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Syfte

Syfte: Utifrån praktiknära och verksamhetsrelevant forskning bidra till att 
utveckla undervisningen i skola och förskola

Hög vetenskaplig kvalitet, Samverkan, Relevans, 
Attraktiv forskningsmiljö 
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Forskningsprojekt

»Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen«
Andreas Redfors i samverkan med Kristianstads kommun

»Multimodalt lärande och bedömning i digitala klassrum – verksamhetsutveckling genom designbaserad forskning«
Petra Magnusson i samverkan med Hässleholms kommun

»Effekten av pulshöjande aktiviteter för elevers koncentrationsförmåga och arbetsminne i matematik«  AVSLUTAT
Andreia Balan (Helsingborgs stad) & Jenny Green (HKR)

»Hur vet man att dinosaurierna hade fjäll? Bilderböcker som utgångspunkt för samtal om naturvetenskap i 
förskolan« Lena Hansson i samverkan med Kristianstads kommun

»Teaching English using children’s literature in years 4-5« AVSLUTAT 
Sharon Ahlquist i samverkan med Sölvesborgs kommun

»Flygfärdig eller vingklippt? En studie om motorik och fysisk aktivitet i förskolan« 
Ann-Christin Sollerhed i samverkan med MAU och flera kommuner

»Begreppsutveckling på fritidshemmet« Barbro Bruce i samverkan med Kristianstads kommun

»Likvärdig bedömning och betygsättning i naturkunskapsämnet« 
Patrik Jönsson (Kristianstads kommun) & Anders Jönsson (HKR)



Seminarieserie

Start 20 november, 2017
Två projekt finansierade av Skolforskningsinstitutet

2018
Seminarium kring praktiknära forskning × 2
Seminarium om pågående projekt 
Skolforskningsinstitutet informerar om systematiska översikter

2019
Seminarium om pågående projekt × 2
»Malmö Teaching & Learning Studies«
Norska SKUV-projektet



Hemsida

www.hkr.se/fplis



Att delta i ett samverkansprojekt
Lina Hellberg



 Identifierat behov i praktiken

 Samverkan- att göra det tillsammans



En gemensam process



Vad har det gett?

• Forskningsresultat som direkt kan utveckla praktiken

• Samverkan mellan praktik och lärosäte

• Förändrad attityd till forskning och vetenskaplig grund 

• Fler identifierade frågeställningar



Pulsstudien
Effekten av fysisk aktivitet i matematikundervisningen

Andreia Balan



Syfte

Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur 

fysisk aktivitet kan användas i skolan för att skapa mer 

gynnsamma förutsättningar för elevernas lärande i 

matematik. 

Har användningen av fysisk aktivitet någon effekt på 

elevernas koncentration, arbetsminne och kunskaper i 

matematik på lång sikt?



Metod
Må Ti On To Fr

7 min puls

Ma Ma

7 min puls

Ma

7 min puls



15

Deltagare
Skolor Elever Lärare

4 skolor

175 elever i åk 7

5 interventionsgrupper 

5 kontrollgrupper

5 

matematiklärare



Datainsamling

• Elevernas kunskapsutveckling i taluppfattning mäts med 

digitala tester.

• Elevernas koncentrationsförmåga och arbetsminne mäts 

med enkla digitala tester.

Färgtest (Stroop) och 2- Back



K- klasser utan pulsövningar

I – klasser med pulsövningar

• Elever förbättrar både koncentration och arbetsminne i klasser med 

pulsövningar i jämförelse med klasser utan pulsövningar

• Förbättringen av resultaten på kunskapstest i matematik är inte tydlig.
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Resultat koncentration vid T3
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Resultaten visar inga skillnader i hur elever med olika prestationsnivåer påverkas av den fysiska 

aktiviteten. 
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Resultat koncentration vid T3
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Resultaten visar inga skillnader i hur elever från olika skolkontext påverkas av den fysiska aktiviteten. 



Slutsatser

Enkelt och billigt
Effekt på 

koncentration och 
arbetsminne

Osäkerhet i fråga  
om effekter på 

kunskaper

Effekt för alla elever 
oavsett prestation 
och skolkontext

7 min 



Viktiga övervägande -

samarbete med HKR

• Tidigare 
forskning

• Praktiknära
Upplägg

• Koncentration 

• Arbetsminne
Mätning

• Modeller

• Ställa rätt 
frågor

Analys


