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1. Indledning 
I forbindelse med den nye skolereform i 2014 blev skoledagen udvidet. Tankerne bag reformen var 

at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag samt at give eleverne en læn-

gere og mere varieret skoledag, hvor undervisningen i højere grad skulle gennemføres på nye og 

inspirerende måder. I den forbindelse blev motion og bevægelse sat på skoleskemaerne med et krav 

om, at det skulle indgå i et omfang, der gennemsnitligt svarer til 45 minutter om dagen (Under-

visningsministeriet, u.å.). Motion og bevægelse skulle medvirke til den varierede skoledag samt un-

derstøtte elevernes sundhed, trivsel, motivation og læring (Jensen, 2018, s. 20). Forskellige forsk-

ningsresultater havde på daværende tidspunkt slået fast, at der er en sammenhæng mellem fysisk 

aktivitet og læring, hvorfor bevægelse blev anerkendt som et særligt vigtigt redskab (Svendsen, 

2018, s. 7; Kulturministeriet, 2011). Vi ser også et stort potentiale i motion og bevægelse i forhold 

til at styrke elevernes fællesskabsfølelse, motivation og læring. Men dette potentiale er ikke det ene-

ste, der har vakt vores interesse for at integrere bevægelse i elevernes undervisning. Vi lever i en 

senmoderne tid, hvor et samfundsmæssigt vilkår er, at vi tilbringer meget tid foran diverse skærme 

herunder fx smartphones og computere. Skærmtiden involverer ofte stillesiddende aktiviteter og 

sparsom kropskontakt. I vores optik afføder dette et helt nyt behov for at få gang i kroppen samt 

mærke sin egen krop - et behov der desuden ikke bliver mindre set i lyset af elevernes forlængede 

skoledag. Idet motion og bevægelse netop er karakteriseret ved kropskontakt og kropsbevægelse, 

anser vi de 45 minutters daglig bevægelse, som folkeskoleloven foreskriver, som et oplagt redskab 

til at imødekomme denne (problematiserende) realitet.  

Under vores praktikperioder har vi imidlertid erfaret, at lærernes anvendelse af motion og 

bevægelse er sparsom, og studier har også vist, at færre end 20% af lærerne inddrager bevægelse i 

deres undervisning hver dag (Jørgensen, 2018, s. 31). Vi finder det derfor særligt vigtigt og interes-

sant at undersøge feltet, så vi kan udnytte det omtalte potentiale ved motion og bevægelse. På bag-

grund heraf ønsker vi at inspirere lærere til at vekselvirke mellem traditionel stillesiddende under-

visning og bevægelsesaktiviteter, således at der ændres på det faktum, at børn er meget stillesid-

dende og inaktive i løbet af en skoledag. Vi ønsker at tilføre en ny dimension til matematikunder-

visningen, således at denne bliver mere varierende, inspirerende og bevægelsesorienteret. Vi ønsker 

at fremme elevernes læringsmiljø gennem integreringen af motion og bevægelse.  

I forlængelse af disse intentioner har vi valgt at skænke matematikfaget særlig opmærksom-

hed. Det skyldes dels, at vi selv er kommende matematiklærere, dels at en undersøgelse har vist, at 

matematik er et fag, hvor størstedelen af undervisningen foregår via stillesiddende arbejde (Réol, 
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2018). En undersøgelse som vores praktikperioder og vikararbejde gennem henholdsvis 6 år og 4 år 

kan bekræfte. Matematikundervisningen tildeles hermed en særlig status i vores bachelorprojekt. 

 

På baggrund af ovenstående er vi blevet særligt optagede af at undersøge, hvordan vi gennem kvali-

ficeret brug af bevægelsesaktiviteter kan gøre matematikundervisningen mere kropslig, motive-

rende, fællesskabsorienteret og lærerig for eleverne. Derfor lyder vores problemformulering såle-

des: 

 

1.2. Problemformulering 

Hvorledes og med hvilke tanker er motion og bevægelse implementeret i matematiklærerens praksis 

på mellemtrinnet, og hvordan kan motion og bevægelse fremme et positivt læringsmiljø i matema-

tikundervisningen?  

2. Begrebsafklaring  
I de følgende to afsnit vil vi kort forklare, hvad vi forstår ved begreberne motion og bevægelse og et 

positivt læringsmiljø. Disse begrebsafklaringer skal give en fælles forståelse for, hvilken mening 

læseren skal tillægge begreberne i dette projekt.  

 

2.1. Motion og bevægelse 

Der vil i denne opgave ikke blive skelnet mellem begreberne bevægelse, bevægelsesaktiviteter og 

motion og bevægelse. Begreberne vil blive tillagt samme betydning og skal dermed forstås som tre 

forskellige udtryk for det samme begreb, når de bruges løbende gennem opgaven. Vores definition 

af bevægelse, bevægelsesaktiviteter og motion og bevægelse lægger sig tæt op ad Sundhedsstyrel-

sens definition af fysisk aktivitet, der defineres som “al bevægelse, der øger energiomsætningen 

[...]” (2015, s. 3). Vi definerer altså motion og bevægelse som al aktivitet, der på den ene eller an-

den måde øger energiomsætningen i kroppen. Vi anser derfor ikke stillesiddende arbejde som mo-

tion og bevægelse, derimod indebærer motion og bevægelse, at kroppen er i gang. Dermed ikke sagt 

at intensiteten skal være høj. Motion og bevægelse omfatter altså et bredt spektrum af aktiviteter. 

Der vil senere i opgaven, under afsnittet  5.1., blive redegjort for hvilke typer af aktiviteter, der er 

indeholdt i motion og bevægelse ud fra Jesper von Seelens taksonomi over fysisk aktivitet.  
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2.2. Et positivt læringsmiljø 

Ifølge Thomas Nordahl (2012) medvirker et positivt læringsmiljø til læring og udvikling hos ele-

verne, hvorfor dette begreb bliver særligt vigtigt for lærerens virke. Læringsmiljøet knytter sig til 

forskellige miljømæssige faktorer, som har betydning for elevernes sociale samt faglige læring og 

deres generelle velbefindende i skolehverdagen. I denne opgave vil vi kun have fokus på nogle af 

de faktorer, som er afgørende for at skabe et positivt læringsmiljø. Vi har valgt at lave denne af-

grænsning, da vi dermed kan foretage en dybdegående undersøgelse af fire faktorer frem for en 

flygtig undersøgelse af alle faktorer. Med inspiration fra Nordahl har vi derfor valgt at afgrænse et 

positivt læringsmiljø til at bestå af følgende fire faktorer: Klasseledelse, motivation, klassens fælles-

skab og elevernes faglige læringsudbytte (Nordahl, 2012, s. 123-129). I afsnit 5.3. vil vi udfolde 

disse fire faktorer og herunder afklare, hvorfor de er en central del af et positivt læringsmiljø. 

 

3. Læsevejledning 
Projektet indledes med et afsnit bestående af beskrivelser og begrundelser for vores empiriske og 

metodiske tilgang herunder vores videnskabsteoretiske afsæt, valg af kvalitativ metode og valg af 

analysestrategier. Til sidst i afsnittet følger vores refleksioner over begreberne transparens, gyldig-

hed og genkendelighed, da vi gennem disse har forsøgt at opnå kvalitet i vores undersøgelse. 

Dernæst følger vores analyse, som består af to dele. Første del indeholder en komparativ 

analyse af tre udvalgte matematiklæreres implementering af motion og bevægelse på mellemtrinnet. 

Her inddrages indsamlet empiri samt Jesper von Seelens taksonomi over typer af fysisk aktivitet, 

som bruges til at afdække, hvilke typer bevægelse lærerne anvender. Anden del omfatter en teore-

tisk analyse af, hvordan en bevægelsesbaseret matematikundervisning kan fremme et positivt læ-

ringsmiljø sammenholdt med elevers oplevelse af samme. Denne analysedel er inddelt i fire afsnit 

bestående af de fire faktorer, der er defineret indeholdt i et positivt læringsmiljø: Klasseledelse, mo-

tivation, fællesskab i klassen og fagligt læringsudbytte. Thomas Nordahl bruges indledende i hvert 

afsnit til at belyse de fire faktorers relation til et positivt læringsmiljø. Yderligere benyttes Nordahl 

til at undersøge første afsnit omhandlende klasseledelsens betydning for kvaliteten af bevægelsesak-

tiviteter. Herefter inddrages Mette Pless og Niels Ulrik Sørensen i andet afsnit til at klarlægge, 

hvordan motion og bevægelse i matematikundervisningen kan skabe motivation hos eleverne. I 

tredje afsnit undersøges, hvordan motion og bevægelse kan fremme fællesskabet i klassen ved ind-

dragelse af forskellige teoretikere. Der inddrages perspektiver fra Andreas Bolding Christensen, 
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Bodil Borg Høj, Elsebeth Jensen og Jens-Ole Jensen, der alle bidrager med forskellige vinkler på 

fællesskabets betydning. I fjerde afsnit anvendes konklusioner fra konsensuskonferencen i 2011, 

Fysisk aktivitet og læring, til at afdække, hvordan motion og bevægelse kan fremme elevernes læ-

ringsudbytte. Under alle fire afsnit inddrages løbende citater fra vores elevinterviews, der tilføjer 

analysedelen en praksisnær vinkel og et diskuterende element.  

I projektets diskussionsafsnit udfoldes givne uoverensstemmelser mellem projektets første 

og anden analysedel. Intentionen med denne diskussion er at finde en realistisk måde, hvorpå mate-

matiklæreren kvalificeret kan implementere motion og bevægelse, således et positivt læringsmiljø 

fremmes. Dernæst samles der i konklusionen op på projektets delkonklusioner, der tilsammen sva-

rer på vores problemformulering og dermed giver bud på fremtidige handlemuligheder som mate-

matiklærere. Slutteligt vil vi i et perspektiveringsafsnit tilføje projektet et nyt perspektiv ved at ind-

drage og kort forklare Margaret Whitehead og Øyvind Standals begreb physical literacy.   

 

4. Empiri og metodisk tilgang  
Det følgende afsnit vil først give en gennemgang af projektets videnskabsteoretiske afsæt. Dernæst 

vil vi udfolde den metodiske tilgang og give en begrundelse herfor, hvorefter undersøgelsesdesig-

nets indsamlingsmetoder og spørgetilgang begrundes. Efterfølgende beskrives hvilke mulige fejlkil-

der, vi er stødt på ved den valgte metode. Herefter gives et indblik i hvilke analysestrategier, vi har 

anvendt i arbejdet med det indsamlede data. Slutteligt følger vores refleksioner over begreberne 

transparens, gyldighed og genkendelighed i forhold til vores undersøgelse.  

 

4.1. Videnskabsteoretisk afsæt 

Det videnskabsteoretiske afsæt for dette projekt er inspireret af den fænomenologiske og hermeneu-

tiske tilgang. Vi har forsøgt at forholde os fænomenologiske i interviewsituationerne med både læ-

rerne og eleverne ved at prøve at forstå fænomenet, motion og bevægelse, ud fra lærerne og elever-

nes egne perspektiver med den forudsætning, at virkeligheden er, hvad det enkelte menneske opfat-

ter den som (Aagerup & Willaa, 2016, s. 25). Vi har altså forsøgt at begribe implementeringen af 

motion og bevægelse, sådan som de enkelte elever og lærere oplever den. Således bliver det nem-

mere at forstå, hvordan motion og bevægelse er implementeret og reelt håndteret på mellemtrinnet i 

matematikundervisningen, idet vi får indblik i lærernes og elevernes virkelighed, hvilket netop er én 

af hensigterne med dette projekt.   
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I analysen af vores interviews har vi haft en hermeneutisk tilgang, hvor vi, ud fra den her-

meneutiske spirals vekslen mellem del og helhed, har fortolket vores interviews. Vi har derfor for-

søgt at forstå deludsagn af interviewene ud fra en forforståelse af helheden, samtidig med at vores 

helhedsforståelse er dannet gennem indtryk af forskellige delelementer af interviewene. Vores for-

tolkningsproces har altså hele tiden vekslet mellem helhed og del, og hermeneutikken har på den 

måde støttet os i at opnå forståelse for lærernes oplevelse og håndtering af motion og bevægelse i 

matematikundervisningen samt elevernes erfaringer med samme (Aagerup & Willaa, 2016, s. 25). 

Desuden fremhæver hermeneutikken betydningen af at fortolke menneskers handlinger ved at foku-

sere på et dybere meningsindhold end det umiddelbart indlysende, hvorfor vi netop har valgt at gen-

nemarbejde vores empiri med stor grundighed (Thagaard, 2004, s. 39). Dette udfoldes i følgende 

afsnit.  

 

4.2. Kvalitativ metode 

Vi har valgt at anvende den kvalitative forskningsmetode, da kvalitative undersøgelser er velegnede 

til dybdegående at beskrive, hvordan mennesker opfatter deres livsverden (Aagerup & Willaa, 

2016, s. 33). Denne metode egner sig derfor særligt godt til vores undersøgelse, da vi netop er inte-

resserede i lærere og elevers personlige opfattelse af fænomenet motion og bevægelse i matematik-

undervisningen. Derudover interesserer kvalitativ forskning sig almindeligvis også for, hvordan no-

get gøres og opleves, hvorfor vi tillige finder de kvalitative metoder særligt anvendelige til at af-

dække lærernes individuelle håndtering af motion og bevægelse, som udgør en central del af vores 

problemformulering (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 13).  

 

4.2.1. Det kvalitative forskningsinterview 

En særlig anvendelig metode til at opnå viden om menneskers livsverden, deres opfattelser, menin-

ger og oplevelser er gennem det kvalitative forskningsinterview (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 

29). Jævnfør ovenstående afsnit, som netop ekspliciterer vores interesse i at opnå en sådan viden, 

har vi derfor valgt at anvende det kvalitative forskningsinterview. Gennem det kvalitative forsk-

ningsinterview ønsker vi at få adgang til lærerne og elevernes særegne beskrivelser af motion og 

bevægelse i matematikundervisningen - hvordan de personligt håndterer, opfatter og italesætter fæ-

nomenet. Vi ser interviewformen som en oplagt metode til at forstå vores informanter i dybden og 

lade dem komme til orde med deres egne fortællinger om bevægelse i skolen, som er et af formå-

lene med undersøgelsen (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 29-34). 
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4.2.1.1. Kontakt til informanterne 

Forud for vores undersøgelse kontaktede vi vores informanter via e-mail, hvori vi kort beskrev om-

drejningspunktet for vores bachelorprojekt og herunder baggrunden for vores undersøgelse. Vi øn-

skede at sikre, at informanterne vidste, hvad de gik ind til, såfremt de sagde ja til at deltage. I vores 

optik er det i forbindelse med en undersøgelse som vores, hvor vi ønsker at komme helt tæt på in-

formantens livsverden, nemlig altafgørende, at informanten deltager frivilligt og af lyst.  

 

4.2.1.2. Valg af lærere 

Til vores individuelle interviews udvalgte vi tre lærere fra tre forskellige skoler i Aarhus Kommune. 

Vi valgte at interviewe lærere fra tre forskellige skoler for at få et bredere perspektiv på vores un-

dersøgelse. Derudover valgte vi udelukkende at interviewe matematiklærere på mellemtrinnet, da 

det netop er bevægelse i matematikundervisningen på mellemtrinnet, der er omdrejningspunktet for 

vores undersøgelse. De tre lærere har alle forskellige antal års erfaring samt foretrukne måder at un-

dervise i matematik på, hvorfor muligheden for at få forskellige perspektiver på vores undersøgelse 

optimeres. I forlængelse heraf er intentionen bag lærernes forskellighed i forhold til køn, alder, fore-

trukne undervisningsform og arbejdsplads ligeledes at gøre undersøgelsen mere repræsentativ 

(Aagerup & Willaa, 2016, s. 150).   

 

4.2.1.3. Valg af elever  

Vi har valgt at interviewe elever for at få indsigt i deres forståelse og oplevelse af motion og bevæ-

gelse i matematikundervisningen, da vi finder elevernes perspektiver fundamentale i forbindelse 

med undersøgelsen af sidste led i vores problemformulering: Hvordan kan en bevægelsesbaseret 

undervisning fremme et positivt læringsmiljø i matematikundervisningen?  

Vi foretog seks individuelle interviews og tre fokusgruppeinterviews med udvalgte elever fra de tre 

læreres klasser på henholdsvis 4., 5. og 6. årgang. Vi valgte en ligelig fordeling af piger og drenge 

til interviewene, da dette kombineret med inddragelsen af elever fra tre skoler og alle årgange på 

mellemtrinnet gør undersøgelsen mere repræsentativ (Aagerup & Willaa, 2016, s. 150). 

 

4.2.1.4. Det semistrukturerede interview og vores interviewguides 

I forbindelse med vores kvalitative forskningsinterview valgte vi at udarbejde et semistruktureret 

interview. Vi foretog dette valg, idet vi gennem denne interviewform fik mulighed for både at 
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komme tæt på interviewpersonens livsverden, samtidig med at vi kunne fastholde vores forsknings-

mæssige tema - nemlig motion og bevægelse i matematikundervisningen (Brinkmann & Tanggaard, 

2015, s. 35). Dette lader sig gøre ved, at vi forud for interviewet planlagde og nedfældede vores 

spørgsmål til både lærerne og eleverne i en interviewguide, som sikrede, at bestemte emner blev be-

rørt. Interviewguiden er med andre ord lavet ud fra en tematisk dimension, som medførte, at vi kom 

omkring de intenderede temaer (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Samtidig var der mulighed for at 

komme helt tæt på vores informants egne beskrivelser og erfaringer, idet vi lod interviewguiden 

være mindre styrende for interviewet. Interviewguiden var mindre styrende i den forstand, at vi kun 

brugte den i de tilfælde, hvor informanternes egne beskrivelser ikke kom omkring vores interview-

spørgsmål. Vi gjorde på den måde plads til, at informanterne kunne komme med egne bidrag til 

samtalen, og vi fik mulighed for at følge de fortællinger, som informanten var mest optaget af at 

fortælle. Således bar interviewet også præg af en mere uformel karakter, som i vores optik medførte 

en mere behagelig og tryg samtale. Vi finder disse egenskaber hensigtsmæssige for en samtale, hvor 

ønsket er at komme helt tæt på informanternes livssituation, da en tryg og behagelig atmosfære kan 

være medvirkende til, at informanterne tør åbne sig helt op. Ønsket om at komme helt tæt på vores 

informanters egne beskrivelser og opfattelser falder i god tråd med vores fænomenologiske tilgang.  

 

Vi har udformet to forskellige interviewguides til henholdsvis lærerne og eleverne. Begge er opbyg-

get forholdsvis simpelt bestående af en tabel med kun to kolonner (se bilag 1). Kolonnen til højre 

angiver emnet, mens kolonnen til venstre indeholder de interviewspørgsmål, som relaterer sig til 

emnet. Som nævnt fulgte vi ikke nødvendigvis emnerne og spørgsmålenes stringente rækkefølge og 

stillede ikke de interviewspørgsmål, som informanterne selv kom omkring under deres fortællinger. 

Vi sørgede dog for at komme omkring samtlige emner i interviewguiden. Dette muliggjorde, at vi 

kunne sammenligne vores lærerinterviews, idet emnerne i interviewguiden netop sikrede, at alle læ-

rerne berørte de samme overordnede emner. Dette er en væsentlig pointe, da vi ønsker at lave en 

komparativ analyse af vores tre læreres udtalelser i afsnittet 5.2.. Bevæggrunden for dette følger i 

selve afsnittet. 

 

De nedfældede spørgsmål i interviewguiden samt de nye spørgsmål, der opstod under interviewet, 

stillede vi som åbne spørgsmål. Gennem åbne spørgsmål forsøgte vi at undgå at lægge ord i munden 

på informanterne, så vi kunne opnå adgang til deres personlige tanker og overvejelser af motion og 
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bevægelse i matematikundervisningen jævnfør den fænomenologiske grundtanke. Dette er en forud-

sætning for besvarelsen af vores problemformulering.  

 

4.2.1.5. Udførelse af lærerinterviews 

Da vi havde fået vores informanters accept til at deltage, mødtes vi med hver lærer til et individuelt 

interview på deres arbejdsplads. Alle tre interviews foregik i et grupperum, hvor vi dokumenterede 

interviewet ved at optage det på en medbragt telefon. De båndede interviews er omdrejningspunktet 

for vores analysestrategi, som omtales i afsnit 4.3.. 

Efter disse interviews, som foregik i form af en ansigt til ansigt-interaktion, foretog vi inter-

views per e-mail med alle tre lærere. Det skyldtes, at vi under bearbejdningen af vores empiri erfa-

rede, at vi manglede klarhed omkring enkelte udtalelser fra lærerne. Vi stillede disse opfølgende 

spørgsmål via e-mail, da lærerne ikke havde tid til endnu et møde. Ifølge Brinkmann og Tanggaard 

(2015) er fordelene ved e-mail-interviews, at afstanden til intervieweren kan generere mere frie 

svar, og at respondenten kan gå til og fra sine svar og elaborere disse over tid. Dette kan bidrage til 

mere gennemtænkte svar, som netop er det, vi ønsker fra lærerne, så et reelt billede af deres imple-

mentering opnås. Vi ser dog imidlertid også en ulempe ved denne form for interview, idet spørgs-

mål på skrift er fastlåste, og derved får lærerne ikke mulighed for at komme med lige så nuancerede 

svar som ved det mundtlige interview (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 35-36).  

 

4.2.1.6. Udførelse af elevinterviews 

Vi har valgt både at lave individuelle interviews samt fokusgruppeinterview med forskellige elever 

for at drage nytte af de fordele, der kan være ved begge interviewformer samt for at få et så bredt 

perspektiv som muligt. Gruppeinterviewet har bl.a. den fordel, at vi kan få flere holdninger fra ele-

verne på kort tid. Derudover er det sandsynligt, at eleverne kan blive inspireret af hinandens svar, 

hvorfor vi kan undgå elever, der ikke ved, hvad de skal sige. Eleverne kan dog også blive påvirket 

så meget af hinandens svar, at de svarer det samme. For at kompensere for dette foretog vi derfor 

seks individuelle interviews, hvor vi kunne få elevernes personlige holdning til emnet samt et mere 

detaljeret svar. Endeligt supplerer de to interviewformer hinanden. Det skyldes, at fokusgruppein-

terviewet kan give tryghed til de elever, som er usikre og generte under et individuelt interview, 

imens det individuelle interview kan give tryghed til de elever, som ikke tør ytre deres meninger 

foran deres klassekammerater (Aagerup & Willaa, 2016, s. 114-115).  
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4.2.1.7. Hvorfor mellemtrinnet? 

Vi har valgt at afgrænse vores undersøgelse til mellemtrinnet af forskellige årsager. For det første 

fordi undersøgelser viser, at motion og bevægelse i højere grad bliver inddraget i indskolingen end i 

udskolingen, hvorfor vi mener, at der netop på mellemtrinnet bør ydes en ekstra indsats for at ind-

drage motion og bevægelse, så eleverne i udskolingen også fastholdes i at være fysisk aktive (Jør-

gensen, 2017). For det andet er der ofte fokus på indskolingen og udskolingen i litteraturen omkring 

motion og bevægelse, hvorfor vi mener, at der mangler fokus på mellemtrinnet i forbindelse med 

undersøgelser af dette i folkeskolen. For det tredje har vi i vores møde med praksis oplevet, at ele-

verne er meget motiverede for motion og bevægelsesaktiviteter i starten af mellemtrinnet (4.-

5.klasse), hvorefter interessen og motivationen daler i 6. klasse, hvilket er endnu en grund til, at vi 

mener, at man bør have et skærpet fokus på motion og bevægelse på mellemtrinnet.   

 

4.2.1.8. Fejlkilder 

I forbindelse med fokusgruppeinterviewet og de to individuelle interviews på den ene skole, kan der 

være opstået fejlkilder, der muligvis har påvirket undersøgelsens gyldighed. 

Når man interviewer børn, skal man huske på, at der er et asymmetrisk magtforhold mellem børn og 

voksne, hvilket kan have konsekvenser for interviewet, da børn kan have tilbøjelighed til at svare 

det, de tror, den voksne gerne vil høre (Aagerup og Willaa, 2016, 112). Desuden kan dette være ble-

vet forstærket af, at Maria (medforfatter af projektet) i sin 4. års praktik har undervist netop denne 

gruppe af elever i matematik, hvor hun implementerede motion og bevægelsesaktiviteter i undervis-

ningen. Dette kan have influeret på elevernes svar under interviewene, da det synes muligt, at ele-

verne har haft svært ved at udtale sig ærligt omkring motion og bevægelse velvidende, at deres tidli-

gere underviser sad over for dem. Marias relation til informanterne kan altså have influeret på den 

information, vi har fået adgang til (Thagaard, 2004, s. 186). Omvendt kan det også have påvirket 

eleverne positivt, at de på forhånd havde en relation til Maria, da de kan have haft lettere ved at 

åbne sig op. 

 

4.3. Analysestrategi 

Under analysen af vores indsamlede empiri har vi, jævnfør vores hermeneutiske tilgang, valgt  

at bryde denne ned i mindre dele for at opnå overblik over datamaterialet og se sammenhænge, der 

ikke var åbenlyse fra starten (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 46). Vi vil i de følgende afsnit give 

indblik i vores overvejelser omkring valg af analysestrategier. 
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4.3.1. Transskribering af interviews og inddragelse af citater  

For at muliggøre en analyse af vores indsamlede data, har vi optaget alle interviews, så vi efterføl-

gende kunne transskribere disse. Vi valgte at transskribere det hele af samtlige interviews, selvom 

vi i analysen kun har brugt udvalgte citater. Dette valg er taget, da transskriberingen af interviewene 

gav os mulighed for at komme dybt ind i materialet, samtidig med at vi kunne få ideer til den fore-

stående analyse. Derudover fik vi med transskriberingen af hele interviewet informanternes genta-

gelser med, hvorfor deres holdninger stod tydeligere frem (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 43). I 

selve transskriptionen har vi valgt at transskribere fra det talte til talesprog, da vi ikke ønskede at 

påvirke datamaterialet, og vi kunne således få et reelt billede af, hvad der blev sagt. Vi har dog ved 

inddragelse af citater i analysen valgt at formulere disse i skriftsprog, fordi talesproget i visse situa-

tioner er sværere at læse og kan virke meningsforstyrrende og usammenhængende, hvis informan-

ten fx gentager sig selv mange gange i streg. Derudover kan informanterne have tendens til at frem-

stå ubegavede ved transskribering til talesprog, hvilket ikke er vores hensigt med at inddrage citater. 

Dette undgås netop ved omskrivningen til skriftsprog. Ved udformningen af citaterne har vi været 

opmærksomme på ikke at påvirke betydningen af informanternes svar, så de forbliver troværdige 

over for det talte. Under transskriberingen har vi anonymiseret lærerne og eleverne ved at give dem 

fiktive navne. 

 

4.3.2. Kodning 

Til at analysere vores indsamlede empiri, har vi valgt at bruge Graham Gibbs’ (2007) analysestra-

tegi Tematisk kodning og kategorisering. Ved at anvende denne strategi har vi fået mulighed for at 

identificere, hvad vores data omhandler. I projektet har vi både anvendt datadreven og begrebsdre-

ven kodning, da disse tilsammen har givet os det nødvendige overblik over interviewmaterialet. Så-

ledes blev det muligt for os at begynde vores analyse og fortolkning af den indsamlede empiri. Efter 

at have gennemarbejdet vores transskriberede interviews og fundet forskellige koder, valgte vi at 

indsætte disse i et skema (se bilag 2), så koderne blev nemmere at kategorisere.  

Som det fremgår af skemaet, har vi, i forbindelse med kategoriseringen, også anvendt analy-

sestrategien, Meningskondensering, som Kvale (1997) omtaler. Ved meningskondensering sammen-

fattes essensen af betydningerne i de interviewedes udtalelser, hvilket fremgår af boksene under læ-

rernes navne (se bilag 2). Vi har taget dette valg, da vi ved at fremhæve essensen af lærernes 
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udtalelser tydeliggjorde ligheder og forskelle i informanternes udtalelser, hvilket er relevant i for-

hold til udarbejdelsen af den komparative analyse i afsnit 5.2.. 

 

4.4. Undersøgelsens transparens, gyldighed og genkendelighed  

Der har blandt teoretikere været stor diskussion omkring legitimiteten af den kvalitative metode, da 

denne har svært ved at leve op til kravene omkring reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. Det 

skyldes, at anvendelsen af fx begrebet reliabilitet underkender den kvalitative forskning, idet en 

kvalitativ undersøgelse aldrig kan afprøves af en anden forsker og give nøjagtig samme resultater 

(Thagaard, 2004, s. 23). Det har altså været nødvendigt at nytænke disse begreber. Vi har derfor, 

med inspiration fra Tove Thagaard (2004), valgt at anvende begreberne transparens i stedet for re-

liabilitet, gyldighed i stedet for validitet og genkendelighed i stedet for generaliserbarhed. Gennem 

hele projektets udarbejdelse har vi diskuteret og reflekteret over disse tre parametre.  

For at sikre os undersøgelsens transparens har vi meget udførligt, nøjagtigt og eksplicit be-

skrevet vores undersøgelsesdesign herunder indsamlingen af empiri (se afsnit 4.2.) samt måden vi 

har valgt at behandle denne (se afsnit 4.3.). Derudover har vi også forsøgt at skabe transparens ved 

at gøre det tydeligt, hvornår vi inddrager citater, og hvornår vi tolker ud fra disse. Endeligt har vi 

kildetrianguleret, idet vi både har undersøgt lærere og elevers oplevelse af det fælles emne motion 

og bevægelse, hvilket også har været medvirkende til at sikre transparens af undersøgelsen (Aage-

rup & Willaa, 2016, s. 31). I forhold til at sikre undersøgelsens gyldighed har vi sørget for at være 

konsistente i henvisningerne til bilag, så vores udlægninger af lærere og elevers udtalelser er til-

strækkeligt dokumenterede og i overensstemmelse med deres ytringer fra interviewet (Brinkmann 

& Tanggaard, 2015, s. 494). Yderligere har vi kombineret brugen af individuelle- og fokusgruppe-

interviews og derved metodetrianguleret, som i denne forbindelse bruges til at styrke undersøgel-

sens gyldighed. Det skyldes, at vi får mulighed for at sammenligne svarene på tværs af de to inter-

viewformer samt kompensere for de ulemper, der kan være ved disse (Aagerup & Willaa, 2016, s. 

31). Vi har forsøgt at tilskrive projektet genkendelighed ved at gøre vores konklusioner så gyldige 

som mulige velvidende, at vi stadig ikke kan konkludere almene lovmæssigheder gældende for alle 

danske matematiklærere på mellemtrinnet. Vi kan dog gisne om, at projektets konklusioner kan 

genkendes hos andre matematiklærere på mellemtrinnet, der qua deres profession arbejder under 

samme retningslinjer og forhold som vores informanter.  
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5. Analyse 
Som følge af den nye skolereform blev det et krav for lærere at inddrage motion og bevægelsesakti-

viteter i undervisningen, så eleverne gennemsnitligt har 45 minutters motion og bevægelse om da-

gen (Undervisningsministeriet, 2019). Vi ønsker at undersøge, hvordan dette har taget sig ud i prak-

sis set fra lærere og elevers perspektiv. Derudover ønsker vi at undersøge, hvordan forskning og te-

ori omtaler motion og bevægelse. Vi vil behandle resultaterne fra disse undersøgelser i et senere 

diskussionsafsnit (se afsnit 6.), hvor vi vil forsøge at forene lærernes-, elevernes- og teoriens poin-

ter. I lyset af dette vil følgende spørgsmål derfor blive søgt besvaret i analysens to hovedafsnit: 1) 

Lærernes implementering - hvordan og hvorfor? 2) Hvordan kan motion og bevægelse fremme et 

positivt læringsmiljø i matematikundervisningen?  

Der vil løbende i analysens to hovedafsnit inddrages indsamlet data, relevant forskning og udvalgt 

teori i besvarelsen af ovenstående to spørgsmål.  

I første analysedel vil vi primært benytte Jesper von Seelens betegnelser for typer af bevægelse, 

hvorfor disse kort præsenteres i følgende afsnit.  

 

5.1. Typer af motion og bevægelse 

Til at belyse hvilke aktiviteter der indgår i lærernes implementering af motion og bevægelse, benyt-

tes Jesper von Seelens (2013) taksonomi over forskellige typer af fysisk aktivitet. Von Seelen er ek-

spert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring samt implementering af bevægelse i sko-

len (UC Syd, u.å.), hvorfor vi netop finder det relevant at anvende hans betegnelser. Baggrunden for 

von Seelens udarbejdelse af følgende taksonomi er at skabe overblik og et fælles sprog omkring for-

skellige typer af bevægelse. Vi har inkluderet taksonomien med samme hensigt og vil primært an-

vende denne i vores komparative analyse af de tre læreres implementering af motion og bevægelse. 

Ved brug af von Seelens taksonomi vil lærernes forskelle og ligheder nemlig træde tydeligere frem.  

 

Ifølge Jesper von Seelen kan fysisk aktivitet inddeles i 4 typer: Aktive pauser, fysisk træning, BIU-

aktiviteter (bevægelse integreret i undervisningen) og idrætsfaget. Der vil i denne opgave ikke blive 

fokuseret på type 4, idrætsfaget, selvom denne er indeholdt i reformens krav om 45 minutters bevæ-

gelse dagligt. Det skyldes, at vi i denne opgave har fokus på implementeringen af motion og bevæ-

gelse i matematikundervisningen, hvorfor type 4 bliver irrelevant.     
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Aktive pauser omfatter små korte pauser fra den boglige undervisning som eksempelvis kan være 

brain-breaks. Pauserne skal give eleverne ilt til hjernen og give anledning til, at eleverne kan 

brænde noget krudt af. Fysisk træning omfatter fysisk aktivitet med en varighed og intensitet, der 

giver fysiologisk respons. Pulsen skal altså op ved denne type fysisk aktivitet og behøver ikke være 

direkte knyttet til de boglige fag. BIU-aktiviteter kan inddeles i to underkategorier; BIU-1 og BIU-2. 

I modsætning til fysisk træning er bevægelsen integreret i den boglige undervisning i BIU-aktivite-

terne. BIU-1 er aktiviteter, hvor noget fagligt abstrakt gøres konkret vha. bevægelse. Intensiteten er 

dog ikke høj nok til, at der kommer en fysiologisk respons. BIU-2 er derimod faglige bevægelsesak-

tiviteter, hvor varigheden og intensiteten netop er høj nok til at fremkalde en fysiologisk respons. 

 

5.2. Lærernes implementering – hvordan og hvorfor? 

I følgende afsnit vil vi afdække, hvordan og hvorfor tre lærere på tre forskellige skoler i Aarhus 

Kommune har implementeret motion og bevægelse i matematikundervisningen på mellemtrinnet. 

Afsnittet omfatter en komparativ analyse af de tre læreres implementering, da vi mener, at lærernes 

individuelle håndtering af motion og bevægelse bliver tydeligere set i lyset af hinandens. Først be-

handles læreren Nic, derefter læreren Liv og til sidst læreren Sif.  

 

Lærer Nic, 46 år  

Nic har primært implementeret motion og bevægelse i sin matematikundervisning i form af brain-

breaks, som enten består af lege eller “luftere” i skolegården, hvorfor denne form for bevægelse kan 

kategoriseres som von Seelens type 1, aktive pauser. Nic inddrager små lege i undervisningen, hvis 

eleverne enten er trætte i en dobbeltlektion, eller hvis de har arbejdet med noget fagligt tungt. Han 

anvender gerne luftere, når han skifter fra time til time. Nic har selv udtrykt ovenstående således: 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Steffie Neupart & VIA University College 24.04.2019 
Maria Sunke Læreruddannesen Aarhus C 
 

 15 

 

På mellemtrinnet har jeg brugt det som brain-break, hvor de har været trætte i en dobbeltlek-

tion måske med noget matematik fagligt tungt. En lille leg på to-tre minutter. Og så har jeg 

brugt det, når man skifter fra time til time. Så er der en overgang, så har man måske fire-fem 

minutter, så har jeg sagt “Gå ud og tag noget luft, få tisset af og få taget noget vand og løb 

tre gange rundt i skolegården [...]”. (Se bilag 3)  

 

Vi tolker derfor, at Nic anvender aktive pauser i form af lege og luftere til at kvikke eleverne op 

og/eller give dem et afbræk fra den boglige undervisning og noget ilt til hjernen (von Seelen, 2013). 

Under interviewet med Nic kommer det dog også til udtryk, at han indimellem inddrager fagfaglige 

bevægelsesaktiviteter i sin matematikundervisning: 

 

Det kan godt være, jeg ender med at lave noget bevægelse, men det er ikke organiseret eller 

forberedt med den hensigt, at nu skal de bevæge sig, samtidig med at de lærer noget... det er 

mere den anden vej rundt. (Se bilag 3B)  

 

Det fremgår af ovenstående citat, at Nic ikke forbereder sin undervisning med henblik på at ind-

drage fagfaglig bevægelse, men bevægelsen indgår derimod tilfældigt, når han underviser i mate-

matik. Med Jesper von Seelens termer benytter Nic altså type 3, BIU-aktiviteter, men implemente-

ringen af disse foregår mere eller mindre uovervejet. I forlængelse heraf ytrer Nic også, at hans fo-

kus ikke er på BIU-aktiviteterne:  

 

[...] jeg tænker det der med at bevæge sig, det kan både være bevæge sig for at bevæge sig 

eller bevægelse for at lære noget. Og jeg tænker egentlig mest det har handlet for mig om at 

bevæge sig. Måske ikke så meget, at der skulle foregå noget læring samtidig. (Se bilag 3C)  

 

Citatet illustrerer, at Nics hovedfokus derimod er, at eleverne blot skal bevæge sig.  

Nic fortæller, at hans sparsomme implementering af motion og bevægelse primært skyldes, at han 

har meget travlt, hvorfor han ikke har tid til at forberede og implementere bevægelsesaktiviteter i 

sin matematikundervisning. Med andre ord er det et tidsaspekt, der determinerer Nics inddragelse af 

bevægelse i matematikundervisningen, som han selv formulerer på følgende måde:  
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Jeg oplever, som nævnt, en presset hverdag, hvor der er dårlig tid til at planlægge spæn-

dende og varieret undervisning. Vi har et højt timetal og vilkårene for at lykkes med mit ar-

bejde er blevet ringere og ringere. Jeg oplever derfor at "falde i" og køre på autopilot i un-

dervisningen, hvor man gør det, der er nemt og har overskud til, nemlig at køre efter en 

grundbog med "røvtilsæde" undervisning. (Se bilag 3D)  

Nic oplever det imidlertid ærgerligt, at han ikke har tid til at implementere motion og bevægelse i 

sin matematikundervisning. Det skyldes, at bevægelse tidligere har været en større del af hans un-

dervisning, hvor han oplevede, at eleverne profiterede af bevægelse (se bilag 3E). Derudover mener 

Nic, at bevægelse og lege “kan bruges til opbygge og vedligeholde et godt læringsmiljø i en klasse” 

(se bilag 3F), da det kan understøtte fællesskabet. Han pointerer dog i forlængelse heraf, at der kan 

opstå uoverensstemmelser mellem eleverne under bevægelsesaktiviteter, hvor der indgår konkur-

rence (se bilag 3F). 

Lærer Liv, 37 år 

I forlængelse af ovenstående er det interessant at inddrage Liv, da hun på mange områder står i kon-

trast til Nic. Følgende udtalelse fra Liv demonstrerer kontrasten: 

 

 [...] vigtigt at det er noget fagligt indhold i aktiviteten [læs: bevægelsesaktiviteten], så det 

ikke bare bliver en bevægelse [...]. Det er faktisk det, der er helt essentielt for mig, at der er 

noget faglighed bag det. (Se bilag 4AA)  

 

For Liv er et fagligt indhold i motion og bevægelsesaktiviteterne altså essentielt, og hun har derfor 

primært implementeret BIU-aktiviteter som følge af lovkravet. Hun inddrager mange forskellige 

faglige bevægelsesaktiviteter i sin matematikundervisning, herunder fx postløb, stafetter og øvelser 

hvor eleverne bruger kroppen til at løse matematikopgaven. Liv laver dermed både BIU-1- og BIU-

2-aktiviteter i forhold til von Seelens model.  

Liv har flere begrundelser bag sit fokus på BIU-aktiviteter samt implementeringen heraf, 

hvilket forstærker kontrasten til Nic. For det første påpeger Liv, at det er en udfordring at imple-

mentere motion og bevægelse, da det tager lang tid at igangsætte og afslutte en aktivitet, samt at 

eleverne er mere urolige efter en bevægelsesaktivitet. Disse udfordringer bliver derfor en begrun-

delse for, at et fagligt indhold skal indtænkes i aktiviteterne samt en begrundelse for, hvorfor hun 
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kun inddrager bevægelsesaktiviteter en gang hver anden uge, så hun ikke mister tid fra sin faglige 

undervisning (se bilag 4AB).  

Liv giver dog også andre begrundelser for, at det faglige skal medtænkes i aktiviteterne, idet 

hun siger: 

 

[...] så kan de også bedre forstå matematikken [læs: hvis der inddrages BIU-aktiviteter] og 

ser det på en anden måde i stedet for som tal eller tekststykker [...] dem som har svært ved 

matematik kan have nemmere ved at deltage i sådan nogle aktiviteter [...]. (Se bilag 4AC)  

 

Liv ser altså BIU-aktiviteter som en mulighed for, at eleverne bedre kan forstå den anvendte mate-

matik og de elever, der har svært ved matematik får nemmere ved at deltage. Udover ovenstående 

begrundelser for sit fokus på faglige bevægelsesaktiviteter ytrer Liv mange overvejelser bag sin im-

plementering af samme. Liv finder det vigtigt, at det faglige i bevægelsesaktiviteten stemmer 

overens med det faglige emne, der bearbejdes i undervisningen. Ydermere påpeger Liv, at motion 

og bevægelse kan skabe andre relationer mellem eleverne, da de er sammen på en anden måde end 

ved sædvanlig matematikundervisning. Dette mener Liv er godt for fællesskabet i klassen, da ele-

verne kommer til at samarbejde og får mulighed for at grine og fejle sammen (se bilag 4B).  

 

På trods af at Liv vægter fagligheden højt i sine motion og bevægelsesaktiviteter i matematikunder-

visningen, er hun ikke konsekvent med det: “Og så har jeg haft nogle gange hvor de har haft [...] 

meget krudt, så har de nogle gange fået lov til egentlig selv at vælge, hvor der ikke har været fag-

fagligt indhold [...]” (se bilag 4C).  

Liv prioriterer altså fagligheden højt men har også erfaret, at hvis eleverne er urolige, så er hun nød-

saget til at nedprioritere det faglige indhold for at få succes med aktiviteten. I disse tilfælde anven-

der hun von Seelens type 1, aktive pauser, i form af aktiviteter som kluddermutter. I nogle tilfælde 

får eleverne også medbestemmelse over hvilken aktiv pause, der skal laves. Desuden oplever Liv, at 

eleverne er mindre motiverede, når hun inddrager konkurrence i sine aktiviteter men er ikke sikker 

på hvorfor (se bilag 4D).  

 

Lærer Sif, 29 år 

Endeligt har vi interviewet Sif, hvis implementering kan ses som en kombination af Nic og Livs im-

plementering. Sif fokuserer nemlig både på BIU-aktiviteter og aktive pauser og favoriserer ingen af 
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dem. Sif inddrager særligt bevægelsestypen, aktive pauser, i form af brain-breaks, hvor hun bl.a. 

igangsætter mindfulness- eller massageøvelser. Sif uddyber ikke hvilke BIU-aktiviteter, hun laver i 

matematikundervisningen ud over at nævne, at de laver faglige postløb.  

Sifs hensigt med implementeringen af brain-breaks er at give eleverne et break til hjernen, 

så der kommer ro på, og så eleverne bedre kan koncentrere sig efterfølgende. Sifs begrundelse bag 

de faglige bevægelsesaktiviteter udspringer af forskning, der understreger relevansen af BIU-aktivi-

teter, som hun har læst i forbindelse med hendes rolle som bevægelsesvejleder på skolen (se bilag 

5A).  

 

Ligesom Liv udtrykker Sif også mange overvejelser bag sin implementering af motion og bevæ-

gelse i matematikundervisningen. Hun mener, at bevægelsesaktiviteter kan medføre, at eleverne får 

nemmere ved at huske matematikken (se bilag 5B). Sif mener dog, at man skal overveje parametre 

som hvornår i timen, elevernes humør, hvilken aktivitet, der igangsættes samt hvor den igangsættes, 

hvis eleverne skal profitere af bevægelsesaktiviteten. Hun påpeger, at placeringen af en given bevæ-

gelsesaktivitet ift. læringssessionen er særlig vigtig, da denne skal placeres forskelligt afhængigt af, 

om eleverne skal lære noget nyt, repetere eller konsolidere tidligere læring. I denne forbindelse 

nævner hun også, at man skal overveje intensiteten af den pågældende aktivitet, da den rette intensi-

tet også har positiv indflydelse på elevernes hukommelse af det faglige indhold og effekten af en 

repetitionsaktivitet. Hun understreger, at dette kendskab netop burde bruges i undervisningen, da 

eleverne vil få stor gavn heraf. Sif udfolder ovenstående således under interviewet: 

 

[...] Det er noget med både at lure elevernes humør, lure hvornår på dagen og hvornår i ti-

men, og hvilken aktivitet man sætter i gang. For jeg ved godt, jeg skal ikke lave et tivolihu-

lumhej i 10 min i starten af timen, for så kan de også godt være helt kulrede resten af timen. 

Så det er også noget med at lure stemningen, stedet, tidspunkt og aktivitet, når man gør det. 

(Se bilag 5C)  

 

Endvidere mener Sif, at eleverne gennem bevægelsesaktiviteter kan blive bedre til at “grine, lege og 

fejle sammen” (se bilag 5D). Hun udtaler, at motion og bevægelse “bidrager til noget socialt, relati-

onsdannelse som skaber tryghed i klasserummet og dermed smitter af på læringsmiljøet” (se bilag 

5D). Med andre ord oplever hun, at bevægelsesaktiviteter i matematikundervisningen understøtter 

fællesskabet i klassen og herunder særligt elev-elev-relationerne.  
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I forlængelse af ovenstående udtrykker Sif også, at eleverne er mere motiverede i hendes 

matematiktimer, når hun inddrager motion og bevægelse, idet eleverne får en oplevelse af: “[...] at 

der både kan være tid til "leg" og "alvor". De oplever, at matematik også kan være sjovt og ikke kun 

noget, som foregår i en bog.” (se bilag 5E).  

 

På samme måde som Nic, møder Sif også udfordringer i implementeringen af motion og bevægelse. 

Da vi spørger hende, hvilke tanker hun har haft med sin implementering af motion og bevægelse, 

svarer hun:  

  

At børnene skulle være med i det, så det ikke var noget der lå hos mig, for jeg kan da også 

mærke i perioder, hvor jeg er mega presset... altså det sidste stykke tid har jeg været mega 

presset pga. alle mulige andre ting, og så får jeg det [læs: motion og bevægelse] mindre gjort 

[...]. Så det har helt sikkert været, at børnene skulle medinddrages så meget i det som muligt, 

fordi de har mega mange gode ideer [...]. (Se bilag 5F)  

 

Sif har altså også udfordringer med, at hun ikke har særlig meget tid til at forberede motion og be-

vægelsesaktiviteter. Hun har dog valgt at løse dette ved at medinddrage børnene, da de har mange 

gode ideer, der kan benyttes.  

 

5.2.1. Opsamling 

Ovenstående analyse illustrerer, at motion og bevægelse kan integreres på forskellige måder med 

lige så forskellige begrundelser og overvejelser. Vi finder det derfor relevant at anskue motion og 

bevægelse ud fra et teori- og forskningsperspektiv for hermed at afdække og afklare den mest hen-

sigtsmæssige måde at anvende motion og bevægelse i en undervisningssituation. Således ønsker vi 

nemlig at kunne løfte og kvalificere lærernes og vores egen fremtidige håndtering af bevægelsesak-

tiviteter i matematikundervisningen på mellemtrinnet. 

 

5.3. Hvordan kan motion og bevægelse fremme et positivt læringsmiljø i matematikunder-

visningen? 

Som nævnt i afsnit 2.2. er et solidt kendskab til begrebet et positivt læringsmiljø essentielt for samt-

lige læreres praksis, idet læringsmiljøet har afgørende betydning for elevernes læring og udvikling 

(Nordahl, 2012). I følgende afsnit vil vi undersøge, hvordan motion og bevægelse kan fremme et 
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positivt læringsmiljø i matematikundervisningen. Vi vil undersøge dette ved at behandle følgende 

delelementer: Klasseledelse, motivation, fællesskabet i klassen og elevernes faglige læringsudbytte, 

som tidligere i opgaven er afgrænset til at udgøre et positivt læringsmiljø. Først vil vi undersøge, 

hvordan matematiklæreren skal lede klassen under en bevægelsesaktivitet, for at denne opleves suc-

cesfuld af eleverne. Dernæst vil vi afdække, hvordan motion og bevægelse kan fremme elevernes 

motivation, hvorefter vi vil undersøge, hvordan det kan understøtte et positivt fællesskab i klassen. 

Slutteligt inkluderes en analyse af, hvordan elevernes faglige læringsudbytte kan fremmes gennem 

bevægelse. Vi vil i det følgende afsnit inddrage relevant teori og forskning samt citater fra vores 

elevinterviews for at belyse denne del af problemformuleringen.  

 

5.3.1. Klasseledelsens betydning for bevægelsesaktiviteter  

Ifølge Nordahl (2014) omhandler klasseledelse, at man som lærer har kompetence til at lede klasser 

samt skabe struktur og tydelighed i undervisningen. Klasseledelse med tydelige forventninger, klare 

regler, struktur og tydelighed i enhver undervisningssituation har stor indflydelse på, om der etable-

res et positivt læringsmiljø (Nordahl, 2014, s. 25). Motion og bevægelse bevirker en markant æn-

dring af den traditionelle stillesiddende undervisning og dermed også de sædvanlige rammer og 

strukturer i undervisningen (Storm, 2014, s. 40). Ifølge Susanne Storm (2014), der er lektor i idræt, 

kan dette skabe utryghed og usikkerhed blandt eleverne. Det skyldes, at eleverne ikke ved, hvad der 

skal ske, samt at de skal agere under anderledes rammer (Storm, 2014, s. 40). Lærerens evne til at 

skabe struktur og tydelighed bliver derfor særlig væsentlig i forbindelse med at fremme et positivt 

læringsmiljø gennem inddragelse af motion og bevægelse.  

At struktur og tydelighed bliver afgørende for bevægelsesaktivitetens udfald og kvalitet af-

spejles også i følgende elevcitat:     

 

Altså jeg kan godt lide det [læs: motion og bevægelse], men nogle gange falder det lidt til 

jorden, fordi mange i klassen godt kan blive lidt vilde, når vi kommer ud i skolegården. 

Altså folk løber bare rundt og leger alle mulige steder, så vi kommer mega sent i gang altid. 

[...] det kan også være forvirrende, fordi man ikke helt ved, hvad man egentlig skal. (Livs 

elev Marie, 5. årgang, bilag 6A)    

 

I citatet peger Marie på, at der mangler struktur og tydelighed, når de laver motion og bevægelses-

aktiviteter. Det kommer til udtryk, idet Marie beskriver, at klassen spredes over hele skolegården, 
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når de kommer ud, og at hun er usikker på, hvordan hun skal agere. En klar strukturering af under-

visningen omfatter klarhed over aftaler om regler og frirum samt klarhed over indholdet af aktivite-

ten, således at eleverne forstår undervisningens hensigt og kan afstemme deres adfærd herefter 

(Nordahl, 2014). 

 

5.3.1.1. Opsamling 

Ovenstående indikerer, at matematiklærere skal have øget fokus på at skabe klare rammer, tydelig-

hed og struktur i undervisningen, når de inddrager bevægelsesaktiviteter, såfremt ønsket er at 

fremme et positivt læringsmiljø. Udøvelsen af en hensigtsmæssig klasseledelse får således en stor 

betydning under motion og bevægelse. 

 

5.3.2. Motivation gennem motion og bevægelse  

Motivation ses som et vigtigt element i et positivt læringsmiljø. Det skyldes, at det er en forudsæt-

ning for den bedst mulige læring, at eleverne er motiverede for at lære (Nordahl, 2012). Pless & Sø-

rensen (2015), der forsker i unges motivation og læringsdeltagelse, har med deres fem motivations-

orienteringer forsøgt at skabe et overblik over, hvilke orienteringer der er inden for unges motiva-

tion. Som udgangspunkt har Pless & Sørensen undersøgt motivationsorienteringer i udskolingen, 

men vi mener, at disse er overførbare til mellemtrinnet, da Pless og Sørensens motivationsoriente-

ringer udspringer af alment menneskelige træk, hvorfor de kan gælde for en bredere elevgruppe. 

Motivationsorienteringere skal ses som et refleksionsredskab, lærerne kan anvende, når de skal ar-

bejde med unges motivation. De fem motivationsorienteringer indebærer: Vidensmotivation, præ-

stationsmotivation, mestringsmotivation, relationsmotivation og involveringsmotivation.  

 

Vidensmotivation indebærer, at eleverne skal kunne se meningen med den viden, de skal tilegne sig. 

De skal kunne koble viden og faget til sig selv og sin omverden (Pless & Sørensen, 2015, s. 69). 

Præstationsmotivation indebærer elevernes evne til at præstere, hvor præstationer, herunder karak-

terer, bliver en motivationsfaktor. Ved denne orientering kan konkurrence også virke fremmende 

for elevernes motivation for deltagelse. Læreren bør dog fokusere på det kollektive frem for det in-

dividuelle ved inddragelse af konkurrence (Pless & Sørensen, 2015, s. 73-74). Mestringsmotivation 

indebærer, at elevernes mestring af de opgaver, de bliver stillet over for har en afgørende rolle for 

deres motivation (Pless & Sørensen, 2015, s. 77). Relationsmotivation indebærer, at eleverne skal 

føle et socialt tilhørsforhold, hvilket er et centralt element i skabelsen af de unges motivation for 
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skole og læring (Pless & Sørensen, 2015, s. 83-88). Involveringsmotivation indebærer at medska-

belse af indholdet og kollektive varierede læreprocesser kan føre til motivation (Pless & Sørensen, 

2015, s. 90). 

 

Vidensmotivation og præstationsmotivation 

Motion og bevægelse kan bidrage til elevernes motivation ved, at bevægelsesaktiviteterne orierente-

rer sig imod elevernes vidensmotivation, hvilket kræver, at læreren eksplicit gør det klart for ele-

verne, hvordan motion og bevægelse kan kobles til matematikfaget, eleverne og deres omverden. I 

et af vores individuelle elevinterviews kom det også til udtryk, hvordan dette har betydning, da vi 

spurgte en elev i 6. klasse ind til, hvornår hun ikke kunne lide bevægelsesaktiviteter: “[...] hvis det 

bare er nogle ting [læs: bevægelsesaktiviteter], hvor jeg ikke rigtig føler det hjælper noget, men det 

bare er sådan lidt random, at læreren har valgt, at vi skal lave den [læs: aktiviteten]. [...] og at jeg 

ikke rigtig synes, det giver mening [...]” (Sifs elev Laura, 6. årgang, bilag 6B). Citatet belyser, hvor-

dan eleven netop mangler, at bevægelsesaktiviteten giver mening samt behovet for at aktiviteten 

ikke er en tilfældig udvalgt aktivitet, men én der kan relateres til matematik og hendes omverden. I 

et af gruppeinterviewene i 4. klasse kom behovet for meningsfuldhed dog anderledes til udtryk, da 

vi spurgte eleverne om de vidste, hvorfor de laver motion og bevægelse, og om de ønskede at vide 

hvorfor: 

 

Elev 3: Altså jeg.. ved det ikke. Tror jeg er ligeglad. Nogle gange løber vi jo også bare en tur 

rundt i skolegården… det er sådan lidt. Ja, ved ikke helt hvorfor. Men jeg synes bare det er 

rart, bare at komme ud [...]. 

Elev 4: Hmm.. det er måske…. ikke så vigtigt, for jeg synes det er rigtig sjovt, at vi gør det, 

for så er man sammen med dem i klassen.  

Elev 1: Altså det vil da være fint at vide… men måske lidt lige meget for ja… jeg synes 

også bare det er rart, når vores lærer siger, vi skal holde pause fra bogen. (Nics elever, 4. år-

gang, bilag 7A)  

 

De tre elevcitater belyser, hvordan disse elever ikke finder det vigtigt at være bevidste omkring me-

ningen med bevægelsesaktiviteten. Eleverne synes, at bevægelse i sig selv giver dem noget positivt, 

hvorfor baggrunden for at lave bevægelse synes mindre vigtig for dem. Eleven i 6. klasse og de tre 

elever i 4. klasse har altså ikke samme behov for vidensmotivation. Én forklaring kan være, at der 
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sker et stort spring i elevernes udvikling fra 4. til 6. klasse. 4. klasses elever er netop rykket op fra 

indskolingen, hvor eleven i 6. klasse næsten er teenager og tæt på at være udskolingselev. Det synes 

derfor sandsynligt, at eleven i 6. klasse føler et større behov for at vide meningen med, hvad der la-

ves i undervisningen. En anden mulig forklaring er, at elever kan have forskellige positioner i for-

hold til deres indstilling til skolen. Ifølge Elsebeth Jensen (2009) kan eleven se skolen som et lære- 

eller værested. Eleven i 6. klasse ser muligvis skolen som et lærested, hvorfor hun finder det vigtigt, 

at bevægelsesaktiviteter skal give mening og et udbytte. Modsat ser eleverne i 4. klasse måske mere 

skolen som et værested, hvorfor de ikke har det store behov for meningsfuldhed i aktiviteterne, så 

længe aktiviteterne er sjove og i fællesskab med de øvrige elever. Derudover er eleven i 6. klasse, 

som tidligere nævnt, tæt på at være udskolingselev, hvor karakterer så småt begynder at få betyd-

ning. Dette kan være endnu en faktor, der påvirker behovet for meningsfuldhed. Dette kan nemlig 

kobles til præstationsmotivation, hvor elevens præstationer spiller en rolle for elevens motivation, 

hvorfor eleven sandsynligvis ikke gider lave ligegyldige bevægelsesaktiviteter, der er tilfældigt ud-

valgt af læreren, og som eleven ikke oplever at få et udbytte af.  

 

Mestringsmotivation og præstationsmotivation 

I forhold til mestringsmotivation kom det til udtryk, i et af de individuelle interviews med Livs elev 

Søren, at han ikke føler motivation for bevægelsesaktiviteterne i matematikundervisningen, når han 

ikke formår at mestre opgaverne, som han bliver stillet overfor. Søren udtrykker det selv således, da 

vi spørger, om han kan lide motion og bevægelse: 

 

Ja, jeg synes det er ret fedt… [...]. Det er ikke altid, jeg går så meget op i det [læs: bevægel-

sesaktiviteter] [...], hvis nu jeg skal skynde mig helt vildt, hvis nu det er en stafet, og jeg 

også skal regne, fordi det godt kan være lidt svært, nogle gange. [...] så gider jeg ikke rigtig, 

for så kan det jo også bare være lige meget [...] når man ikke kan finde ud af det, så synes 

jeg bare ikke, det er så fedt. (Livs elev Søren, 5. årgang, bilag 6C)   

 

Citatet antyder, at Søren er positivt stemt over for bevægelsesaktiviteter i matematikundervisningen, 

men i de tilfælde, hvor opgaverne blive svære samtidig med, at der er indlejret et konkurrenceele-

ment, så mister han motivationen. Søren påpeger, at det er udfordrende både at udregne svære mate-

matikstykker, samtidig med at det skal gøres hurtigt. Dette resulterer i, at Søren mentalt trækker sig 

fra aktiviteten og finder den mindre interessant. Det bliver altså en afgørende faktor for Sørens 
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motivation, at han kan mestre de opgaver, der bliver stillet i motion og bevægelsesaktiviteten. I for-

længelse heraf fremgår det også af citatet, at Søren ikke oplever, at konkurrenceelementet i en be-

vægelsesaktivitet som stafetten er fremmende for hans motivation, da det påvirker hans evne til at 

mestre opgaverne. Dette kan kobles til præstationsmotivation, der netop påpeger, at konkurrence 

kan virke fremmende for elevernes motivation, såfremt der er fokus på det kollektive fællesskab i 

klassen frem for elevernes individuelle præstationer. I dette perspektiv bliver en bevægelsesaktivitet 

som stafetten derfor hæmmende for elevernes motivation, da den netop ikke fokuserer på det kol-

lektive fællesskab i klassen men derimod den individuelle præstation.  

 

Relationsmotivation  

I forhold til elevernes relationsmotivation er det centralt, at de føler et socialt tilhørsforhold ved 

motion og bevægelsesaktiviteter, hvilket vil blive behandlet i 5.3.3. 

 

Involveringsmotivation  

Ydermere har det betydning for elevernes motivation for motion og bevægelse, at de involveres i de 

givne aktiviteter. For at orientere motion og bevægelse mod elevernes involveringsmotivation, kræ-

ver det at eleverne har medbestemmelse over bevægelsesaktivitetens indhold. Det skyldes, at ele-

verne på denne måde får autonomi og indflydelse på undervisningen, som er et vigtigt element i at 

opnå indre motivation hos eleverne (Undervisningsministeriet, u.å.; Storm, 2014, s. 38-40). Oven-

stående udtrykker en elev således: 

  

Altså jeg kan allerbedst lide at lave motion og bevægelse, når vi bare sådan, selv får lov at 

finde på hvad for en leg, vi skal lege, så synes jeg, det er sjovest. Nogle gange gør vores læ-

rer nemlig sådan, at vi skiftes til at bestemme en leg, vi skal lege. (Sifs elev Laura, 6. år-

gang, bilag 6D)  

 

Citatet indikerer netop, at eleven er mest motiveret for motion og bevægelse, når læreren giver ele-

verne medbestemmelse over hvilken bevægelsesaktivitet, der skal laves. Dette er flere af de inter-

viewede elever enige i (se bilag 8). Man kan dog forestille sig, at mellemtrinslærere er usikre på, 

hvorvidt elever på mellemtrinet kan håndtere et sådant ansvar. Bliver bevægelsesaktiviteterne blot 

til fodbold og rundbold, når eleverne står for disse? Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en un-

dersøgelse om motiverende undervisning på mellemtrinnet og på baggrund heraf udgivet en rapport 
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som tilkendegiver, at elever på mellemtrinnet er tilstrækkeligt modne til, at de kan være med til at 

udvikle og tilrettelægge undervisningen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2014).  

I forhold til Pless & Sørensens involveringsmotivation kræver det også variation i undervis-

ningens læreprocesser, hvis eleverne skal motiveres. Motion og bevægelse kan netop bruges som et 

middel til at variere undervisningen, og inddragelsen af bevægelsesaktiviteter kan derfor have en 

motiverende effekt. Derudover er det særligt relevant at indtænke motion og bevægelse som varia-

tion af sin matematikundervisning, da undersøgelser, som nævnt i indledningen, indikerer, at den 

primære arbejdsform i matematik er stillesiddende arbejde, hvilket motion og bevægelse netop kan 

afveksle. Flere af eleverne påpeger også, at motion og bevægelse giver et tiltrængt afbræk i under-

visningen, hvilket vi tolker som, at bevægelsesaktiviteterne giver en tiltrængt variation i undervis-

ningen (se bilag 9). På trods af at motion og bevægelse kan bevirke, at matematikundervisningen 

varieres, påpeger flere af eleverne dog, at dette ikke er tilstrækkeligt:  

 

Elev 2: Ja, altså jeg kan jo godt lide, når vi bevæger os, og laver de der lege…. Men vores 

lærer vælger altid de samme lege, og det kan blive lidt kedeligt faktisk. [...] Så bliver det lidt 

kedeligt og det samme. 

Elev 1: Ja, det bliver tit det samme, og så gider man ikke rigtig. (Nics elever, 4. årgang, bi-

lag 7B)  

 

Ovenstående citat indikerer vigtigheden af, at inddragelsen af motion og bevægelsesaktiviteter ikke 

er tilstrækkeligt som variation af matematikundervisningen. For at eleverne skal fastholde deres 

motivation for aktiviteten, så kræver det at selve indholdet af bevægelsesaktiviteterne varieres sam-

tidigt.  

 

5.3.2.1. Opsamling 

Motion og bevægelse kan fremme elevernes motivation i matematik ved, at de ældste elever på 

mellemtrinnet kan se en mening med aktiviteten, hvorimod det er mindre vigtigt ved de yngste ele-

ver på mellemtrinnet. Derudover skal eleverne have en oplevelse af at kunne mestre de opgaver, de 

bliver stillet over for i bevægelsesaktiviteterne, og det synes vigtigt for elevernes motivation, at de 

får medbestemmelse over de aktiviteter, der laves. Slutteligt er det essentielt, at læreren varierer 

indholdet af bevægelsesaktiviteter, hvis elevernes motivation skal fastholdes.  
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5.3.3. Kan motion og bevægelse understøtte fællesskabet? 

Ifølge Nordahl (2012) har sociale relationer mellem eleverne samt elevernes deltagelse i faglige og 

sociale fællesskaber afgørende betydning for, hvilket type læringsmiljø der etableres i den pågæl-

dende klasse. Et fællesskab er karakteriseret ved at en gruppe af mennesker føler en vis samhørig-

hed ved at være sammen om noget og skabes gennem positive sociale interaktioner eleverne imel-

lem, hvor de oplever at have et socialt tilhørsforhold til klassen (Nordahl, 2012).  

 

Ifølge Andreas Bolding Christensen, der underviser i idræt og bevægelse, og Bodil Borg Høj, der er 

lektor i idræt, har motion og bevægelse en fælleskabsunderstøttende kraft, da læreren ved at arbejde 

med dette i matematikundervisningen kan understøtte fællesskabet gennem samarbejde, leg, humor 

og fokus på kropsfornemmelse (Christensen & Høj, 2018). Under vores elevinterviews var det et 

gennemgående udsagn, at motion og bevægelse medførte samarbejde mellem eleverne og samvær 

med hele klassen. To elever udtrykte det således under henholdsvis et individuelt interview og et 

fokusgruppeinterview:  

  

Jeg synes også, det [læs: motion og bevægelse] er en god ide, fordi man kommer til at ar-

bejde sammen med dem, man går i klasse med. Nogle gange får man det ikke gjort hele 

klassen i frikvartererne [...]. (Sifs elev, 6. årgang, bilag 7C).  

 

Det giver også lidt hygge pga., at vi gør tingene sammen med andre. [...] man får et lille kort 

frikvarter, hvor man alle leger noget sammen i klassen.. det gør vi ellers ikke rigtig. (Nics 

elev Willy, 4. årgang, bilag 6E).  

 

Det skinner igennem, at eleverne tilslutter sig, at bevægelsesaktiviteter i matematikundervisningen 

kan understøtte fællesskabet, fordi denne form for aktivitet giver eleverne mulighed for, at hele 

klassen er fælles om noget, hvilket de sjældent praktiserer i de øvrige skolesituationer. Disse beskri-

velser fra eleverne, der fremhæver, at motion og bevægelse er en af de få situationer i skolen, hvor 

hele klassen samarbejder, er en vigtig erfaring. Ifølge Elsebeth Jensen (2011), som er medredaktør 

på bogen Fællesskab i skolen, er det nemlig helt afgørende, at elever får erfaringer med, at hele 

klassen arbejder sammen, for at få hele klassefællesskabet til at fungere (Jensen & Brinkmann, 

2011, s. 30). Herudfra bliver bevægelsesaktiviteter altså et ideelt redskab til at fremme fællesskabet 

i en klasse.  
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Det at eleverne føler et socialt tilhørsforhold, når de laver motion og bevægelse, kan udover 

at understøtte fællesskabet også have en motiverende effekt på elevernes deltagelse i motion og be-

vægelsesaktiviteter i matematikundervisningen jævnfør Pless og Sørensens begreb relationsmotiva-

tion.  

 

Ifølge Jens-Ole Jensen (2018), der er ekspert i idræt og bevægelse, fremmes fællesskabet i klassen 

ved, at bevægelsesaktiviteterne har fokus på samarbejde og samspil frem for konkurrence. Dette 

kommer også til udtryk, da vi spørger eleverne i et af gruppeinterviewene, hvilke bevægelsesaktivi-

teter de laver i matematikundervisningen:  

 

Elev 1: Nok sådan nogle lege, hvor man kan vinde. 

Elev 4: Altså ja, men det er ikke så tit. Nogle gange får vi lov til det, men det fordi, det går 

nogle gange også lidt galt.  

Steffie: Hvad er det, der går galt? 

Elev 4: Der er mange, der bliver uvenner, og så er der også nogle, der græder og sådan no-

get, og det er ikke så sjovt. (Nics elever, 4. årgang, bilag 7D) 

 

Eleverne oplever altså, at det kan have en negativ indvirkning på elev-elev-relationerne og hermed 

fællesskabet, når de laver aktiviteter, hvori der inddrages konkurrence, da de ofte bliver uvenner. 

Men senere i gruppeinterviewet da vi spørger de samme elever, hvad de får ud af at lave motion og 

bevægelsesaktiviteter, svarer de:  

 

Elev 2: Vi bliver gode venner. 

 Elev 1, 3 & 4 i kor: Ja. 

 Elev 2: Meget bedre venner. (Nics elever, 4. årgang, bilag 7D) 

 

Citaterne belyser, at eleverne på en og samme tid oplever, at motion og bevægelse understøtter og 

hæmmer venskaberne i klassen. Umiddelbart er dette to modstridende udtalelser fra elevgruppen, 

men de kan muligvis forklares. Ifølge Etienne Wenger er “gensidige relationer mellem deltagere i 

det virkelige liv komplekse blandinger af magt og afhængighed, [...] succes og fiasko, [...] alliance 

og konkurrence, [...] sjov og kedsomhed, tillid og mistænksomhed, venskab og had.” (2004, s. 95). 

Wengers citat tydeliggør, at konflikter mellem elever er naturlige og nærmest uundgåelige, da 
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elever vil opleve disse blandinger i løbet af deres skoledag, når de indgår i diverse fællesskaber. 

Forklaringen på, at eleverne umiddelbart ikke lader disse konflikter påvirke deres indbyrdes relatio-

ner, kan skyldes, at de netop udvikler erfaringer med at gennemleve konflikter uden at miste hinan-

den (Højholt, 2014, s. 55). Således synes det muligt, at eleverne ikke associerer bevægelsesaktivite-

ter med dannelsen af negative relationer, da de under aktiviteterne netop oplever at overkomme 

uenigheder, som ofte bringer mennesker endnu tættere sammen. 

Sådanne erfaringer udgør desuden væsentlige aspekter ved det at udvikle sig som person 

(Højholt, 2014, s. 55). Det skyldes, at eleverne via konflikter kan lære om forskelligheder og at 

kunne håndtere disse. Eleverne kan lære, at de nogle gange må gå på kompromis med deres egne 

behov, og dermed lære at respektere andres mening og perspektiv. Disse erfaringer er en vigtig for-

udsætning for at kunne begå sig socialt og vil ruste eleverne til de konflikter, de møder senere i sko-

len. Det at få erfaringer med og udvikle sig på baggrund af forskelligheder er tillige udviklende for 

menneskets demokratiske dannelse, som er en central del af folkeskolens formål (Nielsen, 2014, s. 

171-175).   

 

5.3.3.1. Opsamling 

På baggrund af ovenstående kan motion og bevægelse understøtte fællesskabet, idet bevægelsesak-

tiviteter ofte indebærer sociale interaktioner eleverne imellem, leg og fælles oplevelser. Det frem-

går, at motion og bevægelse har et særligt potentiale til at skabe et ideelt fællesskab i klassen, da 

nogle bevægelsesaktiviteter inviterer hele klassen til at være fælles om noget. Konflikter er en na-

turlig del af elevernes hverdag, hvorfor disse også vil optræde under motion og bevægelse. Konflik-

ter under bevægelsesaktiviteter synes dog ikke at påvirke elev-elev-relationerne negativt. Der ses 

derimod et potentiale i konflikterne til at udvikle elevernes sociale kompetence og demokratiske 

dannelse ved at inddrage eleverne i ansvaret for hinanden og håndteringen af disse.  

 

5.3.4. Fagligt udbytte af motion og bevægelse  

Elevernes læringsudbytte indgår som en del af et positivt læringsmiljø, da elevernes præstationer og 

faglige udbytte har indflydelse på læringsmiljøets kvalitet (Nordahl, 2012). I forbindelse med kon-

sensuskonferencen Fysisk aktivitet og læring i 2011 blev der dokumenteret en sammenhæng mel-

lem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Erklæringen bygger på de fremlagte forskningsresultater 

og diskussioner, som foregik under konferencen. En af konklusionerne fra konferencen lyder “at 

fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk 
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tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærk-

somhed.” (Kulturministeriet, 2011, s. 5). At fysisk aktivitet forbedrer kognition herunder i forhold 

til problemløsning kommer på sin vis også til udtryk i et elevinterview, hvor vi spørger, hvad eleven 

får ud af at lave bevægelsesaktiviteter i matematik: 

 

Altså jeg tror godt, man kunne lære det [læs: matematik] lidt mere, fx vi lavede jo de der tre-

kanter, og når man selv skal prøve at lave dem i stedet for, at det bare er læreren, der siger, 

at I skal gøre det her og det her og det her. Så kan det være, at man kan lave det selv, og så 

tror jeg, det er nemmere at få ind i ens hoved og forstå det lidt bedre, når man laver det selv i 

stedet for at kigge på andre lave det. (Livs elev Marie, 5. årgang, bilag 6F)  

 

Eleven giver et ikke entydigt svar på, at hun mener, bevægelsesaktiviteterne kan fremme læring, 

men hun antyder, at hun bedre lærer matematik gennem bevægelsesaktiviteter, da hun nemmere og 

bedre forstår matematikken gennem bevægelse. Dette kan hænge sammen med, at kropslige erfarin-

ger netop danner grundlag for de kognitive processer. Det kan eksempelvis være svært for elever at 

forholde sig til distancen “en kilometer”, hvis de ikke kropsligt har erfaret at gå en kilometer. Krop-

pen kan derved være med til at konsolidere viden, hvorfor motion og bevægelse, med dets fokus på 

kroppen, kan bidrage til den kognitive læring i skolen (Moser, 2012, s. 20).  

Derudover kommer det til udtryk i elevcitatet, at hendes læring optimeres, når hun selv bru-

ger kropsbevægelser til at udtrykke og forstå matematikken fremfor blot at se på læreren. Dette kan 

sidestilles med flere studier, som netop har påvist, at elever bliver bedre, hurtigere og mere præcise, 

når det kommer til løsningen af matematiske problemer, hvis de får lov at bruge fagter (Lund, 2018, 

s. 43). Ved at bruge kropslige bevægelser i matematikundervisningen kan man altså øge undervis-

ningens kvalitet og derved elevernes læring.  

En anden elev udtrykker også, hvordan fysisk aktivitet i form af motion og bevægelse for-

bedrer hans kognition herunder arbejdshukommelsen: “Og så er det måske også nogle gange, altså 

sådan, hvis det er sådan noget med brøker, hvor man laver det til en leg, så kan jeg i hvert fald 

nogle gange bedre huske det.“ (Livs elev Søren, 5. årgang, bilag 6G).  

Dette kan hænge sammen med, at kropslige erfaringer med faglige begreber bevirker, at elever 

bedre husker begrebet i andre sammenhænge, idet de netop er kropsliggjorte (Storm, 2014, s. 40).  
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På trods af at ovenstående elever mener, at motion og bevægelse kan bidrage til læringen i matema-

tik, så er alle elever ikke enige i dette. To elever udtrykker nemlig under hver deres individuelle in-

terview følgende, da vi spørger dem ind til deres matematikfaglige udbytte af BIU-aktiviteter:  

 

Laura: Når man sådan skal løbe rundt, og så nogle gange så råber folk af en, og så ved jeg 

slet ikke, hvad jeg skal gøre. [...].  

Steffie: Lærer du noget matematik af aktiviteterne, selvom det godt kan være lidt kaotisk?  

Laura: … [tænkepause] … Nej ikke rigtig… måske lidt .. ej, det tror jeg faktisk ikke. Det 

hele går bare op i at vinde synes jeg. Det er ikke så fedt altid. (Sifs elev Laura, 6. årgang, bi-

lag 6H)  

 

Altså det kommer jo lidt an på, hvad vi laver. [...] her [læs: under stafetter] lærer jeg nok 

ikke så meget.. jeg vil egentlig bare vinde. Så ja.. det er nok ikke så smart, men jeg er lidt 

ligeglad med om regnestykkerne er rigtige.. det skal bare gå stærkt. Jeg er ret glad for at 

vinde. (Sifs elev Lasse, 6. årgang, bilag 6I).  

 

I begge elevcitater bliver det tydeligt, hvordan konkurrenceelementet i bevægelsesaktiviteten, stafet, 

kan overskygge selve læringen, fordi det for nogle elever udelukkende kommer til at handle om at 

vinde. På baggrund heraf kan der stilles spørgsmålstegn ved om bevægelsesaktiviteter i form af sta-

fetter, hvor man vinder ved at være den hurtigste gruppe, er hensigtsmæssige at inddrage, hvis må-

let er at fremme elevernes læringsudbytte. På den ene side viser ovenstående citat, hvordan Mille 

føler, at hun bliver stresset over konkurrenceelementet, og derved ikke føler, at hun lærer noget ma-

tematikfagligt. Samtidig går andre elever som Lasse meget op i at vinde, hvorfor han ikke føler, at 

han får et fagligt udbytte af aktiviteten, da han ikke prioriterer det faglige. På den anden side kan 

inddragelsen af stafetter muligvis forsvares på baggrund af konsensuskonferencen i 2016, der om-

handlede børn, unge og fysisk aktivitet (Københavns Universitet, u.å.), hvor effekter af fysisk akti-

vitet i forhold til bl.a. læring og kognitiv funktion blev undersøgt yderligere på baggrund af konsen-

suskonferencen i 2011. I denne konference blev det slået fast, at fysisk aktivitet umiddelbart inden 

eller efter en læringssession kan forbedre læringen. Dvs. elevernes læring behøver ikke nødvendig-

vis finde sted under selve bevægelsesaktiviteten, såfremt motion og bevægelse skal bruges som et 

redskab til at fremme elevernes læringsudbytte. Størstedelen af de interviewede elever underbygger 
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dette. To elever ytrede det således under henholdsvis et fokusgruppeinterview og et individuelt in-

terview, da vi spurgte dem, hvilket udbytte de har af bevægelse uden et fagligt indhold: 

 

Det giver os energi til, at vi bagefter så kan sidde igen og koncentrere os med det, vi nu skal 

lave i bogen. (Livs elev (fokusgruppeinterview), 5. årgang, bilag 7E)  

 

Jeg bliver lidt mere frisk, og jeg føler, jeg er lidt mere klar på matematik efter en bevægelse. 

(Nics elev Sanne, 4. årgang, bilag 6J)  

 

5.3.4.1. Opsamling 

Elever kan lære matematik gennem motion og bevægelse, da bevægelsesaktiviteter kan gøre mate-

matik nemmere og mere forståeligt, når eleverne anvender kroppen. Derudover kan inddragelse af 

kroppen bevirke, at eleverne bedre husker det lærte i matematikundervisningen. Når elever lærer 

gennem motion og bevægelse, skal man dog være opmærksom på, at konkurrence kan hæmme ele-

vernes egen opfattelse af, om de opnår læring. Blandt forskere er der imidlertid enighed om, at læ-

ring også kan finde sted før eller efter bevægelsesaktiviteten og ikke nødvendigvis skal foregå un-

der selve aktiviteten. Bevægelsesaktiviteter i form af aktive pauser kan gøre eleverne koncentrerede 

og læringsparate, hvorfor disse aktiviteter også bidrager til elevernes matematikfaglige læring.  

 

6. Diskussion 
Hvad der er gyldig viden i en forskningsmæssig kontekst kan ikke nødvendigvis ukritisk overføres 

til viden og handling, der er nyttig eller holdbar i skolen (Christensen & Høj, 2019, s. 83). Derud-

over kan forskningens anbefalinger være svære at honorere under de uomgængelige vilkår, der eksi-

sterer for enhver profession. I de følgende fire afsnit vil vi derfor diskutere og reflektere over de 

uoverensstemmelser, der er opstået mellem lærerne, eleverne og teorien i analyse 5.2 og 5.3 med en 

forhåbning om, at dette synliggør, hvorledes disse kan forenes. Således håber vi i projektets sidste 

afsnit 7. Konklusion og handleperspektiv at tilvejebringe realistiske bud på, hvorledes matematiklæ-

rere kan realisere motion og bevægelses potentiale til at fremme et positivt læringsmiljø.  
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6.1. Påvirker konkurrence elevernes motivation og fællesskab? 

I projektets analyseafsnit 5.3.2. blev det nævnt, at inddragelse af konkurrence i motion og bevægel-

sesaktiviteter kan have en motiverende effekt på eleverne (Pless & Sørensen, 2015). Dette strider 

dog imod læreren Livs erfaringer, da hun oplever, at eleverne mister motivationen, når hun inddra-

ger et konkurrenceelement i sine bevægelsesaktiviteter (se side 17). Dette kan skyldes, at Livs be-

vægelsesaktiviteter med konkurrence involverer aktiviteter, hvor der er fokus på det individuelle 

frem for det kollektive (Pless & Sørensen, 2015). Omvendt kan det også skyldes, at det faglige ind-

hold i de konkurrencerelaterede bevægelsesaktiviteter er for svært. Eleven Søren udtrykker nemlig, 

at han mister motivationen, når han ikke kan mestre de pågældende opgaver (se side 23). Der er dog 

også en elev, Lasse, som udtrykker i afsnit 5.3.4., at han bliver meget opsat på at vinde, når der ind-

går konkurrence i bevægelsesaktiviteterne. Dette tolker vi som et udtryk for, at han er motiveret. De 

to elever er altså et tydeligt billede på, hvordan elever er forskellige, og derfor også motiveres af 

forskellige orienteringer. Dette underbygges desuden af en forskningsrapport, der har undersøgt 

børns læring i bevægelse. Rapporten fremhæver nemlig, at nogle elever motiveres af et konkurren-

ceelement, imens andre ikke gør (Syddansk Universitet, 2015, s. 13). Det må derfor være op til den 

enkelte lærer at vurdere, hvorvidt konkurrence er et positivt eller negativt element at inddrage ud fra 

et grundigt kendskab til sine elever. I forlængelse heraf er det dog væsentlig at inddrage Jens-Ole 

Jensen igen, idet han hævder, at et fællesskab fremmes, hvis man ikke har fokus på konkurrence. 

Med dette i mente ser vi det dog muligt at motivere samtlige elever under motion og bevægelse, 

samtidig med at fællesskabet fremmes. Hvis matematiklæreren implementerer bevægelsesaktivite-

ter, hvor konkurrenceelementet fordrer, at hele klassen samarbejder som ét stort hold, ser vi potenti-

ale til at eleverne motiveres, samtidig med at fællesskabet fremmes. På denne måde bliver det nem-

lig en kollektiv opgave at vinde konkurrencen, som kun lader sig gøre, hvis eleverne hjælpes ad. 

Denne påstand kan dels underbygges af Pless & Sørensens begreb præstationsmotivation, som an-

befaler, at læreren fokuserer på det kollektive ved inddragelse af konkurrence, såfremt eleverne skal 

føle motivation. Dels af Christensen og Høj (2018) der mener, at bevægelsesaktiviteter kan under-

støtte fællesskabet, når disse indebærer samarbejde mellem eleverne.  

 

6.2. Skaber motion og bevægelse uro og ukoncentrerede elever? 

Jævnfør afsnittet 5.2. udtrykker Liv under interviewet erfaring med, at der er uro efter en bevægel-

sesaktivitet, og dette bevirker, at der går lang tid før eleverne kan koncentrere sig om det faglige 

igen. Dette er formentligt ikke fremmende for et positivt læringsmiljø, men kan imødekommes ved 
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at skabe struktur og tydelighed, når der inddrages motion og bevægelse jævnfør Nordahl (2014). 

Omvendt er det også muligt, at Liv er struktureret og tydelig i forbindelse med bevægelsesaktivite-

ter, og at den oplevede uro skyldes hendes sparsomme implementering af motion og bevægelse i 

matematikundervisningen. Forskningsresultater har nemlig vist, at en drypvis tilgang til anvendelse 

af motion og bevægelse i undervisningen skaber uro blandt eleverne og medfører, at man ikke vil 

opleve en øget koncentration og fordybelse efterfølgende (Storm, 2014, s. 38). En kontinuerlig an-

vendelse af motion og bevægelse ses altså også som en vigtig faktor i forhold til at kunne fremme et 

positivt læringsmiljø. Dette kan også forklare, hvorfor læreren Sif oplever, at hendes elever bliver 

mere rolige og koncentrerede efter en bevægelsesaktivitet, da hun netop inddrager motion og bevæ-

gelse kontinuerligt.  

Livs oplevelse af uro og ukoncentrerede elever, som følge af bevægelse, er imidlertid ikke kongru-

ent med hendes elevers oplevelse. Livs elever føler nemlig, at bevægelsesaktiviteter gør, at de bedre 

kan koncentrere sig om det faglige efterfølgende, hvilket må siges at stå i fuld kontrast til Livs ople-

velse (se bilag 7E). Baggrunden for denne tvetydige oplevelse af samme situation kan vi ikke give 

en entydig forklaring på. Vi kan dog gisne om, at det skyldes, at Livs tærskel over for støj er lavere 

end elevernes. 

 

6.3. Skal der være faglighed i motion og bevægelsesaktiviteter? 
Læreren Livs oplevelse af, at det tager lang tid at igangsætte og afslutte en aktivitet, samt at ele-

verne er mere urolige efter en motion og bevægelsesaktiviteter, er hendes begrundelse for, at det 

faglige skal indtænkes i aktiviteterne. Således mister hun nemlig ikke så meget tid fra den faglige 

undervisning, som hvis bevægelsen var uden et fagligt indhold. Man kan dog diskutere om Liv be-

høver have denne bekymring, da konklusionerne fra konsensuskonferencen i 2011 netop lyder, at 

fysisk aktivitet forbedrer elevernes læring. Eleverne bliver bl.a. bedre til at problemløse, huske og 

tænke logisk. Dvs. selvom der går tid fra matematikundervisningen med bevægelse uden et fagligt 

indhold, får dette ikke konsekvenser for mængden af elevernes faglige udbytte, da læringen efterføl-

gende effektiviseres (Københavns Universitet, u.å.). Derudover udtaler størstedelen af Sif og Nics 

elever også, at de profiterer fagligt af bevægelsesaktiviteter uden et fagligt indhold. Men hvad så 

hvis man udelukkende inddrager BIU-aktiviteter, som læreren Liv? Vil man så kunne optimere ele-

vernes læringsudbytte yderligere, eftersom de lærer noget under aktiviteten, samtidig med at deres 

læring effektiviseres efter aktiviteten pga. effekterne af fysisk aktivitet? Muligvis. Men samtidig har 

elever også brug for en reel pause og et afbræk fra den faglige undervisning (Christiansen, 2016) 
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især pga. den forlængede skoledag som følge af folkeskolereformen (Undervisningsministeriet, 

2019), hvorfor der kan argumenteres for, at matematiklæreren bør veksle mellem BIU-aktiviteter og 

aktive pauser.  

 

6.4. Lærerne mangler tid – hvad kan der gøres? 

Læreren Nic oplever, at han ikke har tid til at forberede og dermed implementere motion og bevæ-

gelse, hvorfor han kun integrerer aktive pauser i sin matematikundervisning. Læreren Sif har også 

svært ved at finde tid til selv at forberede og implementere motion og bevægelse, men har dog til 

dels løst dette ved at lade eleverne stå for mange af de bevægelsesaktiviteter, som de laver i mate-

matikundervisningen. I tidligere afsnit 5.3. fremgår det, at teoretikere, forskning og elevernes erfa-

ringer med bevægelse kræver, at matematiklæreren skal gøre sig mange overvejelser omkring im-

plementeringen af motion og bevægelse i matematikundervisningen, såfremt ønsket er at fremme et 

positivt læringsmiljø. Men kan matematiklærere, der allerede er pressede indfri flere krav? Det kan 

muligvis lade sig gøre, hvis matematiklærerne finder inspiration hos Sif, der sparer tid i forberedel-

sen af aktiviteterne ved at give børnene ansvaret for disse. Lærerne kan også spare tid i deres forbe-

redelse, hvis de vidensdeler med hinanden. Derudover kan lærerne finde inspiration hos organisati-

onen Dansk skoleidræt, som har lavet et projekt, hvor de giver forslag til, hvordan man kan lave ak-

tiv undervisning i de boglige fag (Dansk skoleidræt, u.å.). Signe Bache og Lise Sohl Jeppesen 

(2014), som begge arbejder for Dansk skoleidræt, har tilmed givet forslag til, hvordan man kommer 

godt i gang med at lave aktiv undervisning. Her foreslår de fx, at man skal genbruge sine aktiviteter 

og gøre dem “langtidsholdbare” ved at laminere de kort, tal, mv., som der anvendes under aktivite-

terne (Bache & Jeppesen, 2014). 

Men ovenstående tiltag til at løse lærernes udfordringer kræver dog, at lærerne har lyst 

til at tage udfordringen op og ikke kun fokuserer på de barrierer, som der naturligvis også vil være i 

en implementeringsfase (Jørgensen, 2014, s. 33). Det synes imidlertid ikke som nogen nem opgave 

at bryde med egne vaner og rutiner, når man er tidspresset. Vi anerkender, at lærere har travlt og er 

pressede på tid, og vi påstår ikke at have fundet en nem og ukompliceret løsning. Men på baggrund 

af projektets afsnit 5.3., håber vi, at projektet kan inspirere matematiklærere til at give implemente-

ringen af motion og bevægelse et forsøg, da dette har potentiale til at fremme et positivt lærings-

miljø. Denne sidste pointe bliver derfor en opfordring til at tænke indsatser med motion og bevæ-

gelse i matematikundervisningen som noget, der skal bidrage til lærernes allerede eksisterende 

praksis og ikke som en ekstra opgave, der skal lægges oven i en allerede travl hverdag.  
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7. Konklusion og handleperspektiv  
Med henblik på vores eget fremtidige erhverv som matematiklærere har vi gennem projektet under-

søgt, hvordan kvalificerede bevægelsesaktiviteter kan indgå i matematikundervisningen, så de både 

tilgodeser matematiklærernes vilkår, elevernes meninger og anbefalingerne fra forskning. Med an-

dre ord har vi eftersøgt en realistisk tilgang til at kunne fremme et positivt læringsmiljø i matema-

tikundervisningen på mellemtrinnet gennem motion og bevægelse. Projektets overordnede mål har 

derfor været en afdækning af, hvordan tre matematiklærere har implementeret motion og bevægelse 

i matematikundervisningen på mellemtrinnet, samt hvordan man ifølge forskningen og elever skal 

håndtere bevægelsesaktiviteter, såfremt ønsket er at fremme et positivt læringsmiljø. I det følgende 

samles der op på projektets delkonklusioner, som tilsammen udgør projektets bud på fremtidige 

handlemuligheder for implementering af motion og bevægelse i matematikundervisningen. 

  

I første analysedel fremgår det, at læreren Nic primært har implementeret motion og bevægelse i 

form af aktive pauser, læreren Liv i form af BIU-aktiviteter og læreren Sif integrerer både aktive 

pauser og BIU-aktiviteter i sin matematikundervisning. Nics tanker bag implementeringen er, at 

eleverne blot skal bevæge sig, Liv fokuserer på, at der skal være et fagligt indhold, og Sif mener, at 

bevægelse skal inddrages ofte, da forskning viser, at det har positiv indvirkning på elevernes læ-

ringsudbytte. Både læreren Sif og læreren Nic har dog svært ved at nå at forberede bevægelsesakti-

viteter, da de har travlt og ofte føler sig pressede på tid i forbindelse med lærergerningen.  

 Ud fra vores empiri og udvalgt forskning fremgår det i anden analysedel, at matema-

tiklærere skal have et skærpet fokus på at skabe struktur og tydelighed under bevægelsesaktiviteter, 

hvis disse skal understøtte et positivt læringsmiljø. Derudover skal matematiklæreren gøre det ek-

splicit for særligt de ældre mellemtrinselever, hvad meningen med bevægelsesaktiviteter er, hvis de 

skal have en motiverende effekt. Ydermere er det vigtigt for elevernes motivation, at de formår at 

mestre aktiviteterne og de opgaver, der måtte være i en bevægelsesaktivitet, og at de har medbe-

stemmelse over valget af aktiviteter. Desuden er det essentielt, at eleverne oplever variation i de ak-

tiviteter, der udvælges, hvis matematiklæreren vil fremme et positivt læringsmiljø.  

Bevægelsesaktiviteter kan understøtte elevernes fællesskab og derved læringsmiljøet ved at 

indeholde legende elementer, samarbejdende øvelser og fælles oplevelser. Eftersom motion og be-

vægelse kan indeholde aktiviteter, hvor hele klassen fungerer som et kollektiv, har dette endvidere 

et særligt potentiale til at skabe et ideelt klassefællesskab. Under motion og bevægelse er det natur-

ligt, at der opstår konflikter mellem eleverne. Konflikterne får dog nødvendigvis ikke negativ 
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indflydelse på elev-elev-relationerne, hvis disse bruges til at udvikle elevernes sociale kompetencer 

og demokratiske dannelse. Således vil de faktisk knytte eleverne tættere sammen og styrke fælles-

skabet i klassen. 

Projektet har endvidere belyst, at matematiklærere kan fremme et positivt læringsmiljø gen-

nem en bevægelsesbaseret undervisning, da bevægelsesaktiviteter kan fremme elevernes faglige ud-

bytte af matematikundervisningen.  

 

I diskussionen fremgår det, at nogle elever motiveres af konkurrenceorienterede aktiviteter, hvor-

imod andre elever oplever, at dette har en negativ effekt. Derudover skal matematiklærere ved ind-

dragelse af konkurrence i sine aktiviteter have fokus på kollektive præstationer frem for individu-

elle, hvis fællesskabet skal opretholdes og derved det positive læringsmiljø. Derudover kan uro og 

ukoncentrerede elever under og efter en bevægelsesaktivitet både skyldes mangel på struktur og ty-

delighed, samt at lærerens inddragelse af motion og bevægelse er ukontinuerlig. Derfor bliver en 

kontinuerlig anvendelse af motion og bevægelse en vigtig faktor i forhold til ønsket om at fremme 

et positivt læringsmiljø.  

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der skal være faglighed i motion og bevægelse, synes 

det umiddelbare svar at være nej. Eleverne profiterer både af bevægelsesaktiviteter med og uden 

faglighed, og bevægelsesaktiviteter uden et fagligt indhold synes at være nødvendige for, at ele-

verne kan udholde den forlængede skoledag. Matematiklærerne oplever udfordringer med at imple-

mentere motion og bevægelse, da de har travlt og derfor ikke har tid til at forberede bevægelsesakti-

viteter. Dette kan muligvis imødekommes ved, at lærerne finder inspiration hos hinanden, vidensde-

ler, bruger eleverne og benytter det materiale, der findes på nettet omkring aktiv undervisning. Det 

kræver dog, at lærerne har lyst og mod på at tage udfordringen op.  

 

Vi er bevidste omkring, at vi med dette projekt ikke kan ændre alle matematiklæreres tilgang til mo-

tion og bevægelse, men vi kan forhåbentligt inspirere andre matematiklærere og skabe interesse for 

at integrere motion og bevægelse i matematikundervisningen. Med andre ord håber vi, at projektet 

kan sætte en lille bevægelse i gang, så matematiklærere vil inddrage mere bevægelse i deres under-

visning og dermed få udnyttet dets potentiale til at fremme et positivt læringsmiljø. Om ikke andet 

har projektet inspireret os til at tage udfordringen op og prioritere bevægelse, når vi som kommende 

matematiklærere skal ud og undervise elever i matematik.   
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8. Perspektivering 
Vi har i projektet bl.a. undersøgt, hvordan motion og bevægelse i matematikundervisningen kan 

fremme et positivt læringsmiljø ved at belyse, hvordan bevægelsesaktiviteter kan fremme elevers 

motivation, faglige læringsudbytte samt fællesskabet i klassen. Det kan dog problematiseres, at pro-

jektet udelukkende rummer en instrumentalistisk tilgang til motion og bevægelse, hvor motion og 

bevægelse ses som et middel til at opnå og forbedre elevernes læringsmiljø. For kan motion og be-

vægelse ikke i sig selv bidrage med noget positivt til eleverne? Dette er et andet perspektiv vi også 

kunne have tillagt vores projekt. I forbindelse med dette perspektiv er det nærliggende at inddrage 

begrebet physical literacy (oversat til kropslig dannelse), som Margaret Whitehead omtaler. Physi-

cal literacy er defineret som elevernes evne til “at bevæge sig med selvtillid og kompetence i alsi-

dige aktiviteter og miljøer” (2001, s. 131). Kroppen kan altså på lige fod med fag som matematik, 

dansk, religion mv. bidrage til elevernes dannelse, som er en central del af folkeskolens formålspa-

ragraf, idet der står, at folkeskolen skal “fremme den enkelte elevs alsidige udvikling” (Under-

visningsministeriet, 2018). Vi lever i et samfund, der aldrig har været mere kropsfikseret. Kroppen 

er blevet menneskets identitet: Jeg er min krop, og den fortæller, hvem jeg er. Kroppen er grundla-

get for menneskets forankring i verden og derved også menneskets eksistens. Det er gennem krop-

pen, at mennesket erkender sig selv, andre og den verden, der omgiver det, hvorfor det bliver essen-

tielt at snakke om kropslig dannelse (Moser, 2012, s. 26-30). Kroppen er selvfølgelig til stede i al 

boglig undervisning, men det er netop i motion og bevægelse, at kroppen er særligt i fokus, hvorfor 

bevægelsesaktiviteter har et særligt stort potentiale til at bidrage til elevernes kropslige dannelse 

(Réol, 2017, s. 32). Set i lyset af vores indledning hvor den øgede skærmtid problematiseres, bliver 

den kropslige dannelses vigtighed kun yderligere understreget.  
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