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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka den traditionella kontra den idrottsintegrerade undervisningens 

effekt på elevers inlärning i ämnet matematik. 

• Är det någon skillnad mellan traditionell och idrottsintegrerad undervisning vad det gäller 

studieresultat i ämnet matematik? 

a) Om det existerar någon skillnad hur ser den ut?  

b) Hur ser skillnaden mellan könen ut?  

 

Metod 

Vi har valt att använda oss av ett kvasiexperiment i fyra skolklasser. Två olika 

matematikmoment undersöktes, Pythagoras sats och statistik, i en cross-over-design. Dessa 

moment fick eleverna lära sig på två olika sätt, dels med traditionell undervisning, dels med 

idrottsintegrerad undervisning. Datainsamlingen bestod av två förtest, ett i varje moment och 

sedan jämfördes elevernas kunskaper i båda momenten i ett eftertest.  

 

Resultat 

Den idrottsintegrerade och traditionella undervisningen i momentet Pythagoras sats, visade 

inga betydande skillnader i elevernas resultat, beroende på undervisningsstil.  

I det andra momentet, statistik, fanns en signifikant skillnad i elevernas resultat. 

Denna skillnad visade en favör för den idrottsintegrerade undervisningen. 

 

Slutsats 

Det är svårt att dra några generella slutsatser, då flera felkällor finns. Men resultaten visar att 

den idrottsintegrerade undervisning inte är till nackdel jämfört med den traditionella 

undervisningen på de undersökta klasserna. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Idén med våra försök med mer idrottsintegrerad matematikundervisning har fötts ur våra 

VFU-perioder under de senaste tre åren. Vår tanke var att göra ett experiment, där vi förenade 

vår lärarutbildning inom matematik och idrott och hälsa. Vår tvärvetenskapliga studie är gjord 

med tanke på vad vi har sett och också läst angående bristerna i matematikkunskaperna hos 

eleverna i dagens skola.  

 … Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla.1… Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov2… Läraren skall utgå från varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande3… 

Rita Dunn menar att sättet vi lär oss på är individuellt och varierar därför mellan olika elever4. 

Citaten ovan tagna från läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, visar att den är 

inne på samma linje som Dunn. Frågan är dock om denna linje följs i verkligheten. Vi har alla 

olika typer av intelligenser. En del är bra på språk andra på matematik ytterligare några har en 

musikalisk begåvning5. På samma sätt har vi alla olika inlärningsstilar, vilket är på det sätt 

som en individ behandlar, tar till sig och bibehåller ny information på bästa sätt.6 Vissa trivs i 

en tyst miljö, andra vill ha det ljust. Vissa lär sig bäst genom att genomföra någonting 

praktiskt och ytterligare några lär sig bäst i en mer informell miljö så som i en fåtölj eller på 

en kudde på golvet7. Är dessa olika inlärningsstilar något som tas tillvara i skolan och kan en 

idrottsintegrerad undervisning hjälpa elever att inhämta kunskap i alla ämnen?  

 

                                                 
1 Skolverket, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasser och fritidshem 2006 
<http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069> Lpo 94 s. 4 (Acc. 2008-10-24). 
2 Ibid., s. 4. 
3 Ibid., s. 12. 
4 Rita Dunn, ”The Dunn and Dunn learning-style model and its theoretical cornerstone” i Synthesis of the Dunn 
and Dunn Learning-Style Model Research: Who, What, When, Where, and So what?, red. Rita Dunn & Shirley 
A. Griggs (New York: St. John´s University, 2004), s. 3. 
5 Jeanne Ellis Ormrod, Educational psychology (New Jersey: Pearson education, Inc, 2008),  
s. 151. 
6 Boström, s. 17. 
7 Dunn, s. 2-3. 
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1.2 Bakgrund 

Inlärning tillåter människan större flexibilitet och anpassningsförmåga än vilken annan art 

som helst. Med detta menas att människan är den dominerande arten på jorden, just p.g.a. av 

att kunna lära sig lösa komplexa uppgifter, att exempelvis tillverka sofistikerade verktyg och 

dessutom kunna sprida denna kunskap. 

För närvarande finns det två teoretiska huvudperspektiv, som hjälper oss förstå hur 

människan lär sig. Det behavioristiska synsättet betonar, den observerbara, yttre stimulans 

och dess respons, samt det kognitiva perspektivet, som lägger tonvikten på den inre mentala 

processen av inlärning.8  

Jeanne Ellis Ormrod, doktor i pedagogisk psykologi menar att information förflyttas 

i vår kropp både genom elektriska överföringar mellan neuroner och kemiska överföringar 

som korsar synapsen mellan neuroner. Förutom några enkla synapsreflexer i ryggmärgen, så 

är hjärnan den stora koordinations och beslutsfattande centrat för kroppen. Forskare har hittat 

bevis på kritiska utvecklingsstadier för den komplexa hjärnan, såsom visuell perception och 

språk. Många mänskliga erövringar, som exempelvis läs- och skrivkunnighet samt matematik, 

kan dock troligtvis förvärvas i vilken ålder som helst. Speciellt anlaget att bilda nya synapser 

fortgår hela livet, alltså förmågan att kunna lära sig nya ting.9  

Trends in International Mathematics and Sience Studys 2003 (TIMSS 2003) är en 

studie som gjorts av ”International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement” (IEA), med syfte att undersöka hur undervisningen bedrivs i 20 olika länder. I 

en rapport från Umeå universitet har Susanne Alger jämfört hur Sveriges undervisning ser ut i 

förhållande till de övriga 20 länderna. Där framgår det att över 60 % av undervisningstiden 

går åt till att låta eleverna arbeta självständigt med uppgifter, antingen med eller utan lärarens 

handledning. Den övriga tiden går främst åt till att ha genomgångar och endast ungefär 5 % 

går åt till undervisning som inte kan räknas som normal klassrumsundervisning. En annan 

intressant sak som kommer fram är att mer än hälften av de svenska eleverna anser att de 

aldrig arbetar i smågrupper och många anser också att matematikundervisning inte kopplas till 

vardagslivet.10 

                                                 
8 Jeanne Ellis Ormrod, Human Learning (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2004), s. 1-8. 
9 Ibid., 9-28. 
10 Susanne Alger, Umeå universitet, Svenska skolans lärare och undervisning i matematik och NO i ett 
internationellt perspektiv, 2007 <http://www8.umu.se/edmeas/publikationer/pdf/BVM%20nr%2032.pdf> s. 23-
24 (Acc. 2008-12-15). 
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Vi kommer längre ner i texten att benämna traditionell undervisning som den 

undervisning som bedrivs 95 % av tiden på svenska skolor, med andra ord självständigt arbete 

och vissa genomgångar av läraren. 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Inledning till forskningsläget 

Vi har delat in forskningsläget i fyra olika områden, ”Allmänt om inlärning”, ”Lärstilar och 

dess effekter”, ”Lärstilars effekt på matematiska kunskaper” och ”Ämnesintegration”. Detta 

har vi gjort för att få en så överskådlig bild av forskningsläget som möjligt och för att kunna 

använda forskningsläget som jämförelse och till diskussion i analysen av vår undersökning. 

Forskning inom området skola och ämnesintegration finns det ganska mycket om. 

Däremot är den mesta forskningen gjord genom antingen enkäter eller intervjuer. Det är 

ytterst få experiment som är gjorda på skolor, i vanliga klassrum. Därför har vi inte hittat så 

mycket forskning som vi velat. Forskning som jämför hur matematiska kunskaper kan 

tillgodoses har varit speciellt svårt att hitta. Vi har därför tagit med två examensarbeten. Dessa 

kommer inte att användas för att förklara resultaten utan enbart för att jämföra med.  

1.3.2 Allmänt om inlärning 

If  children cannot learn the way we teach them, we must teach them the 

way they learn.11 

Professorerna Rita och Kenneth Dunn har mer än 40 års forskningserfarenhet från St. John`s 

University, i ämnet för individers olika sätt att lära in. Deras forskning har visat på tydliga 

skillnader i sätten att ta in information. De som har auditiv inlärningsstil kommer ihåg 75 % 

av informationen de hör från exempelvis lärare, ljudkällor eller andra elever. Visuella inlärare 

minns 75 % av det de ser. Kinestetiskt lagda människor föredrar helkroppsaktiviteter, som 

rollspel, upplevda erfarenheter och golvspel. Taktila elever lär sig mer om de får rita, skriva 

eller känna med händerna.12 

Den mesta forskning på området har utförts på skilda befolkningsgrupper i olika 

länder med olika kulturella bakgrunder. Det finns dock en undersökning på multikulturella 

                                                 
11 Laura L. Sagan, “impact of learning styles strategies on middle-school students” i Synthesis of the Dunn and 
Dunn Learning-Style Model Research: Who, What, When, Where, and So what?, red. Rita Dunn & Shirley A. 
Griggs (New York: St. John´s University, 2004), s. 91. 
12 Patrice H. Roberts, “Multisensory resources reveal the secrets of science” i Synthesis of the Dunn and Dunn 
Learning-Style Model Research: Who, What, When, Where, and So what?, red. Rita Dunn & Shirley A. Griggs 
(New York: St. John´s University, 2004), s. 93. 
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grupper som har utförts i USA. Denna studie är gjord av Shirley A. Griggs med 

doktorsexamen i pedagogik och är intressant då det är allmänt känt att USA har många 

invandrande grupper från hela världen. Där undersöktes indianer, spanska, afrikanska, 

asiatiska, arabiska och europeiska amerikaner. Resultatet av denna forskning är att trots vissa 

kulturella skillnader i lärstilar så borde pedagoger lägga tyngdpunkten mer på individuella 

inlärningsstilar, än att hitta mönster i olika befolkningsgrupper, detta beroende på att det fanns 

mycket större lärstilsskillnader inom grupperna än mellan grupperna. Således har den 

kulturella bakgrunden lite att göra med vilken inlärningsstil du har.13 

1.3.3 Lärstilar och dess effekter 

En stor del av forskning som gjorts på lärstilar är amerikansk och den svenska forskningen är 

relativt liten på området. Ett namn som dock återkommer är Lena Boström och hennes 

doktorsavhandling Lärande & Metod. Boström har en doktorsexamen i pedagogik och hon 

har genomfört tester på fyra grupper, som har både fått traditionell och lärstilsanpassad 

undervisning, gällande svensk grammatik. Hennes resultat visar på att minnesbehållningen 

var mycket högre hos grupperna som mottagit lärstilsanpassade lektioner. Boström tolkar 

resultaten dels med att framgång föder framgång, att eleverna känner att de klarar av 

arbetsuppgifterna och därmed växer motivationen. Dels att metodikens multisensoriska 

positiva effekter skapar ett sätt för eleverna att lära sig på sitt eget bästa sätt, det vill säga fler 

sinnen aktiveras vid inlärning. En tredje förklaring är att eleverna helt enkelt får kunskap om 

vilka nya verktyg som kan användas i den egna inlärningsprocessen.14 

Ett annat återkommande resultat i forskningen är att det finns skillnader mellan 

könen. Rent humanbiologiskt är den manliga hjärnan större och har fler hjärnceller, men det 

är högst oklart om det har några som helst konsekvenser för inlärning.15 Den mesta 

forskningen tyder på att dagens ”traditionella” undervisningen tillgodoser flickor mer än 

pojkar. Att länder där flickor har tillgång till skola utanför hemmet, presterar betygsmässigt 

bättre än pojkar. Dessutom verkar traditionella ”flickämnen” (de mer teoretiska) bli än mer 

betygsdominerade från flickors sida och att flickor ätit upp försprånget i ”pojkämnena” (de 

mer praktiska) och snarare gått förbi. Trots att pojkar visar upp bättre resultat på 

                                                 
13 Shirley A. Griggs, “Learning styles of multicultural groups in the United States” i Synthesis of the Dunn and 
Dunn Learning-Style Model Research: Who, What, When, Where, and So what?, red. Rita Dunn & Shirley A. 
Griggs (New York: St. John´s University, 2004), s. 115-120. 
14 Lena Boström, Lärande & Metod, Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i 
svensk grammatik (diss. Jönköping: Jönköpings högskola, 2004), s.178-180. 
15 Mark Solms & Oliver Turnbull, The Brain and the Inner World: An Introduction to the Neuroscience of 
Subjective Experience (New York : Other Press, 2002), s. 223ff. 
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standardproven för matematik, så har flickor bättre betyg i ämnet. Detta förklaras med att 

flickorna lyckas bättre på klassrumsproven.16  

En annan undersökning gjord av universitetslektorn Patricia Boverie tillsammans 

med Sherri Huffman, Elizabeth Meier och Marge Philbin påvisade att kvinnor fungerade 

sämre med en traditionell undervisningsmiljö. Detta för att undervisningsmiljön under 

århundraden har varit patriarkaliskt uppbyggd, genom att männen har styrt samhället. Denna 

studie var dock gjord på en begränsad grupp, vilket kan ha påverkat resultatet.17  

1.3.4 Lärstilars effekt på matematiska kunskaper 

För bara några decennier sedan trodde många pedagoger att elever som presterade 

undermåligt i ämnet matematik var antingen omotiverade, odisciplinerade eller helt enkelt 

oförmögna18. Idag lever vi i ett samhälle där kunskap i matematik nästan har blivit ett krav för 

att nå framgång. Därför är det ännu viktigare att alla elever får möjlighet att lyckas och känna 

sig duktiga i matematik19.  

Utförligare forskning av Karen Burke, doktorsexamen i pedagogik, visar att om 

lärare utnyttjar de starka perceptuella preferenserna hos eleverna så kan bättre resultat 

redovisas. Inte nog med det, även elevernas attityder till ämnet matematik kan förbättras. 

Vidare menar Burke att, för att uppnå goda resultat hos eleverna, bör en professionell pedagog 

vara medveten om alternativa lågkostnadsmiljöer i stället för de traditionella klassrummen.20  

I ett examensarbete skriven vid Malmö Högskola av Carolina Ingolf-Nyrén Monica 

Johansson har en jämförelse mellan den traditionella och den icke traditionella 

undervisningens inverkan på attityden till ämnet matematik i skolår ett studerats. Med 

traditionell undervisning menas att eleverna räknar mycket självständigt och i en räknebok. 

Den icke traditionella undervisningen använder inte räkneböcker, de har istället 

gruppövningar, lekar och spel som har till syfte att lära ut matematik21. 

                                                 
16 Ingegerd Tallberg Broman, Lena Rubinstein Reich och Jeanette Hägerström, Skolverket, Likvärdighet i en 
skola för alla, 2002-12-19 <http://www.skolverket.se/publikationer?id=1105> s. 123-125. (Acc. 2008-10-24). 
17 Patricia Boverie, Sherri Huffman, Elizabeth Meier, Marge Philbin, “A Survey of Gender and Learning Styles”, 
Sex Roles: A Journal of Research, 32 (1995:7-8, April), s. 485-494. 
18 Karen Burke, “Impact of Learning-Style Strategies on Mathematics” i Synthesis of the Dunn and Dunn 
Learning-Style Model Research: Who, What, When, Where, and So what?, red. Rita Dunn & Shirley A. Griggs 
(New York: St. John´s University, 2004), s. 99. 
19 Joseph M. Furner, Noorchaya Yahya och Mary Lou Duffy, “Teach mathematics: Stragegies to reach all 
students”, Intervention in School and Clinic, 41 (2005:1,Sept.), s. 16. 
20 Burke, s. 99-102. 
21 Carolina Ingolf-Nyrén och Monica Johnsson, Malmö högskola, Arbetssätt och attityder – en empirisk 
jämförelse i ämnet matematik, HT-2006 <http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/2043/3770/1/ingolf-
nyren_johnsson.pdf > s. 31-32 (Acc. 2008-12-15). 
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Resultatet visar att de elever som har den icke traditionella undervisningen kunde 

precisera bättre vad de hade lärt sig och också relatera matematiken till vardagslivet. De 

kunde också beskriva vad matematik är, vilket flertalet av dem som fått traditionell 

undervisning inte klarade av. Eleverna som fått icke traditionell undervisning såg också en 

större mening med matematiken och kunde förklara varför matematik var viktigt i skolan, 

vilket de som fått traditionell undervisning hade svårt med22.  

Professorerna Joseph M. Furner, Noorchaya Yahya och Mary Lou Duffy redovisar i 

en artikel tjugo olika strategier för att nå ut till alla elevers olika sätt, att lära i matematik. Av 

de tjugo olika strategierna är det bara ett fåtal som motsvarar en mer traditionell undervisning, 

många av strategierna föreslår istället att eleverna ska aktivera sig på ett eller annat sätt, 

istället för att sitta still och lära sig ur läroböcker23.  

I ett annat nyligen genomfört examensarbete från Högskolan i Kristianstad, 

Rörelsematematik, skriver författarna Olinda Frick och Carina Linné om sina resultat och 

erfarenheter av olika lärstilar för ämnet matematik. I sina undersökningar mellan traditionell 

undervisning och rörelseundervisning kunde ingen betydande skillnad i inlärningsresultat 

påvisas. Det fanns dock en elev med utländsk bakgrund som uppvisade maxresultat med 

rörelsemetoden och bara förbättrat sig något med traditionell undervisning. Då denna elev var 

svag i det svenska språket, poängterar författarna att samma resultatförbättring kan kanske 

också uppstå om eleven hade traditionell matematikundervisning i sitt eget hemspråk. Hur 

som helst visar det på att olika individer kan lära sig på olika sätt.24 

1.3.5 Ämnesintegration 

Vanliga argument för ämnesövergripande undervisning är ofta indelade i två kategorier, den 

samhällsnyttiga och den egna motivationen. Detta skriver Karolina Österlind, 

undervisningsråd på Skolverket, i sin avhandling om elevers arbete med miljöfrågor. Den 

samhällsnyttiga ämnesintegrationen innebär att eleverna känner att de tillför eller att de 

känner att de kommer att tillföra samhällsnytta. Denna undervisning bör också vara aktuellt 

förankrad. Därmed får man också en positiv bieffekt, nämligen motivation. Eleverna får också 

en bredare känsla av sammanhang ur undervisning och därmed är också viljan att lära sig 

större. Idén med ämnesintegrerad undervisning är att innehållet underlättar för elever att skapa 

                                                 
22 Ingolf-Nyrén och Johansson, s. 33-37. 
23 Furner, m.fl. s. 17-21. 
24 Olinda Frick och Carina Linné, Rörelsematematik – En jämförelse mellan traditionell undervisning och 
rörelseundervisning, Examensarbete 10 p vid lärarlinjen 2008 på högskolan i Kristianstad (Kristianstad: 
Högskolan i Kristianstad, 2008). 
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större förståelse för ett visst tema och att strikt ämnesindelad undervisning kan vara en 

hämmande faktor för elevers inlärning.25  

Österlinds resultat från sina studier visar på svårigheter att gå från teori till praktik 

och att emotionella faktorer är av betydelse för engagemanget.26  

Universitetslektorn Mary Crowe har tillsammans med Kellie Boston 

(kandidatexamen i naturvetenskap) gjort en undersökning där de har integrerat biologi och 

matematik. Eleverna fick utifrån något djur räkna ut hur stort bo djuret behövde och därefter 

räkna ut hur den skulle bygga detta bo. Resultatet visade att eleverna lärde sig saker de inte 

visste om djuret och dessutom lärde de sig hur de ska räkna ut volymen. De tyckte också det 

var roligt att få använda formlerna de lärt sig i matematiken i verkligheten.27 

James Rauschenbach, universitetsadjunkt vid avdelningen för idrott och hälsa vid 

Iowa State university, skriver i The Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 

We have known for a long time that students learn best through active 

learning experiences, and physical education can be a vehicle for generating 

these types of experiences28. 

Elever kan med andra ord dra nytta av en idrottsintegrerad undervisningsmiljö. De kan även 

lära sig komplexare fakta om den ämnesintegrerade undervisningen görs på ett optimalt sätt.29 

Ett problem med ämnesintegration är dock att genomföra det under längre perioder. En 

lektion kräver bara lite fantasi från läraren. En hel lektionsserie kräver relativt mycket 

planering för att genomföra, dessutom måste flera lärare vara involverade och insatta i 

integrationsprojektet, vilket kräver kommunikation.30 

Judith Placek, professor på avdelningen för lärarutbildning och läroplansutveckling 

skriver tillsammans med Mary O’Sullivan att det finns två olika sätt att integrera idrott med 

ett annat ämne. Det första sättet är då idrotten är bas och vi lär oss någonting från det andra 

ämnet med hjälp av idrotten. Det andra sättet är tvärtom. Alltså att vi lär oss någonting från 

idrotten med hjälp av ett annat ämne.31  

                                                 
25 Karolina Österlind, Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt  (diss. Stockholm: 
Pedagogiska institutet, 2006), s. 9-12. 
26 Ibid., s. 65. 
27 Mary Crowe, Kellie Boston, “Using Animal Burrows to Integrate Math and Biology”, Science Activities: 
Classroom Projects and Curriculum Ideas, 40 (2004:4), s. 34-38. 
28 James Rauschenbach, “Trying it all together integrating physical education and other subject areas”, The 
Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 67 (1996:2), s. 50. 
29 Ibid., s. 50. 
30 Ibid., s. 50. 
31 Judith H. Placek, Mary O’Sullivan “The many faces of integrated physical Education”, The Journal of 
Physical Education, Recreation and Dance, 68 (1997:1), s. 21. 
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I artikeln framkommer det också att lärare som har arbetat med idrottsintegrerad 

undervisning ofta nämner en del för- och nackdelar som uppstår. Fördelarna är att eleverna lär 

sig mer, de förstår också att idrotten går att koppla till andra ämnen och även att idrotten inte 

bara är lek utan ett riktigt ämne. Dessutom får lärarna möjlighet att undervisa tillsammans 

med andra lärare. Nackdelarna med idrottsintegrerad undervisning är motstånd från andra 

lärare, ledning och eleverna. Den faktiska fysiska aktiviteten på lektionerna minskar och 

kostnaden i form av nytt material samt tid från lärarens dagliga arbete ökar.32 

 

1.3.6 Sammanfattning av forskningsläget 

Att vi lär oss på olika sätt verkar vara ganska klart. Att dessutom lärstilsanpassad 

undervisning ger än bättre minnesbehållning och förbättrar attityden till ett skolämne finns det 

forskning som tyder på. Huruvida flickor eller pojkar gynnas av en traditionell undervisning 

verkar dock vara något oklart, då forskningen pekar åt olika håll. I matematik visar viss 

forskning på vikten av att skapa en god attityd till ämnet för att få eleverna att lära sig. Vidare 

verkar det bästa sättet att bedriva matematikundervisning inte nödvändigtvis vara traditionell 

”tavelundervisning”. Vad det gäller den aktiva undervisningen, i form av bland annat 

idrottsintegrerad undervisning, tyder forskningen på en del positiva effekter om den 

genomförs rätt. I själva verket tror flera forskare att eleverna lär sig mer genom en 

ämnesintegrerad undervisning än genom strikt ämnesspecifik undervisning. De negativa 

effekterna handlar främst om bristande resurser, tid och pengar. Vi har dock inte hittat någon 

forskning som undersökt hur idrottsintegrerad undervisning i matematik påverkar resultatet 

för elever i grundskolans senare år eller gymnasiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Placek, m.fl. s. 22. 
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1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att använda oss av två teoretiska utgångspunkter där den ena, The Dunn and Dunn 

learning style model, syftar till att vi alla har olika inlärningsstilar och att det därmed inte bara 

finns ett undervisningssätt som passar alla elever bäst. Den andra, Learning-by-doing, menar 

att vi lär oss genom att aktivt pröva på och experimentera. 

1.4.1 The Dunn and Dunn learning style model 

Rita och Kenneth Dunn har tillsammans tagit fram en modell som testar personers 

inlärningstil, The Dunn & Dunn Learning Styles Model. Modellen har använts av flera 

forskare för att bringa ljus i lärstilsfrågan.  

Miljömässiga 
Faktorer 

Ljud Ljus Temperatur Design 

Emotionella 
Faktorer 

Ansvar Motivation Uthållighet
Struktur 

Bild 1: Schematisk bild över The Dunn & Dunn learning styles model33 

Vi tänkte göra detsamma, dels för att Dunn och Dunn har mest erfarenhet på området, dels för 

att vi tänkte påverka delar av modellen i vår egen forskning. Modellen består av fem 

påverkanselement. De miljömässiga, hur ser lokalen ut där inlärning ska bedrivas i fråga om 

ljus, möbler, temperatur, ljud. De emotionella, motivationen och anpassningsförmågan för 

lärande hos individen. De sociologiska, i vilka sociala sammanhang lär man sig bäst, i par, 

                                                 
33 Dunn, s. 1-6 

Sociala 
Faktorer 

Fysiska 
Faktorer 

Olika inlärningssinnen 
Intag av mat Tid på dygnet Rörlighet 

Psykologiska 
Faktorer 

Holistisk      Analytisk Infobearbetning Impulsiv      Reflekterande 

Ensam Par Grupp Team Vuxna Variation 
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ensam, grupp, lärarens auktoritet eller en kombination av dessa. De fysiologiska, vilken tid på 

dygnet lär man sig bäst, intag av mat, rörelse, perceptuella preferenser samt de psykologiska, 

informationsbearbetning (holistiskt, analytiskt) och tankestil (impulsivt eller reflekterande).34  

Analytiska inlärare är noga med fakta och detaljer. När så krävs kan de ta fram 

denna information även fast stoftet inte är det minsta relevant för deras intresse.  Då man i den 

traditionella skolan ofta får lära sig saker utantill så brukar analytiker klara sig bättre. 

Holistiska inlärare är lika duktiga och begåvade som analytikern, men om informationen är 

varken intressant eller relevant, kan inte holistiker hantera ny information. Sådan information 

måste då presenteras på ett annat sätt, ex. med lek eller spel, genom dramatik eller om den kan 

knytas till deras egna liv och erfarenheter.35 Med detta i åtanke finner vi det synnerligen 

intressant att ompröva den traditionella skolans inlärningssätt och använda en annan 

undervisningsstil som fler elever kanske tar till sig i vår studie av ämnesintegrering. 

1.4.2 Learning by doing 

En annan framstående lärstilsteoretiker är filosofiprofessorn John Dewey. Han var verksam på 

Johns Hopskins Universitet, University of Chicago och Columbiauniversitetet, New York i 

slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Dewey framhåller vikten av elevens fria 

växt och utveckling och att man måste överge de förlegade, ämnesindelade läromedlen. Han 

menade att skolan är samhällets styrinstrument både vad det gäller elevernas framsteg och 

samhällets framtid. Den distinkta teori och praktikuppdelningen måste därför överges och han 

skapade det välkända uttrycket Learning by doing. Eleverna skulle arbeta mer med praktiska 

problem, som de skulle kunna möta i det framtida samhället. Uttrycket learning by doing 

reflekterar en aktiv människa gentemot sin omvärld, eleven måste aktivt få pröva på och 

experimentera. Det är ingen kravlös undervisning som Dewey förespråkar utan en utbildning 

där elevens intresse och aktivitet är förutsättningen för ett målinriktat arbete från lärarens sida. 

Lärarna bör alltså aktivt stimulera, bredda och fördjupa elevens utveckling. Då ställer Dewey 

också stora krav på lärarens fackmässiga och pedagogiska kunskaper.36 

Deweys idéer och pedagogiska visioner fick aldrig riktigt fotfäste i Sverige, trots att 

de var tidigt kända (1902). Hans djärva visioner är kanske svåra att inse idag, men dåtidens 

skola var präglad av knappa tillgångar, inskränkt atmosfär och hård disciplin. Dåtidens 

svenska pedagogers inställning till Dewey påminner om den vanlige svenskens förhållande till 

                                                 
34 Dunn, s. 1-6. 
35 Rita Dunn, Nu fattar jag (Jönköping: Brain Books, 2001), s. 10. 
36 John Dewey, Individ, skola och samhälle (Stockholm: Natur och Kultur, 1998), s. 10-15. 
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bibeln eller till Shakespeares dramatik. Man erkänner de goda tankarna och deras betydelse, 

som man gärna skulle vilja följa, men man har sällan själv läst något ur skriften i fråga.37 

... det tar hundra år för pedagogiska idéer att slå igenom och femtio år för en 

läroplan att genomföras. Oavsett vilken tid man räknar med sammanhänger 

detta med de villkor skolan arbetar under. De nya pedagogiska idéer som 

började spridas vid sekelskiftet tycktes inte förmå mycket mot det samhälle 

skolan var en del av.38 

Ovanstående citat syftar givetvis på förra sekelskiftet. Deweys inflytande på den svenska 

skolan var av mer indirekt karaktär. Det var andra mer praktiska pedagoger som lyfte fram 

hans idéer och på så sätt har Deweys tankar infunnit sig i den svenska skolan. Det är 

förmodligen orsaken till att han förblev känd, men en oläst författare i Sverige.39 

Även Deweys idéer är intressant för vår forskning, han var verksam långt före Dunn 

och Dunn, dock inte med lika förfinade teorier. Men han såg att den strikta ämnesindelningen 

inte var till godo för alla, den klassiska learning by doing är ju egentligen en form av 

ämnesintegrering och denna inriktning har en stor del i vår undersökning. 

                                                 
37 Dewey, s. 19-23. 
38 Ibid., s. 22. 
39 Ibid., s. 23. 
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2 Syfte och frågeställning 
Vårt syfte är att undersöka den traditionella kontra den idrottsintegrerade undervisningens 

effekt på elevers inlärning i ämnet matematik. 

• Är det någon skillnad mellan traditionell och idrottsintegrerad undervisning vad det gäller 

studieresultat i ämnet matematik? 

a) Om det existerar någon skillnad hur ser den ut? 

b) Hur ser skillnaden mellan könen ut? 

2.1 Hypoteser 

• Det finns ingen skillnad mellan traditionell och idrottsintegrerad undervisning vad det 

gäller studieresultat i ämnet matematik 

• Pojkar gynnas mer av en idrottsintegrerad undervisning och flickor gynnas mer av en 

traditionell undervisning 

Dessa hypoteser grundar vi utifrån våra egna erfarenheter och även från tidigare forskning. 

3 Metod 

3.1 Val av metod 

Då vi ville undersöka en faktisk skillnad mellan traditionell och idrottsintegrerad 

matematikundervisning ansåg vi att ett kvasiexperiment var det som passade bäst. För att 

minimera riskerna att en klass var bättre på att lära än den andra valde vi också att göra en 

cross-over designad studie. Studien var tänkt att bestå av data från tre skolor men på grund av 

omständigheter utanför vår kontroll blev det bara två skolor (nedan kallade ett och två) på 

varje skola deltog två klasser (nedan kallade a och b)  

De data vi samlade in bestod i tre stycken prov från varje klass. Dels två förtest40 ett 

från varje moment och dels ett eftertest på båda momenten41 som har liknande frågor som 

förproven. Vi är medvetna om att eleverna lär sig bara genom att skriva förtestet, men då alla 

elever skriver samma prov och jämförelsen ska ske mellan de olika inlärningarna anser vi att 

den inlärningen går att bortse ifrån. 

                                                 
40 Bilaga 4 och 5. 
41 Bilaga 4 och 5. 
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3.2 Avgränsning 

Även om det finns många andra aspekter som påverkar hur elever tar in ny kunskap har vi valt 

att enbart fokusera på de två olika lärarstilarna. Vi har valt att bortse från faktorer som 

socioekonomiska förutsättningar, press från föräldrar och så vidare, eftersom det enbart är 

lärarstilen som vi som lärare kan påverka i någon större utsträckning. Dessutom skulle arbetet 

bli alldeles för stort och korrelationen svår att hitta om vi tog hänsyn till alla faktorer som kan 

påverka skolresultatet. 

Vi har valt att fokusera vår undersökning på elever i en årskurs för att få mer 

lättöverskådlig data där vi dessutom har möjlighet att dra slutsatser och avgöra om det finns 

några skillnader mellan lärarstilarna. 

3.3 Urval 

För att få en överkomlig mängd data att samla in och fortfarande kunna göra vissa 

generaliseringar har vi valt att använda oss av tre skolor med två klasser på varje skola. De tre 

skolor vi hade tänkt välja är belägna i olika delar av Stockholm län, en i innerstaden, en i en 

närförort, och en i en ytterförort till Stockholm och är alla kommunala skolor. På grund av att 

en skola föll bort (mer om detta i genomförandet) så blev det bara två skolor, en i en närförort 

och en i en ytterförort. På grund av detta så har vi inte längre ett lika brett perspektiv och de 

socioekonomiska faktorerna kan därmed påverka resultatet mer än vad vi tänkt. Klass a på 

skola ett innehöll nitton elever (elva pojkar och åtta flickor) och klass b innehöll arton elever 

(åtta pojkar och tio flickor) och på skola två innehöll båda klasserna åtta elever, två pojkar och 

sex flickor i klass a och fyra pojkar och fyra flickor i klass b. Totalt deltog 53 elever i studien, 

av dessa så var 25 pojkar och 28 flickor. 

Att vi inte tog flera klasser än två från varje skola berodde på att vår undersökning är 

mellan två lärarstilar. Så för att kunna göra en ”cross-over” studie behöver vi bara använda 

två klasser, vi valde istället att ta med flera olika skolor. För att inte kunskapsnivån skulle 

påverka resultatet, valde vi de två klasserna på varje skola som var mest likartade 

kunskapsmässigt. Detta gjordes i samråd med lärarna vi kontaktat. 

Alla fyra klasser som vi undersökt gick i årskurs sju. Att vi valde årskurs sju beror på 

att de fortfarande har några moment kvar i matematik på grundskolan. De har dock tillräckligt 

med förkunskaper för att klara av de lite svårare momenten som kommer senare på högstadiet. 

Dessutom sätts inga betyg i sjuan så det är inte lika hektiskt för lärarna inför terminsslutet. 
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3.4 Bortfallsanalys 

På grund av sjukdom eller annan frånvaro så var det fyra elever i klass a och tre elever i klass 

b på skola ett som inte är med i studien. På skola två deltog alla elever i klasserna. 

3.5 Studie design 

Studien består av tre lektioner, varav den sista består av ett prov på de två momenten som 

lektionerna har handlat om. De två första lektionerna börjar med att eleverna får göra ett 

förtest på det momentet som lektionen ska handla om, Pythagoras sats på lektion ett och 

statistik på lektion två. Under lektion ett får sedan klass a en idrottsintegrerad och klass b en 

traditionell undervisning. Det omvända gäller sedan under lektion två nämligen att klass a får 

traditionell och klass b idrottsintegrerad undervisning. Vi hade hand om samma klass under 

hela undersökningen. Det vill säga att den som hade idrottsintegrerat på moment ett hade 

traditionellt på moment två och den andra hade tvärtom. Ungefär en vecka efter de två 

lektionerna genomför vi sedan ett sluttest på de båda momenten. Sluttestet är en kombination 

av de två förtesten fast med något annorlunda siffror. Vi gjorde inget medvetet val av vilka 

klasser som skulle få idrottsintegrerad undervisning på moment ett utan det skedde helt 

slumpmässigt.  

3.6 Genomförande 

Vi började med att kontakta de skolor vi valt ut för undersökningen. Det visade sig dock 

svårare än vi trodde att få skolor att ställa upp så att vi kunde genomföra undersökningen. 

Dessutom var det många skolor som dröjde länge med att svara. Därför kunde vi bara 

genomföra undersökning på två skolor och inte tre som var planerat (det fanns inga skolor i 

innerstaden som var villiga att ställa upp). Då sökandet efter skolor dessutom drog ut på tiden 

valde vi att genomföra de två lektionerna inom en kort tidsperiod för att sedan ha sluttestet 

ungefär en vecka efter båda lektionerna, även om det medförde att det var längre tid mellan 

lektion ett och sluttestet än mellan lektion två och sluttestet. Vi kommer att diskutera hur allt 

detta påverkar resultatet i diskussionen.  

När vi fått kontakt med lärare som kunde ställa upp bestämde vi en dag för första 

lektionen. Vi förklarade vad vi skulle göra även om vi inte ingående gick igenom hur studien 

skulle genomföras. Till eleverna gav vi samma information, men på ett annat sätt, som till 

lärarna. De fick även ett intyg som de skulle ta med hem och få underskrivet av föräldrarna 

och ta med till nästa lektion. Vi tog hand om varsin klass där en av oss hade idrottsintegrerad 

undervisning på moment ett och traditionell på moment två och den andra hade traditionell 
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undervisning på moment ett och idrottsintegrerad på moment två. För mer utförlig redogörelse 

över lektionerna se bilaga 2 för lektion ett och bilaga 3 för lektion två. Efter lektion ett 

bestämde vi en ny dag med lärarna då vi skulle genomföra lektion två. Proceduren inför 

lektion två var liknande som inför lektion ett, vi samlade även in intygen från eleverna. Till 

sist bestämde vi med lärarna en ny dag då vi kunde genomföra sluttestet. Till sluttestet fick 

eleverna hela lektionen på sig då de skulle besvara frågor från båda momenten. När all data 

var insamlad skrev vi in resultatet i Microsoft Excel.  

3.6.1 Dataanalys 

Den insamlade data analyserades i statistikprogrammet SPSS. Excel-filen med den insamlade 

data öppnades i SPSS för att på så sätt få all data från Excel till SPSS. Data består av 

ordinaldata och är dessutom oberoende, som analys verktyg används Mann-Whitney 2-sample 

test. Mann-Whitney testet är ett test som undersöker om det existerar några skillnader eller 

likheter mellan två grupper. Då vi undersöker om det existerar några skillnader mellan 

traditionella och idrottsintegrerad undervisning passade testet oss bra. Signifikansnivån är satt 

till p<0.05. 

För att kunna använda SPSS måste data vara kodad. Därför valde vi att kalla klass a 

på båda skolorna för 1 och klass b för 2. Nedan kommer vi att benämna dem grupp ett och 

grupp två. Vi gjorde även en ytterligare indelning av grupp ett och två där pojkarna i grupp ett 

fick 1, flickorna 2, pojkarna i grupp två 3 och flickorna 4. Nedan benämnda som 1p och 1f 

samt 2p och 2f.  

3.7 Validitet och Reliabilitet 

För att få en hög validitet har vi varit noggranna med att både den traditionella och den 

idrottsintegrerade lektionen undervisat samma sak men på olika sätt. Dessutom har testen 

utformats utifrån lektionerna så att eleverna ska testas på hur mycket de lärt sig på lektionen. 

Vi har även diskuterat lektionerna och testen med andra studenter som läser till 

matematiklärare på Stockholms universitet.  

För att få en hög reliabilitet så har frågorna till testen inspirerats av antingen den 

nationella provbanken på Skolverkets hemsida eller från olika matematikböcker. Frågorna har 

sedan modifierats en aning för att passa våra lektioner. Vi har även gjort en detaljerad 

lektionsplanering som gör det möjligt för någon annan att återskapa de lektioner vi har gjort. 
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4 Resultat 
Vårt syfte är att undersöka den traditionella kontra den idrottsintegrerade undervisningens 

effekt på inlärningen i ämnet matematik. 

Vi kommer att redovisa resultaten utifrån en huvudfråga och dess två underfrågor.  

• Är det någon skillnad mellan traditionell och idrottsintegrerad undervisning vad 

det gäller studieresultat i ämnet matematik? 

a) Om det existerar någon skillnad hur ser den ut? 

I resultatet har vi delat upp alla elever i två grupper. Dels grupp ett som är de som hade 

idrottsintegrerad undervisning på Pythagoras sats och traditionell på Statistik och dels grupp 

två som är de som hade det motsatta. För att kunna diskutera resultatet börjar vi att göra en 

jämförelse på det totala resultatet på båda momenten mellan grupperna. Detta för att se om 

någon av grupperna var bättre rent generellt.  

Förändring från förtest till eftertest på båda momenten
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Figur 1: Den sammanlagda förändringen från förtest till eftertest på båda momenten. 

Vi fick då fram att grupp ett och grupp två har en medelförändring på de båda momenten på 

0,185 respektive 2,154. Här finns det en signifikant skillnad mellan grupperna (P<0.05). Så 

 16  



 

med 95 % säkerhet är grupp två bättre än grupp ett om vi ser över genomsnittet på båda 

momenten. 42 

Om vi istället går in och ser specifikt på varje moment får vi ett annat resultat. Förändring på 

Pythagoras sats visas i figur 2, nedan. 

Förändring Pythagoras
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Figur 2: Resultat på förtest och eftertest på Pythagoras sats för grupp 1 och grupp 2. 

Medelvärdet för grupp ett på förtestet för Pythagoras sats är 0 och medelvärde på eftertestet är 

0,13. Motsvarande värde för grupp två är 0,17 respektive 1,15. På förtestet fanns det en 

signifikant skillnad mellan grupperna, det fanns det dock inte på eftertestet. Även om grupp 

två ganska tydligt har förbättrats sig mer går det inte med 95 % säkerhet att säga att de är 

bättre. Om inte annat så är det ingen signifikant förändring mellan de två grupperna. Det går 

alltså inte att påstå med tillräckligt stor säkerhet att den traditionella undervisningen är bättre 

än den idrottsintegrerade, på momentet Pythagoras sats.43 

 

 

 

 

 

                                                 

N=53 

42 Bilaga 6. 
43 Bilaga 6. 
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Förändring i statistik från förtest till eftertest visas i figur 3 nedan. 

Förändring Statistik
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Figur 3: Resultat på förtest och eftertest på Statistik för grupp 1 och grupp 2. 

Resultatet visar att grupp ett har ett medelvärde på 0,940 på förtestet och 0,944 på eftertestet. 

Grupp två har 1,18 och 2,8 som motsvarande värden. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna på förtestet. Däremot är skillnaden mellan grupperna på eftertestet 

statistiskt säkerställd (P<0,05). Här har alltså grupp två förbättrat sig i högre grad än grupp 

ett.44 

                                                 

N=53 

44 Bilaga 6. 
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• Hur ser skillnaden mellan könen ut? 

För att kunna jämföra om det finns någon skillnad mellan könen har vi delat upp de två 

grupperna i en pojk- och en flickgrupp. Vi har alltså fyra grupper, där grupp 1p är pojkarna i 

grupp ett och 1f flickorna i grupp ett, grupp 2p är följaktligen pojkarna i grupp två och sista 

gruppen, grupp 2f är flickorna i grupp två. 

Då grupp ett och grupp två har fått olika typ av undervisning på de olika momenten 

har vi valt att jämföra 1p med 1f och 2p med 2f.  
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Figur 4: Skillnaden mellan pojkar och flickor på de båda momenten. 

I figur 4 framkommer att medelförändring på Pythagoras sats är 0,03 för 1p, 0,21 för 1f. Här 

finns ingen signifikant skillnad att tala om. Inte heller var det någon signifikant skillnad i 

medelförändringen på statistik. Där hade grupp 1p -0,10 och grupp 1f 0,29. Det går med andra 

ord inte att statistiskt säkerställa om grupp 1p eller 1f förbättrade sig mest.45 

Det fanns heller ingen statistisk säkerställd skillnad mellan grupperna 2p och 2f. De 

hade en medelförändring på Pythagoras sats på 0,4 respektive 1,22 och på statistik med 0,75 

respektive 1,56. Att det skulle vara någon skillnad mellan könen går alltså inte att statistiskt 

säkerställa.46  

                                                 
45 Bilaga 6. 
46 Ibid. 
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5 Sammanfattande Diskussion 
Vårt syfte är att undersöka den traditionella kontra den idrottsintegrerade undervisningens 

effekt på elevers inlärning i ämnet matematik. 

Då vi hade ganska stora problem med genomförandet av studien börjar vi diskussionen med 

felkällorna och deras betydelse för resultatet. Analysen av resultaten påverkas så mycket av 

alla felkällor. Därför vill vi redogöra för dessa innan diskussionen fortsätter.  

5.1 Felkällor 

Att vi inte lyckades få med tre skolor att deltaga påverkar resultatets reliabilitet då två skolor 

är lite för få för att kunna generalisera studiens resultat. När dessutom klasstorleken på skola 

nummer två enbart var åtta elever per klass blev våra generaliserande ambitioner än mer 

avlägsna. Detta har gjort att vi har fått inrikta vår uppsats mer mot hur det ser ut i de skolor vi 

undersökt. Då vår ambition dessutom inte är att förkasta traditionell undervisning utan enbart 

visa på att alla kanske inte lär sig bäst på enbart detta sätt kan vårt resultat ge en fingervisning 

om hur idrottsintegrerad undervisning påverkar inlärningen.  

Att sluttestet låg längre ifrån lektionen med Pythagoras sats än lektionen med 

statistik tror vi däremot inte ska påverka resultatet speciellt mycket. Då sluttestet låg en vecka 

efter statistiklektionen så tror vi att det eleverna minns är något de kommer att minnas ganska 

långt framöver. Vi undersöker ju också främst skillnaden mellan grupperna och inte mellan 

momenten och eftersom alla har lika långt till sluttestet tror vi att påverkan på resultatet är 

minimalt. 

Ett annat problem uppstod då vi analyserade resultaten. Det visade sig att de två 

grupperna vi delade in alla klasser i blev alldeles för ojämna. Klass a på båda skolorna, som 

bildade grupp ett, var sämre kunskapsmässigt än klass b, grupp två. Detta gjorde att grupp två 

gjorde en större förbättring än grupp ett, vilket troligtvis inte berodde på undervisningen utan 

helt enkelt på att de hade bättre förkunskaper och även var duktigare på att lära sig. Därmed 

var det svårt att få några bra slutsatser.  

På skola två fick vi dessutom problem med att eleverna saknade intresse och därmed 

inte gjorde sitt yttersta. Det var några elever som vägrade att ens försöka på slutprovet och 

därmed fick en försämring istället för som vår förhoppning var en förbättring. Det var dock 

ungefär lika många elever i varje klass som ”strejkade” och därmed bör dessa inte påverka 

resultatet mycket. Så för att sammanfatta felkällorna så har vår reliabilitet minskat, resultatet 
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har även blivit lite snett. Detta medför att de slutsatser vi drar enbart kan gälla på de två 

skolorna vi har undersökt.  

5.2 Analys av resultatet 

• Är det någon skillnad mellan traditionell och idrottsintegrerad undervisning vad 

det gäller studieresultat i ämnet matematik? 

a) Om det existerar någon skillnad hur ser den ut? 

Vid jämförelsen mellan grupperna generellt över båda momenten fanns det en skillnad mellan 

grupperna. Denna skillnad existerade dock enbart på momentet statistik då grupp två hade 

idrottsintegrerad undervisning. Däremot gick det inte att konstatera någon skillnad för 

momentet Pythagoras sats då grupp två hade traditionell undervisning. Detta visar att det finns 

en skillnad mellan traditionell och idrottsintegrerad undervisning. Resultaten visar också på 

att den idrottsintegrerade undervisningen gav bättre resultat än enbart traditionell 

undervisning på dessa två skolor vi har undersökt, i alla fall för momenten Pythagoras sats 

och statistik. Detta resultat går emot våra hypoteser: Det finns ingen skillnad mellan 

traditionell och idrottsintegrerad undervisning vad det gäller studieresultat i ämnet 

matematik 

Det går dock som sagt inte att dra några vidare slutsatser av det hela då skillnaden 

mellan grupperna var alldeles för stor. Trots detta står det klart att idrottsintegrerad 

undervisning inte är sämre än den traditionella.  

b) Finns det någon skillnad mellan könen? 

Vad det gäller skillnaden mellan könen så fann vi inga signifikanta skillnader mellan 

pojkarnas och flickornas resultat. Vi kan alltså inte påstå att det existerar någon skillnad 

mellan könen. Också detta går emot vår hypotes: Pojkar gynnas mer av en idrottsintegrerad 

undervisning och flickor gynnas mer av en traditionell undervisning. 

Återigen måste vi dock påpeka att skillnaden mellan grupperna från början kan 

påverka resultatet så någon slutsats går egentligen inte att dra av det resultatet här heller.  

5.3 Diskussion av analysen 

The learning style model menar att olika personer tar in mest information på olika sätt. Den 

idrottsintegrerade undervisningen gav eleverna en möjlighet att stimulera mer än det visuella 

och auditiva sinnet. Därmed kommer fler elever att kunna ta in en stor del av informationen. 

Eleverna får också lära sig genom att rent praktiskt genomföra beräkningar och tester. Detta är 

någonting som Dewey har förespråkat i över 100 år. Trots det verkar hans teorier inte fullt ut 
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genomförts i den svenska skolan. Vidare pekar forskningen på att en icke traditionell 

undervisning förbättrar attityden till ämnet och därmed också förbättrar elevernas förståelse 

till varför de lär sig. Denna kunskap om varför någonting är viktigt tror vi kan ha betydelse 

för hur mycket eleverna lär sig. Vidare får eleverna möjlighet att se andra vägar till kunskap. 

Detta tror vi precis som Boström och Dunn & Dunn ger eleverna större kunskap om hur de 

själva lär sig bäst. 

Vad det gäller könsskillnader så framkommer inga större differenser i våra resultat. 

Här trodde vi att vi skulle se större skillnader, med tanke på att en stor del av tidigare 

forskning pekade på att en skillnad förekommer, antingen att flickorna gynnas eller att de 

missgynnas av dagens klassrumsundervisning. Vi trodde dessutom själva i vår hypotes att 

flickorna skulle gynnas av klassrumsundervisningen och att pojkarna skulle gynnas av den 

idrottsintegrerade undervisning. Det kan dock förklaras med att grupperna inte var speciellt 

jämna från början och att resultatet därför inte blev korrekt.  

En fördel med idrottsintegrerad undervisning är att en integration med idrott och 

även andra ämnen blir möjligt. Detta medför att eleverna kan få en helt annan typ av varierad 

skola. Där en hel dag kan ägnas åt ett moment även om det under den dagen ingår flera olika 

ämnen. Forskningen visade också på att om ämnesintegrationen genomförs på rätt sätt kan 

eleverna lära sig mer än om de enbart skulle ha haft varje ämne för sig. Dessutom borde 

elevernas intresse öka och därmed förhoppningsvis även deras intresse för att lär sig. 

Genom att, utifrån The Dunn & Dunn learning style model och Learning-by-doing, 

vidareutveckla vår idrottsintegrerade undervisning till att använda ännu flera sinnen skulle vi 

troligtvis få större förbättring på den idrottsintegrerade undervisningen jämfört med den 

traditionella undervisningen. Om dessutom eleverna skulle få lära sig vad som var deras egen 

personliga inlärningsstil skulle undervisningen kunna bedrivas precis på det sätt som varje 

elev lär sig bäst. Visst är det en stor omställning från dagens skola, men hur mycket har 

egentligen förändrats sedan första läroplanen för grundskolan infördes 1962 vad det gäller 

sättet att lära ut? 

Vad bristerna beror på är svåra att peka på, men att skolans läroplan har förändrats på 

ett signifikant sätt sedan 1960-talet råder det inget tvivel om. Den har ändrats flera gånger 

från 1962 t.o.m. 1994 och med dem en undervisningsmiljö som ska har mer elevinflytande 

och anpassas till individen. Genom att läsa läroplanerna från 1962 till 1994 framgår det att 

läraren också ska ha gått från en mer traditionell, styrande och föreläsande roll till en mer 

lyssnande och otraditionell lärarstil. Men stämmer detta i dagens klassrum? I matematikämnet 

är vi inte så säkra, det tycks fortfarande vila en traditionell läroboksstyrd miljö över ämnet. 
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Att överhuvudtaget hitta läromedel som är inriktade för en annan miljö än ett klassrum är 

svårt, med klassrum menas här ett rum med tak, väggar och skolbänkar. Alla de stora 

läroboksförmedlarna har nästan inga ämnesintegrerade böcker för ämnet matematik, speciellt 

för årskurserna 6 och uppåt. Därmed kan läraren redan då känna sig styrd i en riktning, eller 

”lärobokslakejen” som en högskolelärare sade till oss under vår matematiklärarutbildning på 

Stockholms universitet. 

Men är det fel med en traditionell styrning av elever i ämnet matematik? Våra 

resultat visar att vissa moment i ämnet fungerar minst lika bra med traditionell undervisning 

som helhet. Därmed inte sagt att detta fungerar på alla elever individuellt. Som vi förklarat 

tidigare så lär sig alla på olika sätt och olika bra. Detta är också något som Skolverket tar upp, 

att läraren ska försöka individanpassa sina lektioner, eller åtminstone variera lektionerna så att 

de inte blir tråkiga.  

Samma högskolelärare som ovan, har dock sagt att ibland är matematik helt enkelt 

tråkigt, att vi som lärare inte kan göra varje lektion rolig. Detta har vi svårt att svälja som 

blivande lärare. Utifrån filosofin för idrott och hälsa borde även läraren i ämnet matematik 

inspirera och intressera.  

Kanske är traditionell lärarstil att föredra med tanke på att andra 

undervisningsmetoder kräver mera resurser. Detta har vi sett i forskningen om 

idrottsintegrerad undervisning och även hört från en del lärare som menar på att det krävs mer 

tid för att genomföra exempelvis en idrottsintegrerad lektion ute och tid betyder ofta pengar 

för kommunerna. Dessutom fungerar den trots allt för merparten av eleverna.  

Det är dock fortfarande väldigt tydligt att ämnena i skolan är uppdelade inom 

praktiska och teoretiska områden. Idrott och hälsa är nästan alltid förknippad med rörelse, för 

gemene man/kvinna, men om vi själva tittar på vår lärarutbildning inom idrott och hälsa, är 

det inte så att vi är i konstant rörelse hela dagarna för att lära oss idrottsläraryrket. Vi sitter 

oftare på traditionellt sätt bakom bänkar på rad i ”klassrum”, learning by doing har sina 

begränsningar. 

Så även om våra resultat visade på att idrottsintegrerad undervisning mycket väl kan 

konkurrera med den traditionella undervisningen är det viktigt att komma ihåg att de allra 

flesta lär sig mest med det visuella och det auditiva sinnet. Det viktiga är istället att försöka 

minnas att inte alla kommer att lära sig med traditionell undervisning. Vissa behöver få känna, 

rita och på andra sätt förstå uppgiften. Därför är en undervisning som är varierad och tar med 

så många olika sinnen som möjligt den som borde ge bäst resultat. Så vi förespråkar inte 
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enbart idrottsintegrerad undervisning utan ser det snarare som ett bra komplement för att 

variera lektionerna och intressera eleverna. 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vi känner oss sålunda inte helt nöjda och skulle vilja föreslå mer långtgående projekt, där 

någon skola vågar, även högt uppe i åldrarna, undervisa idrottsintegrerat 60-70 % av 

lektionstiden under ett helt läsår. Vi säger vågar, för vi tror ämnet matematik är för starkt 

förknippat med att vara ett teoretiskt ämne. Samt det faktum att fokus på betygen i högre 

grundskolan och på gymnasiet har så stor betydelse att ingen vågar frångå en tradition som 

fungerar någorlunda. Resultaten skulle jämföras med riket med hjälp av de nationella proven i 

matematik. 

Våra resultat visar trots allt att den idrottsintegrerade undervisningen inte är mer 

ofördelaktig än den traditionella. 

Om denna studie skulle genomföras skulle det även gå att få klarhet i vilka som lär 

sig bäst av könen med idrottsintegrerad undervisning. För om ett förtest genomförs innan kan 

förbättringen för pojkarna jämföras med förbättringen för flickorna. 

Det skulle också vara intressant att jämföra flera olika skolor från olika delar av 

landet för att se om det kan finns någon skillnad på vilka som kan tillgodogöra sig den 

idrottsintegrerade undervisningen bäst. Detta då skolor som ligger utanför storstäderna 

troligtvis har elever som är mer vana att vistas utomhus. 
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Bilaga 1  
Käll- och litteratursökning 
Är det någon skillnad mellan traditionell och idrottsintegrerad undervisning vad det gäller 
studieresultat i ämnet matematik? Finns det någon skillnad mellan könen? 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Mathematic                Active learning 
Learning                     Learning style 
Teaching                    Dunn Rita 
School                        Lena Boström  
Cognitive learning     Education 

Math 
 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Vi sökte efter artiklar och böcker som tog upp inlärning i matematik men även i skolan generellt. Då vi 
undersöker hur man lär ut så tog vi med teaching också. Rita Dunn var en författare som vi fann 
intressant därför sökte vi efter artiklar av henne. Lena Boström gjorde sin avhandling om 
inlärningsstilar. Därför ansåg vi att artiklar och böcker av henne också var intressant. Till en början 
sökte vi främst på learning och teaching, men efter en hand övergick det till det mer specifika 
mathematic, learning style eller active/cognitive learning. 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  
träffar 

relevanta
 

CSA 
 
 
 
 
 
 
Stockholms 
universitets 
bibliotekskatalog 

Mathematic: abstract; Learning: abstract 
Mathematic or Math: abstract; teaching abstract; 
school: anywhere 
Dunn, Rita: Author 
Active learning  abstract; Cognitive learning: abstract 
Learning style: abstract; education: abstract 
 
Författare: Rita Dunn; Fritext: learning style 
Författare: Lena Boström 
Fritext: cognitive learning 
 

35 (peer-reviewed) 
313 (peer-reviewed) 
 
41 (peer-reviewed) 
3 (peer-reviewed) 
193 (peer-reviewed) 
 
2 
13 
253 

2 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
2 

 
KOMMENTARER:  
Vi hade ganska svårt att hitta relevanta artiklar och sökte även med mängder av andra kombinationer 
som inte gav något resultat. Vi har även sökt i Libris bibliotekskatalog men hade där ingen lycka vad 
det gäller relevanta böcker. Vi har också varit inne på skolverkets hemsida och har där funnit 
intressanta artiklar dock utan att ha sökt. Hittade även några böcker på bokhyllan på Lärum, SU, när 
jag skulle hämta andra böcker av intresse. 

 

   



 

Bilaga 2  
Lektion ett, lektionsplanering  
Traditionell 
Lektionen börjar med genomgång av olika trianglar: Rätvinkliga, liksidiga, likbenta trianglar. 

Där eleverna själv ska säga vilken av dessa som är 

rätvinkliga, liksidiga och likbenta. 

 

Den rätvinkliga triangeln har en speciell 

egenskap, det är detta denna lektion ska 

handla om. (Figuren till höger ritas upp på 

tavlan) 

Om man från varje sida på triangeln bildar 

en kvadrat och därefter räknar ut arean på 

alla kvadrater så är de två minsta 

kvadraternas areor tillsammans lika stora 

som den största kvadraten. 

Detta samband är något som varit känt i 

flera tusen år och kallas för Pythagoras sats. 

Namnet kommer från en gubbe som levde i 

Grekland för flera tusen år sedan, men trots 

att han gav namn åt sambandet var det 

nödvändigtvis inte han som kom på det för 

första gången. 

Eleverna får nu tänka efter på följande fråga: kan ni nämna några tillfällen då detta samband 

kan vara användbart? De för möjlighet att tänka efter någon minut och prata med 

bordsgrannen någon minut innan de får komma med något förslag. 

(Lämpliga förslag): 

- Diagonalen i en kvadrat/rektangel 

- Längden på ett lutande plan 

Vi gör två övningar tillsammans, varav den ena övningen är det eleverna själva som ska lösa. 

Övning ett: 

Pelle bor i en villa, han har en steg som är 5 meter lång, om han ställer stegen 3 meter ut från 

husväggen och lutar det mot huset så går stegen precis upp till takrännan. Hur högt upp ligger 

takrännan?  

   



 

Svar: Stegen, husväggen bildar en rätvinklig triangel tillsammans med marken. Alltså kan vi 

använda sambandet att den långa sidans kvadrat är lika stor som de två kortare sidornas 

kvadrat. Eftersom 5>3 så är den sidan som är 3 meter en kort sida. Och eftersom stegen når 

högre om du ställer den rakt upp jämfört med husväggen måste husväggen också vara en kort 

sida. Om vi kallar husväggen för h så är 5x5 är lika mycket som (hxh)+(3x3). 5x5 = 25, 3x3 = 

9, (hxh) är alltså 25-9=16. Vilken kvadrat har 16 som area? Den med sidan 4, alltså måste 

husväggen vara 4 meter hög. 

Övning 2: 

Linda har en liten grönsaksplätt, men har problem med att djur springer in på hennes mark 

och äter av grönsakerna. Hon bestämmer sig för att sätta upp stängsel runt hela plätten. Plätten 

har formen av en kvadrat och hon bestämmer sig för att mäta diagonalen först. När hon 

multiplicerar diagonalen med sig själv fick hon fram talet 200. Vad bra tänkte Linda då, då 

behöver jag bara köpa 40 meter stängsel. Hur tänkte Linda? Stämmer det att hon bara behöver 

köpa 40 meter stängsel? 

Svar: Diagonalen i en kvadrat bildar en rätvinklig triangel med två av sidorna. Diagonalen är 

alltid längre än sidorna på en kvadrat alltså är kvadraten som bildas med diagonalen som sida 

lika stor som de två kvadrater som kan bildas av de två sidorna i kvadraten. Eftersom 

diagonalen x diagonalen var 200 så ska sidanxsidanx2 vara 200. Så sidanxsidan är lika med 

100, och vilket tal multiplicerat med sig själv är 100. 10 så klart så sidan på kvadraten är tio, 

då blir den totala omkretsen 4x10, som ju är 40. Linda hade helt rätt, det räcker med 40 meter 

stängsel.  

Idrottsintegrerad 
Lektionen börjar med en liknande teoretisk genomgång som på den traditionella lektionen om 

än något kortare. Därefter fortsätter lektionen utanför matematiksalen, antingen i 

gymnastiksalen eller utomhus, beroende på väder. Planeringen går till på samma sätt 

skillnaden är att de två övningarna kommer att genomföras praktiskt. En stege kommer att 

användas för att visa hur övningarna kan genomföras praktiskt.  

Vad det gäller övning två får eleverna arbeta i grupp och ställa upp två rättrianglar med 

sidorna 3, 4 och en sida okänd samt 5, 12 och en sida okänd. För ta reda på hur lång sista 

sidan är måste eleverna antingen ställa ut trianglarna och mäta eller räkna ut avståndet och 

sedan bara ställa upp konerna. Efteråt diskuterar de olika svara som kommit fram och varför 

det inte nödvändigtvis fungerade för de som ställde upp en rätvinklig triangel med sidan 3 och 

4 eller 5 och 12. Anledningen är att vinkeln troligtvis inte var rät. 

   



 

Bilaga 3 
Lektion två, lektionsplanering  
Traditionell  
Lektionen börjar med en genomgång av vad är statistik när används det och till vad? Därefter 

får eleverna ge förslag på olika sätt att analysera statistisk data (Lämpliga förslag: typ-, 

median-, medelvärde). 

Lektionen fortsätter med en förklaring till vad typ-, median- och medelvärde är för något. Vad 

skillnaden är och på vilket sätt de kan användas. Resten av lektion består av exempel som 

görs på tavlan tillsammans med eleverna eller av eleverna själva.  

Exempel på övningar är, medellängden i klassen, medel och median åldern i klassrummet 

samt att räkna ut medel-, median- och typ värde på påhittade värden. Lektionen avslutas med 

en diskussion om vad skillnaden kommer ifrån och när det är bäst att använda vilket sätt. 

Idrottsintegrerad  
Lektionen startar med en liknande teoretisk genomgång som den ”traditionella” lektionen om 

än något kortare. Där bland annat medel-, median- och typlängd samt medel-, median- och 

typålder i klassrummet räknas ut. Vi diskuterar även varför de får olika värden och vilken som 

lämpar sig bäst. Resterande del av lektionen kommer inte att genomföras i ett klassrum utan i 

gymnastiksalen eller utomhus, beroende på vädret. Lektionen fortsätter med olika övningar 

som går ut på att få in data för statistiska beräkningar. Klassen delas i tre grupper där varje 

grupp ska göra de tre övningarna: stående längdhopp, armhävningar och kast med boll i hink. 

När alla har gjort alla övningar får varje grupp ansvar att räkna ut median-, medel- och 

typvärde på en av övningarna. Som avslutning diskuteras återigen varför det blir olika värden 

på de tre sätten att räkna och vilket sätt som passar bäst när? 

   



 

Bilaga 4 
Frågorna till sluttestet ser ut på samma sätt fast med andra siffror 
Förtest Pythagoras 

1. I en rektangel är bredden 3 cm och höjden 4 cm hur 
lång är diagonalen? 
 
 

3 
? 

 

4 

12 
?

2. I en rätvinkligtriangel är arean 30 cm2 och 
höjden 12 cm. Hur hög är den längsta sidan på 

triangeln?  
  

 
 

  

30 cm2 
3. I en likbent triangel är höjden 4 cm och basen 6 cm hur stor är 

omkretsen (ledning dela triangeln i två lika stora delar)? 
   
   
  
 

4

6
? 

a 

4. Om de två kortare sidorna är a respektive b i en 
rätvinklig triangel hur lång är den längsta 
sidan?  
   
   

 
 

  
  

5. Hur stora är kvadraterna nedan? Beskriv hur du får 
fram areorna och kvadraternas sida. 

b 

 

 

 

   



 

Bilaga 5 
Frågorna till sluttest har samma utseende men med andra siffror. 
Förtest Statistik 
 

1. Under en vecka läste Markus av följande temperaturer kl 13.00. 
Dag  Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 
Temp °C 4 3 7 4 1 9 1 
Beräkna medeltemperaturen (redovisa dina beräkningar) 
Svar:  
 

2. Eleverna i en skola undersökte hur många syskon de hade. Resultatet av 
undersökningen ser du i tabellen.  

Antal syskon 1 2 3 4 5 6 7 
Antal elever 3 15 9 4 2 0 2 

a) Hur många elever deltog i undersökningen? Svar: 
b) Bestäm medelvärde, typvärde och median för antal syskon (redovisa dina beräkningar) 

Svar: 
 

3. Lisa tävlar i bågskytte. Varje pil kan ge minst 0 poäng och högst 10 poäng. På 
klubbmästerskapet sköt Lisa 5 pilar. Medelvärdet blev 8 poäng och medianvärdet 10 
poäng. Hur kan hon ha skjutit? Motivera ditt val  

 
4. På Nya Zeeland kan man vaska guld. En dag var det 12 personer som vaskade. Efter 

en timme vägde de hur mycket guld de hade lyckats vaska per person. 
Resultatet ser du i tabellen. 

0,15 
g 

2,96 
g 

0,23 
g 

0,62 
g 

0,43 
g 

0,36 
g 

0,16 
g 

0,28 
g 

0,32 
g 

0,19 
g 

0,26 
g 

0,30 
g 

Bestäm medelvärde och median för hur mycket guld de vaskade på en timme. Förklara 
varför det blir så stor skillnad mellan medianen och medelvärdet. 
 

5. I ett företag arbetar 11 personer. Deras månadsinkomster är: 
15000, 13000, 47000, 15000, 13000, 55000, 15000, 13000, 16000, 16000, 13000 
Bestäm medelvärdet och medianen för de anställdas månadsinkomster. Vilket mått, 
medelvärdet eller medianen, tycker du bäst beskriver de anställdas löner? 
Motivera ditt val och förklara också varför du tycker att det andra måttet inte är lika 
bra. 

 

   



 

Bilaga 6 
Resultatet från den statistiska analysen 
Skillnad Kön Pythagoras och Statistik (1= Killar Idrottsintegrerat/teoretiskt, 2=Tjejer 
Idrottsintegrerat/teoretiskt) Finns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickorna 
varken för Statistik eller för Pythagoras.   
 
  KönKlass N Mean Rank Sum of Ranks 

1 15 12,83 192,50
2 12 15,46 185,50

Skillnad Pythagoras: 

Total 27   
1 15 12,53 188,00
2 12 15,83 190,00

Skillnad Statistik: 

Total 27   
 
 Test Statistics(b) 
 

  
Skillnad 

Pythagoras: 
Skillnad 
Statistik: 

Mann-Whitney U 72,500 68,000
Wilcoxon W 192,500 188,000
Z -1,382 -1,126
Asymp. Sig. (2-tailed) ,167 ,260
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,399(a) ,300(a)

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: KönKlass 
 
Skillnad Kön Pythagoras och Statistik (3= Pojkar Teoretiskt/idrottsintegrerat, 4=flickor 
teoretiskt idrottsintegrerat). Det finns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor vare 
sig det gäller Pythagoras eller Statistik.  
 Ranks 
 
  KönKlass N Mean Rank Sum of Ranks 

3 10 12,10 121,00
4 16 14,38 230,00

Skillnad Pythagoras: 

Total 26   
3 10 12,10 121,00
4 16 14,38 230,00

Skillnad Statistik: 

Total 26   
 
 Test Statistics(b) 
 

  
Skillnad 

Pythagoras: 
Skillnad 
Statistik: 

Mann-Whitney U 66,000 66,000
Wilcoxon W 121,000 121,000
Z -,945 -,760
Asymp. Sig. (2-tailed) ,345 ,447
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,484(a) ,484(a)

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: KönKlass 

   



 

Skillnaden i Statistik mellan de som haft teoretiskt och de som haft idrottsintegrerat 
(1=teoretisk undervisning, 2=idrottsintegrerad(?) undervisning). På förtestet fanns det ingen 
skillnad mellan grupperna däremot till eftertestet syns en tydlig skillnad mellan grupperna 
(P<0,05) Där den grupp som haft idrottsintegrerad undervisning visade bättre resultat. 
 Ranks 
 

  
IdrottsintegreradT
eoretisk N Mean Rank Sum of Ranks 
1 25 23,98 599,50
2 25 27,02 675,50

Statistik Förtest 

Total 50    
1 27 21,11 570,00
2 25 32,32 808,00

Statistik eftertest 

Total 52    
 
 Test Statistics(a) 
 

  
Statistik 
Förtest 

Statistik 
eftertest 

Mann-Whitney U 274,500 192,000
Wilcoxon W 599,500 570,000
Z -,782 -2,738
Asymp. Sig. (2-tailed) ,434 ,006

a  Grouping Variable: IdrottsintegreradTeoretisk 
 
Skillnaden mellan teoretisk och idrottsintegrerad undervisning i Pythagoras 
(1=idrottsintegrerad undervisning, 2=teoretisk undervisning). På förtestet fanns det en 
signifikant skillnad mellan grupperna, denna skillnad försvann dock till eftertestet. Det går 
inte att säga om någon av grupperna var bättre än den andra till eftertestet (P<0,05).  
 Ranks 
 

  
IdrottsintegreradT
eoretisk N Mean Rank Sum of Ranks 
1 24 22,50 540,00 
2 24 26,50 636,00 

Pythagoras Förtest 

Total 48    
1 24 21,88 525,00 
2 24 27,13 651,00 

Pythagoras eftertest 

Total 48    
 
 Test Statistics(a) 
 

  
Pythagoras 

Förtest 
Pythagoras 

eftertest 
Mann-Whitney U 240,000 225,000
Wilcoxon W 540,000 525,000
Z -2,067 -1,710
Asymp. Sig. (2-tailed) ,039 ,087

a  Grouping Variable: IdrottsintegreradTeoretisk 
 
 
 
Skillnad mellan de två grupperna om vi ser till resultatet på båda momenten 
(1=idrottsintegrerad moment 1 och teoretiskt moment 2, 2=teoretiskt moment 1 och 

   



 

idrottsintegrerat moment 2). Här kan vi se en signifikant skillnad mellan grupp 1 och 2 där 
grupp 2 har ett bättre resultat totalt sätt (P<0,05). 
 Ranks 
 

  
IdrottsintegreradT
eoretisk N Mean Rank Sum of Ranks 
1 27 21,89 591,00
2 26 32,31 840,00

Resultattotalt 

Total 53   
 
 Test Statistics(a) 
 
  Resultattotalt 
Mann-Whitney U 213,000 
Wilcoxon W 591,000 
Z -2,525 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 

a  Grouping Variable: IdrottsintegreradTeoretisk 
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