i 

fjärdedelar eller åttondelar påpekar en annan lärare. 

 

I utomhusmiljö  

Våra svarande har många olika förslag på utomhusaktiviteter. De menar att man i 

utomhusmiljö kan träna barnens iakttagelseförmåga. Man kan söka efter former och 

lära oss att se likheter och skillnader. Man kan samla naturmaterial i olika mängder 

och sedan skapa former och mönster av dem, eller uppskatta mängder av olika 

föremål. Naturföremål kan få olika värde som sedan barnen får gör räknesagor av, 
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föreslår en lärare, eller så kan de få till uppgift att samla kottar med olika värde, t.ex. 

50 eller 100. Vidare säger pedagogerna att rörelsen kan bli större utomhus. Barnet kan 

springa och räkna samtidigt. De kan få hoppa lika många gånger som de har bokstäver 

i sitt namn eller skutta på olika sätt på skolgårdens kvadratiska plattor. Utomhus kan 

vi också räkna steg i meter när vi går. Uppskatta längder och mäta med kroppens olika 

delar. Hur många steg, fot eller armar är det mellan träden? Man kan använda sig av 

enmetersrep och mäta det vi ser i vår omgivning. 

 

5.1.2 Analys (fråga 1a – g) 

72 % använde sig av grovmotoriska rörelselekar i klassrummet vilket betyder att 28 % 

av eleverna inte alls tränar sin grovmotorik i klassrumsmiljö. Langlo Jagtöien (2000) 

skriver att det är viktigt att de grundläggande rörelserna är automatiserade, annars kan 

det vara svårt för barnet att koncentrera sig på att räkna och skriva. 

 

De finmotoriska rörelserna kopplade till laborativt material är de mest förekommande 

rörelsemoment som används. 90 % av lärarna använder sig av denna form av 

inlärning. 10 % av respondenterna använder sig aldrig av övningar som tränar 

finmotorik kopplat till matematik. Malmer (2002) skriver just om de små rörelsernas 

betydelse för att förstärka förståelsen av matematiska begrepp. Hon refererar även till 

Piaget och Maria Montessori då de nämner de små rörelserna, samt själva handlingens 

betydelse för inlärningen.  

 

Resultaten visar att 80 % av lärarna använder sig av skapande verksamhet för att 

förstärka matematiken. Inom den skapande aktiviteten kommer handens rörelse in, 

samt barns tankar och förståelse över vad de lärt sig. Furness (1998) tar även upp 

bildutveckling som utvecklingen av matematiska begrepp. Nämnaren (1996) skriver 

om avbildandets betydelse för att bygga upp grundläggande rumsuppfattning som att 

kunna rita av olika föremål. 

 

Under frågan om ”den fria leken” fick vi flest blanka svar (8 %) vilket visar att detta 

moment inte är så vanligt förekommande. Fri lek är också ett begrepp som kan ge en 

variation av personliga tolkningar. De blanka svaren visar en osäkerhet på vilka 

värden man egentligen lägger i begreppet fri lek. På grund av lärarnas olika 

utbildningar samt yrkeserfarenheter uppstår definitionssvårigheter och frågan får i 
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undersökningen låg reliabilitet. Lärarna har i denna fråga inte samma uppfattning av 

begreppet ”fri lek”. I våra styrdokument (Lpo 94) kan vi läsa att lek är en väsentlig del 

i det aktiva lärandet. Ahlberg (Nämnaren, 2000) skriver att lärande och lek är tätt 

sammanbundna med varandra. 

 

Den enda fråga där fler pedagoger svarat nej än ja är på frågan om man använder sig 

av drama som inlärningsmetod. Endast 37 % har svarat ja medan 55 % svarat nej. 8 % 

blanka svar kan tyda på ett oförstående av hur drama skulle kunna användas. Drama 

är fortfarande ett främmande verktyg inom matematiken.  

 

I enkätresultatet kan vi avläsa att över 60 % använder sig av musik, rytmik, eller dans 

för att förankra matematiska begrepp. Armstrong (1998) nämner Garders teorier där 

en av intelligenserna är den musikaliska intelligensen, som står för känslan för rytm 

och melodi.    

 

88 % har svarat att de arbetat med rörelse i utomhusmiljö. Utomhus kan barnen 

använda sig av en mångfald av grovmotoriska övningar enskilt eller i grupp. Dessa 

fysiska aktiviteter utomhus kan kopplas till Grindberg & Langlo Jagtöiens (2000) 

tankar om träning av socialt umgänge och samarbete. Författarna menar att den 

fysiska aktiviteten är lustfylld för barnen vilket främjar både deras koncentration samt 

inlärningsförmåga. Även uthålligheten och förmågan att skärpa sin uppmärksamhet 

stärks, enligt författarna.  

 

5.1.3 Inspirationskällor 

Vi frågade våra respondenter om inspirationskällor till de olika rörelseövningarna 

under fråga 1 a-g. 21 pedagoger gav oss varierande antal svar med följande resultat. 

17 respondenter svarade att de använde sig av matematiklitteratur eller konkreta 

rörelse- och lekböcker som största inspirationskälla till sina rörelseövningar. Som 

exempel nämns Naturskoleföreningens bok: ”Att lära matematik ute” samt Nämnaren: 

”Matematik för nybörjare”. 11 pedagoger svarade att kollegerna var den största 

inspirationskällan. 6 personer nämner Internet som vanligaste källan för övningar i sin 

undervisning och till sist ges 16 olika förslag på personliga inspirationskällor. Det kan 

vara föreläsningar, egen kreativitet, handledningar, högskolan, jazzbalett, Friskis & 

Svettis, gymnastik, teater, fantasi eller idéer från barnen själva. 
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5.1.4 Analys  

Inspirationskällorna är varierade och intressanta att läsa men kan inte analyseras med 

värde då förslagen från varje respondent är få. Dessutom har 19 respondenter valt att 

inte svara på denna fråga medan de som svarat nämnt flera inspirationskällor. Man 

kan dock få en fin överblick av förslag som används av de svarande. Flest förslag 

gavs på övningar man kan göra i utomhusmiljö. Endast en gav ett förslag på uppgifter 

innehållande drama. 

 

5.2 Matematiska begrepp som används vid rörelse  

 
5.2.1 Benämningar för färg, form och utseende (resultat av fråga 2) 
 

 

 

 
 
 
                                                          Procent 

Här kan man utläsa att 43 % av lärarna använder sig av rörelseträning för att befästa 

begrepp för färg, form och utseende. 

 

 
5.2.2 Jämförelseord (resultat av fråga 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

Här kan vi utläsa att begreppen antal och längd är de mest frekventa begreppen som 

används när man kopplar rörelse till matematik. 
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5.2.3 Ord som används i kombination med jämförelseord (resultat av fråga 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Alla, hälften, halv, dubbelt, udda och jämnt är de frekventa orden när det gäller 

kombinationsord som används tillsammans med jämförelseorden. 

 

5.2.4 Tidsord och lägesord  

Ord som svarar på frågan NÄR? nu, då, förr, alltid, aldrig, ofta, oftast 

(resultat av fråga 5) 

Ord som svarar på frågan VAR?  i, på, över, under, sist, före, efter, upp, ner 

(resultat av fråga 6) 

 
 
 
 
 
 
 

5.2.5 Analys (fråga 2 - 6) 

Här kan vi se vilka matematiska begrepp som är mest förekommande, hos våra 

svarande, i samband med rörelse. I vår bakgrund har vi utifrån vår litteratur skrivit att 

de matematiska begrepp som oftast nämns i samband med rörelse är rumsuppfattning, 

tidsuppfattning samt kunskap kring längd och mått.  Enligt vår enkätundersökning är 

just tidsuppfattningen inte något som våra respondenter förknippade med rörelse, 

endast 23 % svarade ja på denna fråga. Adler & Holmgren (2000) menar att 

tidsprocessen är mer en produkt av tankeprocesser. Enligt författaren är tid, rum och 



 24 

Procent

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

addition

subtraktion

division

multiplikation

rörelse starkt sammankopplade med varandra. Tidsbegreppet kan tyckas vara ett 

abstrakt ämne vilket kanske även våra respondenter anser.  

 

De andra begreppen, under jämförelseord, stämmer bra överens med litteraturen där 

antal, längd, storlek och höjd används av över 70 % i samband med rörelse. Endast 20 

- 23 % använder sig av rörelse kopplat till begreppen vikt och volym.  

 

När det gäller inlärning av rumsuppfattning där lägesorden kommer in, svarade över 

90 % att de använde sig av rörelse. I Nämnaren (1996) beskrivs att rumsuppfattning är 

en förutsättning för att man ska kunna orientera sig i rummet, och att lära sig 

geometri. Spatial förmåga krävs för att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och 

rymders förhållande till varandra.    

 

När vi ser på kombinationsorden som används i samband med jämförelseorden så är 

de frekventa orden alla - hälften, halv - dubbel, udda - jämnt de begrepp som används 

av över 70 %. Detta är begrepp som på ett tydligt sätt finns med i all den kurslitteratur 

man kan finna på marknaden. Här kan litteraturen ha förstärkt medvetenheten om 

begreppen vilket gjort enkätresultatet högre.  

 

De matematiska orden resten - ringa, drygt - ungefär eller knappt - nästan är ord där 

endast 3 - 8 % säger sig använda rörelse. Detta kan vara begrepp som pedagoger ofta 

använder omedvetet under olika laborationer. Möjligtvis är det så att pedagogen aldrig 

medvetet planerar att lära ut dessa ord, men får med dem ändå i andra övningar och 

problemlösningar. Begreppen ringa eller knappt kan även upplevas som föråldrade 

ord som inte används i dagens språkbruk. 

 

5.2.6 Rörelse vid inlärningen av de fyra räknesätten (resultat av fråga 7) 
 
   
 
 
 
 

 

 

Här kan vi utläsa att rörelse används mest när det gäller att förstärka inlärningen  

av addition. 
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5.2.7 Analys (fråga 7) 

Hur använder då respondenterna rörelse för att förstärka inlärningen av de fyra 

räknesätten? Över 80 % har skrivit att de använder sig av rörelse vid inlärning av 

addition och subtraktion. I division är det endast 40 % som använder rörelse. Detta 

kan bero på att division är det räknesätt som introduceras sist i skolans undervisning 

och då använder man inte rörelse i samma utsträckning inom matematiken. Däremot 

är addition och subtraktion de räknesätt man lär sig först och har därför också fått ett 

högre värde i vår undersökning. Malmer (1990) menar att man skulle kunna införa 

alla fyra räknesätten samtidigt eftersom hon fann att barnen muntligt rörde sig 

obehindrat bland de fyra räknesätten. ”Man låter de olika räknesätten samverka och ta 

stöd av varandra” (Malmer 1990: 30).  Enkätresultaten visar att denna insikt om 

räknesättens koppling inte finns hos alla pedagoger. 

 

5.3 Frekvens av rörelseanvändning vid begreppsträning  

 

5.3.1 Resultat (fråga 8) 

Hur ofta använder pedagogerna rörelse för att befästa matematiska begrepp? 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Analys 

Cirkeldiagrammet ger en tydlig bild av rörelseanvändandet. Över 60 % använder sig 

av rörelse inom matematiken 1-3 gånger i veckan medan 32,5 % hade rörelsepass i 

matematik 1-4 gånger per månad. Endast 5 % hade rörelsepass 4 gånger per termin. 

Detta resultat visar att rörelse utövas i skolan vilket även står under skolans uppdrag 

som en del av de kunskapsformer skolan skall arbeta för. Rörelsen i sig är en färdighet 

som behöver övas och befästas. Den är en del av den utveckling och det lärande 

eleven skall uppnå. Vi kan även här referera till den kanadensiska forskaren 

Hannaford (1997) som kom fram till att mer rörelse gav bättre resultat på prov. 
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5.4 Frekvens av rörelseanvändning i olika årskurser 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Resultat (fråga 9) 

Ändras frekvensen av rörelseanvändning i din undervisning beroende på vilken ålder 

du jobbar med?   

Hela 83 % av de svarande pedagogerna menar att deras undervisning påverkas av 

vilken åldersgrupp de arbetar med. Samtliga av dessa pedagoger svarar att 

rörelseträningen är mer frekvent ju yngre barnen är. Som pedagog för yngre barn är 

man mer medveten om barns behov av rörelse, menar en svarande. Leken dominerar 

och de matematiska och språkliga begreppen flyter ihop. I de lägre åldrarna är även 

kroppens behov av rörelse större, uttrycker en annan svarande. 

 

Äldre barn har inte samma behov av att bli visade saker rent konkret, menar 

pedagogerna. De har lättare att förstå den abstrakta världen genom sina erfarenheter. 

Dessutom kan det vara svårare att hitta lämpligt material för rörelseträning för äldre 

barn. En pedagog menar dock att svagpresterande barn även i högre ålder behöver 

mer rörelse för sin begreppsuppfattning. 

 

5.4.2 Analys (fråga 9) 

Flertalet pedagoger anser att de yngre barnens rörelsebehov är störst. Med 

förskoleklassens intåg i de svenska skolorna kan lek och rörelse ha blivit förknippad 

med undervisning bland de yngre barnen. Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) skriver 

att det är viktigt att de grundläggande rörelserna är automatiserade. Författarna menar 

att barn med just koncentrationsproblem måste få möjlighet att jobba extra med 

grovmotoriska aktiviteter vilket även en pedagog har svarat i vår undersökning då hon 

skriver att svagpresterade barn behöver mer rörelse även högre upp i åldrarna.  

 

 

 



 27 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ja

Nej

Blank

Procent

 

5.5 Arbetssätt i utveckling 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 Resultat (fråga 12) 

Har ditt arbetssätt, när det gäller användning av rörelse i matematiken, förändrats 

under din yrkesverksamma tid?   

70 % av de svarande pedagogerna anser att deras arbetssätt ändrats under deras 

yrkesverksamma år. På frågan på vilket sätt och varför arbetssättet har ändrats hittar 

vi följande påståenden: 

 

Yrkesroll och medvetenhet   

Flera pedagoger menar att ju tryggare yrkesroll man har, desto mer rörelse använder 

man. Någon anser att deras medvetenhet har ökat angående grov- och finmotorikens 

betydelse för att fler sinnen ska aktiveras. Likaså uttrycker en lärare att förståelsen för 

konkret lärande ökat i takt med hennes utvecklande av yrkeserfarenhet. Som lärare har 

man mer insikt om att matematik finns i de flesta vardagssituationer och utnyttjar 

detta i sin undervisning, säger någon.  

 

Utepedagogik 

En svarande säger att hon använder utepedagogik mer idag vilket har gjort att 

matematik successivt har blivit ett mer aktivt ämne för henne. Arbete i arbetslag har 

gjort att man ibland kan jobba med mindre grupper, nämner en annan, vilket i sin tur 

betyder mer rörelse. Det finns fler pedagoger att dela undervisningen på, säger samma 

pedagog. En svarande uttrycker att det har blivit mer uttalat, att det är viktigt att 

koppla rörelse till inlärning. Barnen tycker dessutom det är kul med lite omväxling i 

undervisningen.  
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Barn med inlärningssvårigheter 

Barn med svårigheter i matematik lär och förstår bättre med rörelse svarade några 

pedagoger. Av den anledningen har de ändrat sitt arbetssätt. Barn tänker på olika sätt 

och pedagogerna anser att med rörelse blir matematiken mer konkret och förståelig 

för dessa barn.  

 

5.5.2 Analys (fråga 12) 

Förändringen inom skolan har gett en utökad rörelseverksamhet hos 70 % av de 

svarande. Av de varierade svaren, på vilket sätt och varför arbetssättet ökat, kan vi 

utläsa att ökad trygghet och medvetenhet är viktiga faktorer. Dessutom har behovet att 

söka alternativa inlärningsformer för barn med svårigheter i matematik ökat samt att 

utepedagogiken blivit mer vanlig. 30 % har svarat att ingen förändring skett. Flera av 

nej - svararna är utbildade på senare år vilket kan vara en förklaring till att inte 

förändring hunnit ske. 

 

5.6 Rörelsens positiva effekter 

 

 

 

 

 

5.6.1 Resultat (fråga 13) 

Anser du att rörelse kan ha andra positiva effekter för barnet, utöver de i den 

matematiska begreppsträningen?  

Av våra respondenter anser 98 % att rörelse kan ha andra positiva effekter för barnet, 

utöver de i den matematiska begreppsträningen. Det mest frekventa svaret är att: 

Rörelse påverkar flera sinnen samt skärper och ökar koncentrationen. Fysisk aktivitet 

förbättrar motoriken och befrämjar egentligen all inlärning. Vidare ger pedagogerna 

följande förslag på olika positiva effekter:  

 

Kropp och fysik 

Kroppen mår bra av rörelse. Musklerna får träning och blodcirkulationen ökar vilket 

gör att vi får mer syre till kroppen. Rörelsen förankras i kroppen när barnet tränar 

balanssinne samt koordination vilket leder till en högre kroppskännedom. 
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Välbefinnande och inlärning 

Barn blir glada av att röra sig. Rörelse ger stimulans till alla sinnen och förstärker 

lusten och motivationen. Kunskapen fastnar bättre ju fler inlärningssätt man använder. 

Att utöva det som känns trevligt motverkar uttråkning. Barnet lär sig fantisera, 

reflektera och öka sin spatiala förmåga. Med rörelse orkar barnen mer och 

koncentrationsförmågan stärks. Hyperaktiva barn mår bra av rörelse då förmågan att 

vila ökar. 

 

Socialt - emotionellt 

Genom rörelse kan barnet uppleva gruppsammanhållning. I samspel med andra 

utvecklar de självkänsla och självförtroende.  

 

5.6.2 Analys (fråga 13) 

Respondenternas svar tyder på att pedagoger har en helhetsbild av barnet och inte bara 

koncentrerar sig till dess utveckling när det gäller specifika kunskaper. Att må fysiskt 

och psykiskt bra anser lärarna vara viktigt vilket också stämmer in på vad litteraturen 

skriver om rörelsens inverkan på individen. Hannafords (1997) forskning visar att 

fysisk aktivitet förbättrar motoriken och befrämjar all inlärning. Grindberg & Langlo 

Jagtöien (2000: 63) menar att: ”fysisk aktivitet är en källa till glädje, vilket främjar 

koncentrationen och därmed inlärningsförmågan”  

 

6. Diskussion 

Vårt syfte har uppnåtts och de frågeställningar vi hade har blivit besvarade genom 

litteraturstudier och enkäter. Våra förhoppningar om att den viktiga rörelseträningen 

som vi utövat på våra förskolor faktiskt förekommer upp till skolår tre, införlivades. I 

följande text kommenterar vi de svar vi fått på uppsatsens två första frågeställningar 

via litteraturstudier. Vi följer enkätfrågorna och reflekterar över pedagogernas svar 

gällande rörelse i undervisningen. Vidare ifrågasätter vi uppsatsens metod kopplat till 

reliabilitet samt validitet. Vi belyser möjligheter till vidare forskning samt avslutar 

med en kort sammanfattning.  

 

Våra litteraturstudier gav oss insikt om att man verkligen kan förstärka matematiska 

begrepp genom rörelse. En utvecklad samt automatiserad rörelseförmåga är en 

grundförutsättning för att inhämta och ta till sig kunskap. Rörelsen blir en del av de 
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konkreta och kroppsliga upplevelser som barnet behöver i problemlösningar för att få 

en mångsidig inlärning och förståelse. Rumsuppfattning, tidsuppfattning samt begrepp 

som längd och mätning är matematiska begrepp som kan tyckas förutsätta rörelse för 

en god inlärning. Dessutom mår kroppen bra av rörelse vilket i sin tur gynnar 

koncentrationen. Men framför allt ger rörelse lust och motivation till olika 

matematiska problemlösningar.  

 

Främst använder sig pedagoger av finmotoriska övningar med laborativt material i 

klassrummen. Därefter kommer grovmotoriska rörelseövningar i utemiljö tätt följt av 

skapande verksamheter som text, bild och form. Utomhuspedagogiken har blivit en 

återkommande och vanlig aktivitet. Hela 88 % har svarat att de arbetat med rörelse 

kopplat till matematiken i utomhusmiljö. Olika tider har sina pedagogiska 

svängningar. Här kan vi konstatera att denna aktivitet blommat upp de senaste åren 

genom att det har skrivits mycket om just utepedagogik i facklitteratur samt i 

pedagogiska tidskrifter. I många kommuner har också skolorna aktivt börjat nyttja den 

pedagogiska kunskap som Naturskolorna bedriver. Genom deras personal kan man 

som pedagog få hjälp i planerandet av utomhuslektioner. Den fria lekens betydelse har 

inte blivit förankrad i skolan i dag. Här tror vi att de äldre lärarna inte alltid har 

förmåga att se att barn under den fria leken/rasten kan ta till sig kunskaper som 

främjar deras lärande i matematiken. 

 

De mest frekventa begreppen där rörelse användes är förutom lägesorden, höjd, längd, 

storlek, antal, halv - dubbel, udda - jämt samt alla - hälften. Intressant att notera är att 

lärarna i väldigt liten utsträckning använder sig av rörelse vid inlärning av 

tidsbegrepp. Enligt Adler & Holmgren (2000) är just rörelsen starkt sammankopplad 

med tids- samt rumsuppfattning. Rörelserna blir händelser i ett tidsperspektiv som 

genom tankeprocesser sammankopplas med dåtid nutid och framtid, uttrycker sig 

författaren. Förvånande var även att enbart 20 – 23 % använde sig av rörelse kopplat 

till begreppen vikt och volym. Vi har svårt att se att barnen över huvud taget kan få 

förståelse av vikt och volym om de inte får uppleva detta genom laborationer som 

innehåller rörelse. Här kan det kanske vara så att laborationer kring vikt och volym är 

så vanliga att man inte tänker på att rörelsen automatiskt kommer in i laborationen. 
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Att 60 % av pedagogerna använder sig av rörelse 1-3 gånger i veckan blev för oss en 

överraskande hög siffra. Men tydligen har frekvensen av rörelseträning inte alltid varit 

så hög. Pedagogerna själva menar att deras medvetande om rörelsens betydelse och 

deras förhållningssätt i undervisningen har ökat under deras yrkesverksamma år. Att 

matematikundervisningen i dag kan utövas av pedagoger med olika utbildningar och 

inriktningar kan ses som en positiv utveckling för olika undervisningsformer. Med 

arbetslag kan barngrupper minskas och rörelseträning bli mer tillgänglig 

 

Pedagogerna i undersökningen menar att rörelseövningarna är mest förekommande i 

de yngre åldrarna. Här känner vi att undersökningen ger ett väldigt entydigt svar 

vilket vi kanske också hade förväntat oss. Men denna uppfattning kan vi även tolka 

som en brist i pedagogernas inställning då vi anser att även äldre barn kan ha behov 

av rörelseövningar. En specialpedagog svarar dock att hon arbetat lika mycket med 

rörelseträning för de äldre barnen. Hennes arbete med barn som har 

inlärningssvårigheter ger henne insikt om deras behov.   

 

Att så många som 70 % har svarat att deras arbetssätt ändrats under tidens gång får vi 

se som ett sunt och positivt resultat av personlig utveckling. Pedagoger arbetar i 

sammanhang där skolutveckling är nödvändig och ett förändringsarbete ständigt bör 

vara igång. Detta måste även gälla de undervisningsformer som innehåller rörelse.  

 

Till sist kan vi se att så gott som alla pedagogerna har en insikt om rörelsens positiva 

betydelse för kropp och välbefinnande. Barnet och dess omgivning bildar en helhet 

där rörelsen är en del av välbefinnandet som i sin tur påverkar inlärningsförmågan.  

 

Vårt val av metod gav oss ett stort material med svar från åtta olika skolor. Enkäterna 

blev på så sätt ett bra mätinstrument på förekomsten av rörelse hos olika pedagoger, 

vilket ökade studiens tillförlitlighet och reliabilitet. Enkätens bundna frågor gav oss 

tydliga mätbara svar på våra frågeställningar. Det kändes tryggt att använda sig av 

Malmers matematikordlista (se bilaga 1 och 2) men vissa av begreppen kunde kännas 

ålderdomliga och svåra. Enkäten hade kanske varit mer tillgänglig om vi utgått från 

oss själva. Möjligtvis hade då även lärarnas svar varit mer säkra, undersökningen mer 

precis och validiteten ökat genom mer mätbara svar. Genom de öppna frågorna fick vi 

in många tankar och idéer om hur pedagogerna arbetar ute på skolorna. Dock kunde vi 
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uppleva att våra öppna frågor blev allt för vida och sporadiskt besvarade. Få svarande 

gav ibland många alternativ vilket gjorde att lärarnas förslag kanske bara 

representerade ett fåtal personer. Här hade vi kunnat få högre mätbara svar om vi 

använt oss av fler slutna frågor med specificerade alternativ. Trots detta kan vi se 

pedagogernas svar på de öppna frågorna som bra tankar och idéer för uppsatsens 

läsare. Vi hoppas även att vi via enkäterna gjort de svarande pedagogerna 

uppmärksamma på olika sätt att lyfta fram matematik. Mycket man gör som pedagog 

med barnen går på automatik, ibland utan att man tänker på att just de momenten 

faktiskt innehåller matematik.  

 

Efter att ha fått så positiva resultatsvar skulle det vara intressant att i framtiden göra 

djupdykningar inom olika pedagogers tankar inom specifik begreppsträning. 

Kvalitativa intervjuer hade kunnat ge en djupare bild av tankar kring rörelsens 

funktion i olika situationer. De hade även kunnat vara upphov till fler intressanta 

diskussioner kring rörelse ute på våra skolor.  

 

Att göra en undersökning runt rörelsepedagogik kopplat till de fyra räknesätten hade 

varit spännande och lärorikt. Det kunde vara en idé för vidare forskning eftersom vi 

här såg att just divisionen fick ett så lågt värde när det gällde rörelse i samband med 

inlärning av division. För oss som har lång erfarenhet av förskola samt förskoleklass 

är divisionen välbekant i arbetet med de yngre barnen. I vardagssituationer kommer 

matematiken in som en naturlig del t.ex. när man dukar eller delar in barn i olika 

grupper. Malmer (2002) hänvisar till Anna Kruses bok Åskådningsmatematik (1909) 

där Anna skriver om hur hon tar upp begreppet division tidigt i barnens 

matematikinlärning. Anna Kruse (1861 – 1931) var lärarinna, föreståndare och 

författare. Dessa tankar är därmed inte nya inom matematiken utan närmare 100 år 

gamla. Vi ställer oss frågan varför de då inte blivit mer etablerade inom matematiken?  

 

Vidare hade det varit spännande att undersöka matematikböcker där 

lärarhandledningen ger exempel på olika rörelsemoment. Vad skriver de om just 

rörelsens inverkan? Vilka sånger, lekar med mera rekommenderar 

lärarhandledningarna för inlärning av olika moment inom matematiken? 
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Sammanfattningsvis ser vi att rörelse kopplat till inlärning inom matematiken används 

regelbundet upp till skolår tre men är mest förekommande i de yngre åldrarna. 

Laborativt material samt skapande verksamheter används mycket, liksom grovmotorik 

i utomhusmiljö. Mest förekommande är rörelseträning kopplad till längd, antal och 

storlek samt till lägesord. Addition och subtraktion är de räknesätt som oftast är 

representerade vid inlärning genom rörelse. Det är tydligt att lärarna i undersökningen 

har en medvetenhet om rörelsens positiva effekter, både då det gäller 

matematikinlärning och till individens fysiska samt psykiska välbefinnande.  
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Bilaga 1   

  

Matematik – ordlista A                        Malmer: Bra matematik för alla (2002: 228) 

 

A. BENÄMNINGAR för t ex färg, form, storlek, utseende 

 

      B1. JÄMFÖRELSEORD  HUR? 

 

       1. STORLEK         stor större störst 

        liten  mindre minst 

       2.ANTAL många fler flest 

                               få färre färst 

       3. KVANTITET mycket mer(mera) mest 

           (volym) litet mindre minst 

       4. MASSA tung tyngre tyngst 

           (vikt) lätt lättare lättast 

       5. LÄNGD                       lång längre längst 

 kort kortare kortast 

       6. HÖJD hög högre högst 

 låg lägre lägst 

       7. BREDD bred bredare bredast 

 smal smalare smalast 

       8. TJOCKLEK tjock tjockare tjockast 

 tunn tunnare tunnast 

       9.  ÅLDER gammal äldre äldst 

 ung yngre yngst 

       10. PRIS dyr dyrare dyrast 

 billig billigare billigast 

 

 

   

 

                  

 



 

 

Bilaga 2 

Matematik - ordlista B                                Malmer: Bra matematik för alla (2002: 229) 

B2. ORD som används i kombination med jämförelseord 

alla hälften   halv hälften så mycket 

dubbelt    dubbelt så mycket 

ingen ingenting   knappt nästan 

någon  någonting  drygt ungefär 

lite mer än lite mindre än  resten ringa 

udda jämna  full tom 

 

C. LÄGESORD                VAR? 

i   framför  utanför 

på ovanpå  bakom  innanför 

över överst  bredvid  ovanför 

under underst  mellan  nedanför 

först i början  högst upp 

sist i slutet  längst ner 

före i mitten  nära 

efter mitt på  närmast 

upp uppåt fram  framåt  till vänster 

ner neråt bak  bakåt  till höger  

 

D. TIDSORD               NÄR? 

nu i dag    igår  snart 

då i morgon    i förrgår  nyss 

förr i övermorgon   i fjol   sedan 

alltid ständigt    om en stund strax 

aldrig sällan    för en stund sedan 

ofta ibland    längesedan 

oftast emellanåt    varje(varannan) dag 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Rörelseanalys (Jonson 1983)           Kropp/kroppsdelar  

 
 

Vad? 
 

Hur? Var? 

 
Naturliga aktiviteter 
gå 
springa 
hoppa  
dansa 
gunga 
rulla 
åla 
krypa 
klättra 
hänga 
balansera 
kasta 
snurra 
 
Rörelsefunktioner 
Böja 
Sträcka 
Vrida 
 
Rörelsemöjligheter 
förflyttning 
tyngdöverföring 
balans 
sats - hopp - landning 
kroppsställning 
symmetri- asymmetri 
leda med kroppsdel 
betoning i rörelsen 
successiv förändring 
stillhet i rörelsen 
kontraster 
 
 

 
Kraft 
Stark - svag 
blir starkare 
blir svagare 
tung - lätt 
hård - mjuk 
 
Rum 
direkt, rät, raka vägen 
flexibelt, böjligt 
tar stort utrymme 
 
Tid 
Hastigt - långsamt 
Hastigare 
Långsammare 
Lika länge som 
Rytm 
Takt 
 
”Flyt” 
kontrollerat - fritt 
sammanhängande - avbruten 
samtidig - växelvis 
 
Form 
hopkrupen - utsträckt 
öppen - sluten 
trång - vid 
 
Rörelsebanor 
slingrande 
vinklade 
åttor 
cirklar 
spiraler o.s.v. 
 

 
Det personliga rummet 
Framför - bakom 
ovanför midjan - nedanför 
midjan 
höger - vänster 
diagonaler 
korsa mitten 
 
Vårt gemensamma rum: 
 
 riktningar 
framåt, framlänges 
bakåt - baklänges 
åt sidan 
runt 
diagonalt 
 
nivåer 
högt - mittemellan - lågt 
 
avstånd 
nära, trångt - långt ifrån 
 
mönster 
i luften - på golvet 
 
volym 
stort utrymme - litet utrymme 
 
läge 
bakom - framför 
ovanpå - under 
vid sidan om 
inuti - utanför 

 
 
 

 
Relationer 
 

 
ensam - samtidigt eller en och en 

i grupp - med en ledare, utan bestämd ledare 

i formationer - i ring, bredvid varandra, mot varandra, efter varandra 

parvis- spegla, skugga, följa, göra tvärtemot, svara, kämpa, attrahera, övertyga, ge impuls 

 
 

 



 

 

Bilaga 4 

 

Enkät angående matematik och rörelse. 

 

Vi är två förskollärare som går en distansutbildning till lärare på Växjö universitet och 

skriver nu på vår 10-poängs slutuppsats.  

I vårt arbete på förskolor och i förskoleklass har rörelsen varit och är en självklar 

metod för att förankra kunskap. Sedan vi påbörjat vår lärarutbildning har insikten om 

hur viktigt det är att använda olika arbetsformer och metoder förstärkts. Vi vill 

uppmärksamma vikten av att varje barn ska förstå innebörden av olika matematiska 

begrepp, och ser gärna att rörelsen integreras i skolans matematikundervisning. 

Med begreppet rörelse menar vi grov- och finmotoriska rörelseövningar, med eller 

utan pedagogiskt material.  Det gäller även av pedagogen konstruerade rörelselekar i 

klassrum, gymnastiksal, i utemiljö samt rörelse i lek, där barnens egna viljor styr 

själva aktiviteten. 

När vi använder termen matematiska begrepp, använder vi begrepp ur Gudrun 

Malmers ”matteordlista” i boken ”Bra matematik för alla”. 

 

Nu är vi intresserade av att ta reda på hur pedagoger, som undervisar i åk. F -3, ser på 

barns rörelse och hur man tar till vara på denna kunskap när barnen börjar skolan?  Vi 

vill fokusera på rörelse kopplat till den matematiska begreppsträningen. Att som 

lärare träna samma begrepp flerperceptuellt aktualiseras allt oftare i skolorna. Det 

vore intressant att ta reda på i vilken omfattning just rörelsen ligger till grund för den 

matematiska utvecklingen och begreppsinlärningen hos eleven. 

Vi vill även ta reda på om rörelse används i undervisningen av de fyra räknesätten. 

 

 

Vi uppskattar om du/ni skulle kunna hjälpa oss i vår undersökning och fylla i denna 

enkät. 

Har ni några frågor, kontakta oss gärna.  

Tack på förhand 

Mona Larsson 046.144690@telia.com 
Monica Leo     monica.leo@telia.com     

 



 

 

Enkät- matematik och rörelse 

 

Man □     Kvinna □   

utbildning  _________________________    examensår_________ 

Vilken spännvidd av åldrar ingår i din nuvarande tjänst?    

F-1 □  F-2  □  F-3  □ 1-3  □   Annat alternativ: ______________ 

Just nu arbetar jag i:  F - klass □  åk.1 □ åk.2 □  åk.3 □ 

 

1) I vilken form använder du rörelse som metod för matematisk 

begreppsträning? 

 

- a) Som grovmotoriska matematiska rörelselekar i klassrummet  

där hela kroppen används.    Ja □  Nej □  

- b) Som finmotoriska rörelser i samband med laborativt matematiskt material.    

Ja □ Nej □ 

- c) Som skapande i t.ex. bild, text och form för matematisk begreppsträning?   

Ja  □  Nej  □ 

- d) I den fria leken?  Ja  □  Nej  □ 

- e) Genom drama för att förstärka matematiska begrepp?  Ja  □  Nej  □ 

- f) Genom musik, rytmik eller dans?  Ja  □  Nej  □ 

- g) I utomhusmiljö, t.ex. på utedagar?   Ja □  Nej □   

h) Beskriv gärna hur ni gör. (Använd papprets baksida vid behov) 

 

 

 

i) Undervisar du just nu i idrott?  Ja □  Nej □ 

j) Om ja, förstärker du de matematiska begreppen under idrottslektionerna?   Ja□ Nej□  

k) Andra alternativ: 

 

l) Var hämtar du inspiration för dina övningar? 



 

 

Kryssa för de matematiska begrepp där du medvetet har använt dig av rörelse 

för att förstärka begreppen. (Malmers ordlista)  

 

- 2) Benämningar för färg, form, utseende. □  

 

- 3) Jämförelseord HUR? 

a) storlek  □  f) höjd □ 

b) antal □   g) bredd □ 

c) volym □   h) tjocklek □  

d) vikt □   i) ålder □ 

e) längd □   j) pris □  

     

- 4) Ord som används i kombination med jämförelseord: 

a) alla, hälften   □ f) halv, dubbelt □ 

b) ingen, ingenting  □ g) knappt, nästan □ 

c) någon, någonting □ h) drygt, ungefär □ 

d) lite mer än, lite mindre än □ i) resten, ringa □ 

e) udda, jämna  □  j) full, tom   □ 

 

- 5) Tidsord som svarar på frågan NÄR? 

            Nu, då förr, alltid, aldrig, ofta, oftast  □ 

           

- 6) Lägesord som svarar på frågan VAR?  

             i, på, över, under, först, sist, före, efter, upp, ner □ 

 

- 7)  I undervisningen av de fyra räknesätten.  

Addition □ Division  □ 

Subtraktion □ Multiplikation □ 



 

 

8) Kan du uppskatta hur ofta du medvetet planerar en matematiklektion, där 

det ingår någon form av rörelse för eleven.  

Fyll i antal i ett av alternativen. 

___ ggr./vecka 

___ ggr./månad 

___ ggr./termin 

___ ggr./år  

 

9) Ändras frekvensen av rörelseanvändning i din undervisning beroende på 

vilken ålder du jobbar med?  Ja □  Nej □ 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

10) Vilka läromedel använder du i din matematikundervisning?  

 

 

11) Finns det exempel i lärarhandledningen på övningar som innehåller rörelse?     

 Ja □ Nej □ 

 

Om ja, har du använt dig av dessa exempel?      Ja □ Nej □ 

 

12) Har ditt arbetssätt, när det gäller användning av rörelse i matematiken,  

förändrats under din yrkesverksamma tid?  Ja □ Nej □ 

Om ja, på vilket sätt och varför? 

 

 

 

13) Anser du att rörelse kan ha andra positiva effekter för barnet, utöver de i 

den matematiska begreppsträningen?   Ja □  Nej□ 

  

Om ja, på vilket sätt? 
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