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Abstrakt	  

Det övergripande syftet med denna kvalitativa forskningsstudie är att ta reda på hur man kan 
använda dans som ett komplement till matematikundervisning. Studien visar vad danslärare 
anser om dansmatte som komplement till undervisningen. Vilka fördelar och nackdelar som 
finns i metoden. Vi har även tittat på om det går att nå målen i matematik i de lägre åldrarna 
genom att man integrerar dansmatte i undervisningen. Vi har genomfört en deltagande 
observation och kvalitativa intervjuer med danskonsulent och danslärare. Resultatet visar att 
samtliga informanter anser att skolan ska ta tillvara på den praktiska undervisningen. Målen i 
matematik går att nå genom att integrera dansmatten och använder den som komplement till 
matematikundervisningen. 

 

Nyckelord: matematik, praktiskt lärande, dansmatte, dans 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Förord 

Ett stort tack till vår handledare för synpunkter och hjälp med detta arbete. Vi vill även tacka 
våra informanter för att de tagit sig tid till våra intervjuer. Ett extra tack till Heléne Kingdahl 
för att vi fick delta i workshopen och få inspiration. Hoppas du fortsätter sprida din dansglädje 
genom matematiken till många elever. Vi vill också tacka varandra för ett bra samarbete med 
framställning av uppsatsen.  

 

Arbetsfördelning 

I denna studie har vi gemensamt varit delaktiga i allt arbete kring formulerande, utförande, 
bearbetning av intervjuer, sammanställning av resultat och diskussion.  

 

Lena Bohjort och Kristina Hedlund  

Gävle 2013 
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1.	  Inledning	  
	  

Kan man genom dans och matematik utveckla en förståelse för rum, form, läge och riktning 
samtidigt som man kan tillägna sig kunskap om grundläggande egenskaper som antal, 
mängder, ordning och tal begrepp? Varför gör man matematiken i skolan så liten genom att 
skriva den med små siffror på papper när man egentligen behöver göra ämnet större? Med 
detta menar vi att matematiken är ett av våra grundämnen i skolan som har stor betydelse i 
vardagen. Vi ställer oss frågande till om man bör göra ämnet större genom att ge mer varierad 
undervisning i olika former? Klassrumsundervisningen behöver utföras på olika sätt genom 
att man integrerar ämnet med estetiska lärprocesser.  När man lär med kroppen så tror vi att 
eleven befäster kunskap bättre och att de får en lärdom som eleven kan relatera till på olika 
sätt.  

När man talar om förbättring i skolan så är matematiken ett ständigt återkommande ämne som 
behöver utvecklas. Vi lever i ett samhälle där matematik är viktigt. Framförallt så förekommer 
det i många sammanhang där vi förväntar oss i det sociala livet att vi kan behärska matematik. 
Vad är det som är så svårt med matematik och varför sjunker våra kunskaper? Beror det på 
våra verktyg eller beror det på lärarnas kunskaper, är dessa inte tillräckliga eller behöver vi 
förändra attityden och undervisningen till ämnet? Skolan måste höja kvaliteten på 
matematikundervisningen eftersom skolverket anser att elevers kunskaper sjunker 
(Regeringen Proposition, 2012). Mer undervisningstid i matematik krävs och har också 
genomförts av regeringen samt att man hittar andra undervisningsmetoder i matematik som 
fungerar när boken inte är tillräckligt varierad (Skolverket, 2012). En vanlig matematiklektion 
i skolan idag handlar om att eleverna räknar i sina matematikböcker var och en för sig och 
läraren går runt och assisterar de som behöver stöd och hjälp. Det behövs en mer anpassad 
och varierad undervisning som är tillämpad både för enskild elev och grupp. Undervisningen 
skulle behöva mer anknytning till samhället och på hur vi lever utanför skolan (Skolverket, 
2012). Att få våra elever att uttrycka sina tankar, upplevelser genom sin kropp är ett exempel 
på hur man kan arbeta med detta.  

På kulturrådets hemsida kan man läsa att regeringen inledde 2008 ett projekt som heter 
Skapande Skola med inriktning kultur (Kulturrådet, 2013). Målet var att man genom kultur 
skulle skapa en skola där de konstnärliga uttrycken skulle integreras i skolans ämnen och ge 
bättre resultat i att nå kunskapsmålen. 2011-2012 satsar man 150 miljoner kronor till 
grundskolan, där vill man då att alla kulturens uttrycksformer skall finnas i undervisningen i 
årskurserna 1-9. En av uttrycksformerna är dans. En viktig aspekt i denna satsning är att få in 
mer rörelse i undervisningen. Dansa är naturligt och kommer in långt innan barnet uttrycker 
sig på annat sätt. Att få in dans i undervisningen kan skapa mer självtillit genom att man 
utvecklar kroppsmedvetenheten och motoriken. När man gestaltar med kroppen i olika ämnen 
kan vara ett bra komplement till böckerna (Statens kulturråd, 1990).  
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Man kan koppla ihop det man gjort med kroppen till det man läser. Vi upplever att matematik 
är ett konkret ämne där det bara finns rätt eller fel svar. Vi tror att vägen till svaret kan se ut 
på olika sätt. Kan man genom dansmatten på ett roligt och lekfullt sätt kombinera den vanliga 
undervisningen av matematiken och ändå uppnå målen? Dansmatten vi har valt att undersöka 
handlar inte om att räkna 1+1 utan om att befästa de matematiska begreppen i de lägre 
åldrarna i grundskolan. Dansmatten finns även utvecklat för de högre åldrarna där man utefter 
kursplanen har utvecklat undervisning. Vi har sett att det skrivs flertal artiklar om denna 
metod i sociala medier just nu. Det känns väldigt intressant att läsa om att estetiska ämnen 
främjar inlärningen i skolan och att dans och musik kan vara ett bra komplement till den 
teoretiska undervisningen, då det framkommit att inlärningen blir mer bestående. Artiklarna 
stödjer sig i tidigare forskning och beprövad erfarenhet.  Detta inspireras oss till att fördjupa 
oss i metoden.   
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2.	  Syfte	  	  	  
	  

Syftet med denna studie är undersöka det praktiska lärandet i matematikundervisningen.  
Detta genom att beskriva lärare- och danslärares erfarenheter av dansmatte som ett 
komplement till undervisningen. Vi medverkade i en deltagande observation i en workshop 
för pedagoger. Där fick vi möjlighet att se hur arbetet i dansmatte genomförs praktiskt.  Vi 
genomförde kvalitativa intervjuer med danslärare för att se hur de arbetar med dans i 
matematikinlärningen.   

 

2.1	  Frågeställning	  
	  

• Hur upplever danslärarna dansmatte som ett komplement till 
matematikundervisningen? 

• Vilka är fördelar respektive nackdelar? 

•  På vilket sätt upplever danslärarna att målen i matematik uppnås genom dansmatte? 
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3.	  Bakgrund	  
	  

Vi börjar vår bakgrund med att redogöra för tankar om lärande för att ge ett underlag till hur 
barnet lär sig och hur lärandet går till. Därefter kommer ett avsnitt där vi har fördjupat oss i 
bakgrunden till matematiken och hur barnet lär sig matematik. Slutligen kommer ett avsnitt 
där vi har kopplat samman dans och matematik och hur bakgrunden till dans som komplement 
till matematiken kan påverka lärandet hos barnet. 

	  

3.1	  Lärprocesser	  
	  

Talesättet att ”barn inte gör som vi säger, utan att barn gör som vi gör”, ger en bra spegel av 
Vygotskijs grundtanke om hur barn tar till sig kunskap och hur lärandet går till. De yttre 
interaktioner när barnet ser och upplever och även får prova ger barnet ett lärande som sedan 
omvandlas till kunskap genom inre tänkande (Strandberg, 2006).  Vygotskij anser att 
omgivningen har stor påverkan för barnets utveckling och presentation. Vad kan barnet lära 
sig på egen hand och vad är det som barnen lär sig med hjälp av en vuxen? Vygotskij menar 
att utveckling sker i en proximal utvecklingszon med omgivningen i högre grad än att den är 
beroende av individuell inlärning (Strandberg, 2006). 

Barn har redan från tidig ålder en stark vilja till att kunna själv. De strävar efter att bli 
självständiga och kunna gå och kommunicera med sin omgivning. Detta gör de genom att 
härma och imitera. Barn har en drivkraft till att vilja lära sig och kreativiteten leder till att de 
undersöker och provar olika vägar till att nå sitt mål. Detta har med den medierade aspekten 
att göra när barnet gör för att lära, utan att tänka att man ska lära genom tankekraft och 
huvudet utan istället får lära sig genom att utföra (Strandberg, 2006).  John Locke anser att 
nyfikenheten hos ett barn ska framhävas och tas tillvara på. Då skapar man ett tillfälle till 
kunskapsinlärande som blir lustfyllt (Locke, 1916). När barnet leker provar de sig fram och 
utforskar sin miljö enskilt och ibland tillsammans med andra barn. De gör det utan att behöva 
tänka bara genom att göra och utföra vilket gör att barnet upptäcker saker de vill kunna 
bemästra vilket leder till lärande (Strandberg, 2006). Barn ser hur andra barn tar sig fram och 
vill kunna göra likadant. Förebilderna är de större barnen eller de vuxna i deras omgivning. Så 
för att ett lärande ska ske måste det vara bra förutsättningar till en god relation med en 
människa som kan mer än vad barnet kan. Här spelar den sociala aspekten stor roll i lärandet 
tillsammans med andra människor (a.a). Men för att få en god inlärning måste vi även låna 
från rummets kompetenser som har med den situerade inlärningen. Rummet och miljön runt 
omkring måste vara inspirerande och inbjudande för att det ska leda till kreativitet och 
nyfikenhet. Har man inte ett rum som är inbjudande och fyllt med böcker och texter så 
kommer barnet inte vilja lära sig läsa. Där spelar miljön en stor roll. Det ska vara inbjudande 
för att barnet ska bli nyfiken. Man kan aldrig lära någon någonting om man inte vill lära sig 
(a.a). Viljan måste finnas själv och det är viktigt att ta tillvara på barns egen kreativitet att 
vilja lära i rätt miljö. För visst är det lättare att lära sig dansa i ett rum som är fyllt av musik 
och rytmer än ett rum som är helt tomt och tyst (Strandberg, 2006). 
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3.2	  Forskning	  om	  lärande	  
	  

Peter Gärdenfors som är kognitionsforskare beskriver i boken Lusten att förstå- om lärande 
på människans villkor (Gärdenfors, 2010) hur lärande kan gå till om man har förståelse och 
motivation till att lära. Gärdenfors menar att det mesta av det vi kan, lär vi oss utanför skolan. 
Oftast märker vi inte att vi tar till oss kunskap. Lärandet sker utan ansträngning. Motivationen 
får vi ifrån oss själva. Det vardagliga lärandet är en väldigt viktig del i den kultur vi lever i 
idag. Det finns saker vi måste träna på som att lära sig läsa och räkna och då är en formell 
undervisning att föredra (a.a). Inre och yttre motivation är två sätt att se på lärandet. Den yttre 
motivationen hjälper oss att bearbeta händelser vi möter i vår vardag. Vi måste till exempel 
bearbeta beröm, kritik, belöningar från andra människor. Inre motivationen får vi av den egna 
drivande kraften, nyfikenhet och intresse att ta till sig ny kunskap. Den inre motivationen är 
väldigt viktig att uppmuntra, speciellt i skolan då den hjälper eleverna att få ett varaktigt 
lärande (Gärdenfors, 2010). 

I läroplanen står att: 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 
egna idéer och lösa problem och att eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Skolverket, 
2011, s. 9).  

Skolan vara en plats där elever får prova olika uttryckssätt för att få kunskap. Genom att 
eleverna får uppleva olika känslor och stämningar i till exempel dans, musik och skapande 
bilder. Förmågan att skapa själva får eleverna genom att träna på att gestalta och utforska på 
olika sätt i undervisningen. Att lära sig ska vara roligt och lekfullt. Fantasi och kreativitet är 
viktiga delar i undervisningen och det får man genom att man har engagerade och kunniga 
lärare som kan motivera till att dessa viktiga aspekter uppnås (Carlgen, 2000). 

Malke Rosenfeld (2011) har i sin artikel skrivit om sin metod som heter Jump patterns. 
Metoden visar hur man kan lära elever att använda dans och rörelse genom matematiska 
begrepp. Jump patterns går ut på att eleverna får träna på att lära sig mönster och steg vilka de 
sedan tillsammans med sina klasskamrater använder för att kunna skapa egna danser utefter 
mönster, steg och rörelser. Rosenfeld har kommit fram till att elever som hon följt och utövat 
hennes metod visar att man kan tränar mönster och rörelser genom dans vilket leder till att 
elever lära sig matematiska begrepp. Rosenfelds Jump patterns kan ses som ett komplement 
till den övriga matematikundervisningen.  Eleverna visar att de får en bättre rumsuppfattning 
och får genom att använda sina kroppar en bättre kroppsförståelse. Geometri är ett av de 
begrepp som eleverna tränar mycket på. Genom rörelser får de öva på att forma sin kropp i 
geometriska former. Metoden Jump patterns innebär att eleverna får lära sig att samarbeta 
vilket främjar deras problemlösningsförmåga. De utför matematikträning i aktion genom 
dansen och det som Rosenfeld ser som det primära är att eleverna har roligt under lektionerna 
vilket medför att eleverna känner sig stolta över sig själv och sitt kreativa arbete (Rosenfeld, 
2011).  
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I en annan undersökning så menar Ann Watson (2005) att mönster i dans kan liknas 
matematiska mönster. Ramsor som förekommer i skolan och flitigt används i matematikens 
multiplikationstabell kan liknas vid danskoreografier som upprepas. Enligt Watson 
förekommer minst fyra aspekter av matematikbegrepp som kan relateras till dans: rytm, 
struktur, rumslig, symboler och utforskandet av rummet. I geometrin kan man använda sig av 
kroppen och dessutom räkna med kroppen som verktyg. Matematikundervisningen har 
bedrivits på många olika sätt. Av någon anledning så använder inte lärare sig av dessa. En 
viktig del av inlärningen när vi är små är att krypa runt och utforska samt upptäcka världen.  
Rörelse är ett viktigt inlärningsmoment. Watson(2005) påpekar dock att det är viktigt att man 
kan relatera matematiken till dansen och dansen till matematiken så att eleverna inte enbart 
kommer ihåg dansstegen. Eleverna måste ha ett matematiskt lärande i grunden som de lär sig i 
klassrummet. Men få elever ges möjlighet att prova på dansmatte i undervisningen. Dansen 
kan vara en nyckel till att få en djupare förståelse inom matematik (Watson, 2005). 

För att få ytterligare djupare inblick i hur man kan använda matematik praktiskt i 
undervisningen så tog vi del av Ann Palmers (2010) forskningsartikel Let´s dance. Syftet med 
hennes forskning är att lyfta fram alternativa sätt att undervisa på som ska hjälpa elever att 
förstå matematiken på ett mer kreativt och förkroppsligt sätt men ändå hålla sig till 
Skolverkets riktlinjer (Palmer, 2010). Palmer vill undersöka förhållandet mellan kroppsliga 
rörelser i dansen med matematiken vilket hon gör genom att studera olika områden i 
matematiken för att få en förståelse på djupet. Därefter gjorde hon en undersökning på en liten 
grupp elever som hon följde under en tid. Hon ville se hur gruppen såg sambanden mellan 
symboler i det matematiska språket genom dansen och kroppen samt hon ville dokumentera 
det gruppen gjorde för att förtydliga för elevgruppen de matematiska begreppen och koppla 
det till den övriga matematikundervisningen(a.a). 

Hon gör även en intressant forskning i genus där Palmer jämför pojkar och flickor om hur de 
tar till sig kunskap på olika sätt. Det Palmer kommer fram till i forskningen är att flickor tar 
till sig kunskapen lättare, men tror inte på sig själva och sin förmåga att kunna matematik. 
Pojkar däremot har en lägre kunskap men har ett bättre självförtroende vilket leder till att de 
uppfattas som om de har en större kunskap. Enligt Palmer så är begreppen i matematik viktigt 
att kunna och ett praktiskt lärande skulle Palmer tror att man med en mer praktisk 
undervisning kan öka intresset till matematiken vilket skulle leda till större kunskaper i ämnet  
(Palmer, 2010). 
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3.3 Praktiskt lärande 
	  

När man får göra med kroppen så lär hela kroppen. Sinnena får arbeta och tänkandet och 
görandet gör att ett lärande sker (Hannafjord, 1998). Samspelet med andra barn och vuxna i 
en lärprocess ger ett större utbud av erfarenheter vilket leder till en större chans att få mer 
erfarenheter (a.a). Skolan är en plats där teoretisk och praktiskt lärande kan ha stor plats. Där 
integrerar barn och vuxna i en värld som kan vara kreativ, fantasifull och lärdomsrik. Att 
samtala och prata i grupp ger barnet en chans till att uttrycka sig. Ett utmärkt praktiskt och 
teoretiskt sätt att lära sig är problemlösningsuppgifter (Carlgen, 2000). Med ett praktiskt 
lärande så ger man barnet flera uttryckssätt att lära sig saker på. Får barnet själv klura på 
lösningar till sitt problem så kan de finna andra sätt än vad som förväntas. Att komma fram 
till målet som ska vara det rätta svaret kan se olika ut. Alla vägar är inte lika utan man måste 
ibland få göra fel några gånger och fundera över vad som vart fel innan man kan gå vidare 
och hitta rätt lösning. Det ger mer verktyg och en förståelse till hela processen. Dessutom ger 
det barnet ett mer driv till att kunna själv om man får lösa problem på egen hand eller 
tillsammans i grupp (Carlgen, 2000).  

Ur Rannebergsskolans kunskapssyn kan man läsa: 

Man kan inte uppnå något verkligt i livet i hela dess vidd om man inte förhåller sig tänkande, 
tolkande, värderande och gestaltande. En inlärning som endast består i ett mekaniskt, passivt 
upprepande av fakta, lagar och begrepp och som upplevs aktivt inifrån avsätter endast döda 
kunskaper. En sådan inlärning förmår inte framkalla något väsentligt i människans 
kunskapsutveckling och kommer inte heller att leda till handling (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008, s. 9). 

Estetik i lärande kan ge barnet en levande värld där barnet får använda andra sätt att tänka och 
uttrycka sig själv. Det kan leda till bättre självförtroende när barnet får vara mer delaktig och 
känna glädje i att lära med hjälp av egen kraft (Selander, 2009). Att blanda de teoretiska 
ämnena med praktiska och estetiska ämnena leder till ett bättre lärande. Ett estetiskt lärande 
handlar om klarheter och särskiljande både socialt tillsammans med andra och även 
individuellt. I ett estetiskt lärande finns alltid den sociala dimensionen närvarande i varje 
individs medvetande. Trots att denna dimension inte är betonande hela tiden (Selander, 2009). 
Ett estetisk lärande kan även förklaras som kunskapens multimodala gestaltningar av lärande 
vilket hjälper oss att förstå. Det ger oss verktyg till olika uttryck vilket ger oss möjlighet till 
förståelse och inlevelse (a.a). Vid ett lärande är det viktigt med ett multimodalt lärande. Har 
man bara ett teoretiskt lärande kan lärdomen bli syrefattig och tom om det inte finns utrymme 
till att sammanstråla med andra människor i barnens vardag i skolan (Strandberg, 2006). 
Strandberg menar i boken Vygotskij i praktiken att det inte finns rikt lärande där samspel inte 
spelar någon roll. Det finns inga hjälpmedel som kan separera lärande från rumsliga aspekter 
och det finns ingen kreativitet som inte innehåller relationer. Allt hänger ihop och påverkar 
varandra (Strandberg, 2006).  
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3.4 Matematikundervisning 
	  

Varför lär vi oss matematik? När man tittar på det matematiska upplägget i skolan så speglas 
detta på två sätt. Att vi som individer har nytta av det i vår vardag och att vårt samhälle har 
behov utav människor med matematiska kunskaper (Skolverket, 2003). 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik 
och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 
matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska 
värden i möten med matematiska mönster, former och samband (Skolverket, 2011, s. 62) 

Matematiken är ett gammalt problemlösande ämne som alltid är ett hett ämne i skoldebatten. 
En snabb utveckling sker i vår vardag och alla människor har rätt till att under sin studietid i 
skolan få bra matematikkunskaper. Att kunna lösa problem, kritisk granska påståenden från 
media, politik och samhälle är en rättighet för varje individ (Skolverket, 2003). Ett bra 
matematiskt kunnande i skolan är viktigt för självförtroende och detta ger alla styrka i sin 
fortsatta studie eller arbetsliv. I skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik 
tar de upp vikten av att matematikupplevelsen är bra från starten i skollivet och att det ofta 
påverkar individen negativt om man upplever matematiken som meningslös och svår att 
förstå. Detta följer med in i vuxenlivet och förs sedan vidare till våra egna barn och bildar då 
en negativ spiral till ämnet (Skolverket, 2003). 

 I kursplanens syfte står: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 
problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 
matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 
uttrycksformer (Skolverket, 2011, s. 62) 

När man läser syftet i kursplanen så låter det väldigt bra, men fungerar det så i praktiken? 
Många lärare har inte ork eller motivation att göra undervisningen i matematik kreativ. En del 
lärare har inte heller kompetensen i ämnet. Då är det lätt att ta till boken och bara gå på det 
säkra kortet.” Granskningen visar att ett ensidigt, enskilt arbete i läroboken bidrar 
till en alltför monoton och variationsfattig undervisning”	  (Skolverket,	  2003,	  s.	  40). Lärare 
behöver lämna boken och titta på nya metoder. Problemlösning är ett sätt och det gynnar 
matematikundervisningen till det positiva genom att man pratar matematik. Detta skall 
introduceras i de lägre åldrarna för att detta kan bidra med begrepp och metodförståelse. 
Vilket leder till att eleverna känner sig mer motiverad och når framgång i utvecklingen 
(Skolverket, 2003). Att byta ut klassrumsundervisning till mer praktiskundervisning gör att 
eleverna får mer ”lust att lära”. Begreppet ”lust att lära” hur definierar vi det? I rapporten från 
skolverket så beskriver människor att det får en aha upplevelse och att man tydligare får det 
genom att kropp och själ har engagerats. ”Gemensamt för alla är att de både har känt och 
tänkt. Lusten beskrivs som en nästan sinnlig glädje som involverar hela individens utveckling, 
både emotionellt, intellektuellt och socialt” (Skolverket, 2003, s. 8). 
Matematikundervisningen idag går ut på att sitta i skolbänken och lösa uppgifter i boken och 
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delta i lärarens undervisning på tavlan. Behöver eleverna hjälp så räcker man upp handen och 
läraren kommer till undsättning eller så tittar man på exemplen i boken och försöker att reda 
sig själv. Summering tillhör sällan lektionerna i dagens undervisning. Läraren bör ta större 
ansvar för lektionerna än bara lita på läromedelsförfattarna (Löwing, 2006).   

 

 I skolverkets rapport står:  

Lärare som medvetet har valt läromedel utifrån målen i kursplanen anser att de med läromedlets 
hjälp förändrat sitt arbetssätt på ett sätt som främjar lusten att lära samt stimulerar kreativt 
tänkande och olika lösningsstrategier (Skolverket, 2003, s. 40) 

 

Där har lärare berättat att det får eleverna att” prata matte” och genom det så diskuterar 
eleverna begrepp, lösningar och strategier. Detta sätt lär eleverna att förstå matematiken på ett 
helt annat sätt (Skolverket, 2003). Det finns lärare som helt undervisar utan böcker men 
många vet att det ställer höga krav på läraren och att denne oftast är en mycket erfaren lärare. 
Fler svårigheter som lärare stöter på kan vara att ha en bra nivå för alla elever och få de som 
är bra respektive mindre bra motiverad. Här är undervisningsmetoder viktiga och att lärare 
använder sig av olika strategier (Skolverket, 2003). För att få en utvecklande undervisning så 
krävs det att läraren kan tolka, planera och forma undervisningen utefter styrdokumenten. 
Dessa har ändrats en hel del under åren och som det står i Matematikundervisningens dilemma 
så bygger det ständigt nya krav på läraren. Dessutom skall läraren anpassa och bygga upp en 
”skola för alla” med lika villkor för samtliga elever och en undervisning för den enskilde 
eleven. Detta resulterar ofta i att läraren inte räcker till för alla (Löwing, 2006).  

Hur ser det ut i skolan resultatmässigt? I regeringens proposition så skriver man att de svenska 
matematikkunskaperna sjunker och att resultaten på nationella proven i åk 9 har försämrats 
från 89,4 % år 2004 till 80,7 % år 2011 (Proposition 2012/13:64). Här satsar man på de lägre 
åldrarna för att de yngre eleverna skall få en bättre matematisk grund att stå på. Begrepp och 
strategier skall sätta en prägel på att man som elev förstår från början så matematiken blir 
lättare att begripa (Regeringen Proposition, 2012).  Regeringen har från och med hösten 2013 
beslutat att utöka undervisningstiden i matematik i årskurserna 1-3 med en timme i 
veckan(a.a). Forskarna vill då se en mer varierad undervisning än att barnen enbart sitter i 
skolbänken med sitt läromedel. Läraren skall anknyta undervisningen till samhället och livet 
utanför skolan. Forskningen visar att inlärningen i de lägre åldrarna är grunden för ett bra 
lärande. Undervisningen skall vara individ och gruppanpassad i bra nivåer, man understryker 
också att kommunikation i klassrummet är viktigt (Skolverket, 2012) 
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Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-
sättningar att utveckla sin förmåga att:  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011, s. 63). 

	  

3.5 Dans som komplement till undervisningen 
	  

I det centrala innehållet för idrott och hälsa för elever i grundskolan står det bland annat att, 
barn har rätt till att undervisning i takt, rytm i lekar, danser och rörelse till musik (Skolverket, 
2011). 

Att dansa är roligt och framförallt så stärker det motorik och ger ökad kroppsmedvetenhet. 
När man dansar så är själva dansen språket och man kommunicerar inte verbalt med varandra. 
Man gestaltar och ger form åt tankar samt känslor och detta är personutvecklande. I det 
mångkulturella samhället vi lever i så kan dansen vara en naturlig del att lära känna andra 
kulturer och människor (Statens kulturråd, 1990). Det finns flera olika synvinklar att se vad 
dansen kan göra. Danshögskolan har tillsammans med Statens Kulturråd skrivit en 
metodikskrift som beskriver dansens fördelar i skolan (a.a). Här nedan följer förklaringar till 
några. 

 

Dansen sedd ur en kulturell aspekt: 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där det är viktigt att respektera varandras olikheter. 
Eleverna får lära sig om sitt eget och andras kulturarv. Samtidig så får eleverna prova på att 
delta i kulturens värld och inte vara en passiv konsument av kultur. Det väcker nyfikenhet på 
kultur och skapar socialt gemenskap (Statens kulturråd, 1990). 

Dansen sedd ur en social aspekt: 

När man dansar sker kommunikation på olika sett, dels med publiken men även mellan 
dansarna som deltar och musiken eller musikerna som spelar. Dans är ett språk men man 
samtalar inte med varandra i bokstäver utan i uttryck, detta är ett bra sätt att komma i kontakt 
med känslor och bygga självförtroende inför andra människor. Man övar även på 
koncentrationen och att samarbeta med varandra (Statens kulturråd, 1990). 
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Dansen sedd ur en estetisk aspekt:  

Vi lär genom att lukta, smaka, känna, se osv. Att låta eleverna lära genom att gestalta och 
skapa är en viktig del i skolan. De lär sig att uppfatta saker och ting med sina sinnen samt att 
de vågar uttrycka känslor och bilder inom sig med kroppen. Genom dansen upptäcker man 
rummet, tystnaden, musiken och kroppen blir instrumentet (Statens kulturråd, 1990). 

Dansen sedd ur en emotionell aspekt: 

Att uttrycka sina känslor, tankar och idéer på ett annat sätt än i ord kan vara svårt ibland. 
Dansen kan få eleven att uppleva dansglädje, stärkande självförtroende och samtidigt komma 
i kontakt med sin kropp och att få tillgång till sina känslor som kan vara svårt att uttrycka på 
olika vis (Statens kulturråd, 1990).  

Dansen sedd ur en kinestetisk aspekt: 

Att lära om sin omvärld är viktigt för ett barn, genom att röra på sig så upptäcker barnet att 
använda sin kropp och sina rörelser för att sedan nå nya mål och utmaningar. Man övar 
motorik och utvecklar kroppsspråket genom att använda rörelsesinnet. I dansen är kroppen en 
viktig tillgång och man tillåter även känslor, tankar och idéer synliggöras i en framträdande 
roll. I en alltmer stillasittande skolvärld så är det också en tillgång att få använda kroppen och 
inte pennan som instrument (Statens kulturråd, 1990).  

Rörelse är porten till inlärning – P E Dennison (Hannafjord, 1998). Hannafjord skriver att 
samverkan mellan hjärna och kropp är ett viktigt inslag till inlärningen. Rörelse är oerhört 
betydelsefullt för inlärningen och vi ställer in våra sinnesorgan för att ta emot information 
från omvärlden. Det behövs en rörelse för att minnas en tanke. Om man sitter och försöker 
minnas något så måste man anteckna ner detta för att komma ihåg. När man använder sig av 
pennan så etablerar man tanken genom att röra handen. Rörelsen är alltså viktig för tanken. 
Författaren menar på att många tycker att rörelsen hjälper tanken som att handarbeta framför 
tv, en del tittar inte ens upp men lyssnar och reflekterar på vad som sägs eller som att man 
tänker bäst under en promenad. (Hannafjord, 1998). Det finns många olika sätt där rörelsen är 
viktig för tanke och inlärning. Vår första inlärning sker när vi är spädbarn och den inlärningen 
mellan att ligga på rygg till att gå sker snabbt, där är utvecklingen verkligen” lär genom ny 
rörelse”. Detta bör vi ta vara på i skolans undervisning genom att ha ett mer praktiskt lärande 
där rörelse finns med (a.a). Matematiken består till stor del utav symboler och förkortningar, 
dessa bildar ett eget språk. Med dansens hjälp kan man få en större förståelse för 
matematiken. Rosenfeld menar att en viktig del i elevernas lärande är att kommunicera och 
reflektera över detta. Genom dansen så lär sig eleverna att se sig själva som koreografer och 
problemlösare eftersom de skapar sina egna mönster i dansen. Genom denna process så börjar 
eleverna att tänka matematiskt (Rosenfeld, 2011). 

Som det står i läroplanen är det viktigt att eleverna får använda och ta del av olika 
kunskapsuttryck. Dansen ger en möjlighet att gestalta och uppleva känslor och stämningar och 
bidrar till elevers eget skapande (Björklund, Andersson, & Fridström, 2011). 

Jan Björklund Utbildningsminister 
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3.6 Dansmatte 
	  

Dansmatte är en utvecklad metod som skall ses som ett komplement till den sedvanliga 
matematiken i klassrummet. Ninnie Andersson har utvecklat dansmatten tillsammans med 
lärarna på Johan Skytteskolan i Stockholm hösten 2008. Ninnie berättar i en intervju på sitt 
DVD material (Dansmatte för högstadiet – att dansa matematik) att dans i ett annat lärande 
kan ske i många olika ämnen som till exempel, historia, språkutveckling med mera. I 
dansmatte gestaltar man olika matematiska begrepp med sin kropp (Björklund, Andersson, & 
Fridström, 2011). Dansmatten ger förutom rörelse, ett syfte i att eleverna tränar på att tänka 
och förklara med kroppen. Att inte behöva sitta still gör att man inte blir så trött i huvudet. 
Eleverna jobbar ibland självständigt, men lektionerna går ofta ut på att samarbeta i grupp, 
samt att man stärker banden mellan pojkar och flickor. I många övningar diskuterar man 
matematik i samband med problemlösning och med det så ges en helt annan förståelse för 
ämnet som man kanske inte når i klassrummet(a.a).   

Statens Kulturråd skapar tillsammans med Institutet dans i skolan utvecklingen med att alla 
skall få möjlighet att prova dans i skolan. Målen är: 

• Att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan. 
• Att stärka området dans i skolan genom metodutveckling och forskning (Statens 

Kulturråd - Institutet dans i skolan, 2013).  
 
Många skolor arbetar redan med dans och dessa har utvecklat intressanta metoder för dansen 
som undervisningsform i matematik men även i andra ämnen. När vi tittar på vårt eget 
område Gävleborg så säger Danskonsulenten Sofia Norhstedt att dansen i skolorna ökar. Det 
är tack vare ”Skapande Skola” de kan jobba med detta och få hjälp av danspedagoger med 
undervisningen. Hon understryker även att engagemang är en viktig del för att kultur och 
skola skall kunna samarbeta och jobba nära. I radioprogrammet Lärarrummet Sveriges Radio 
(Ur, 2013) berättar Sussie och Maria som jobbar på en grundskola i Stockholm varför de 
tycker att dansmatte är bra. Många barn förstår bättre när det får använda kroppen och 
praktisk inlärning. Kunskap sitter i kroppen, inte bara i böckerna och pedagogen kan se bättre 
när eleven inte förstår på dansmattelektionerna(a.a). I lektionerna så förekommer mycket 
diskussion och man samarbetar mycket med varandra. Använder man kroppen som inlärning 
så spelar det inte så stor roll om man inte kan språket när det i dagens skola finns många barn 
som kanske inte behärskar det svenska språket så bra(a.a). Målen med mattelektionerna är att 
eleverna skall känna sig trygga, att de lärt sig något att ta med till matematiklektionerna. Om 
de får de röra sig så blir de piggare i huvudet för resen utav skoldagen. Kroppen är ett verktyg 
och det är viktigt att alla barn får lära sig att skapa med den (Ur, 2013). 
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4. Metod 
	  

I metod delen börjar vi med att redovisa vårt urval av informanter. Därefter följer ett avsnitt 
om tillvägagångsätt vid intervju av våra informanter. Slutligen dokumentation av våra 
intervjuer och etiska överväganden som togs. 

4.1 Val av metod 
	  

För att uppnå vårt syfte så har vi valt att använda metoden kvalitativa intervjuer. Detta för att 
kommunikation ger ett mer rättvisande svar. Med denna metod kan man fånga 
undersökningspersonens vardagsvärld genom att man får ta del av deras kunskaper och att de 
med sina egna ord förmedlar sitt perspektiv och sina åsikter (Kvale, 1997). I vårt samtal så 
vill vi ha fram intervjupersonens egna tankar och resonemang detta för att vi inte skall kunna 
påverka svaren i intervjun. De finns både en för- och efterplan på en intervju, därför är det 
viktigt att välja och förbereda personer som är väl insatta i ämnet (Ejvegård, 2009). Vi 
skickade våra intervjufrågor i förväg för att informanterna skulle kunna förbereda sig på bästa 
sätt och ge rättvisa svar. Vi startar vår intervju med att informanten berättar om sin bakgrund 
som lärare i skolan, för att få en helhetsbild av personen och att vi skall få veta om den har 
utbildningen för vårt studieområde. Frågorna som följer är speciellt inriktad mot 
danslärarensroll i undervisningen men vi tar även upp fördelar och nackdelar med metoden. 
Vi tycker det är viktigt att ta reda på hur det ser ut i vårt skolområde med dans. Därför valde 
vi att kontakta och intervjua Sofia Nohrstedt som är danskonsulent i Gävleborgs län för att få 
en inblick i hur dansen används ute i skolan. Det kan vara betydelsefullt att intervjuaren tolkar 
vad som sägs och hur det sägs, man skall tolka ansiktsuttryck och tonfall för att sedan kunna 
analysera trovärdigheten i svaren (Kvale, 1997). Vi framhäver att intervjuerna av våra 
informanter inte är en transkribering. Det är vår skriftliga tolkning av intervjun.  

Kvale skriver att man skall vara uppmärksam på att som intervjuaren och intervjuperson 
bekräftar att man har tolkat och förstått frågor samt svar (Kvale, 1997). Det är viktigt att både 
intervjuaren och intervjupersonen är delaktig i samtalet och intervjuare inte försöker att 
påverka samtalet vilket Pale och Davidsson menar kan vara hämmande i intervjun (Pale, 
2011). För att vi skall bli mera insatta i ämnet så har vi valt att vara delaktiga i en utbildning 
som arrangerats på en förskola i Gästrikland för pedagoger. Det känns viktigt för oss att delta 
och observera för att få en rättvis bild av dansmatten och kunna förmedla det i vår uppsats. 
Ejvegård (2009) skriver att fördel med deltagande observation är att man kommer djupare in i 
ämnet och förstår hela processen bättre. Nackdelar kan vara att man som observant bara ser 
fördelar med ämnet samt att man som forskare kan påverka händelseförloppet som man 
studerar (Ejvegård, 2009).  
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4.2 Urval 
	  

Till vår undersökning i dansmatte har vi utgått från personer med lärarutbildning och lång 
danserfarenhet för att dessa kan ge oss de svar vi söker. Urvalsgruppen består av 
danskonsulenten Sofia Nohrstedt, Ninnie Andersson som utvecklat metoden dansmatte för 
högstadiet samt danslärare och pedagog Helene Kingdahl som har utvecklat materialet i 
dansmatte för tidigare åldrar. Eftersom detta är ett ämne där det finns få utbildade pedagoger 
så har vi tagit de personer som vi tycker är mest lämpade för undersökningen.  

 

4.3 Tillvägagångssätt intervju 
	  

Vi intervjuade två av informanterna på deras arbetsplatser och den tredje via en 
telefonintervju. Vi skrev ner samtliga svar och spelade in hela intervjun i en mobiltelefon för 
att vara säker på att få med allt som informanterna svarade. Samtliga hade fått frågorna 
mejlade i förväg för att de skulle få möjlighet till att förbereda sig.  

	  

4.4 Dokumentation av intervju 
	  

Vid samtliga intervjuer så spelade vi in samtalen via en mobiltelefon för att senare kunna gå 
tillbaka och lyssna på om vi missuppfattat eller missat något under samtalet. Vi upplevde att 
detta var ett bra sätt och att våra informanter inte stördes av detta. Vi valde även att föra 
anteckningar eftersom vid anteckningar oftast kommer fram ord som man uppfattar 
meningsfulla. Vi sammanställde intervjuerna skriftligt för att lättare se vad informanterna 
svarat. Vi vill framhäva att det är vår skriftligatolkning av informanternas svar. 

	  

4.5 Etiska överväganden 
	  

Enligt de forskningsetiska principer och regler som gäller har vi tagit hänsyn till våra 
informanters individskyddskrav enligt informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentiellkravet och nyttjandekravet (Kvale, 1997). Vi kontaktade alla våra informanter 
via mail och telefon där vi beskrev vår uppsats och frågeställning. Vi frågade därefter om de 
var villiga att ställa upp på intervju vilket vi fick bra mottagande på. Alla informanter gick 
med på att vi angav dem vid namn, ort och län där de arbetar i vår uppsats. Vi har i samråd 
med våra informanter valt att ange namn eftersom vi vill framhäva deras arbete och 
synliggöra deras utveckling av dansmatte som metod. Samtliga är informerade om att de 
deltar frivilligt och kan när som helst dra sig ur vår undersökning. De informanter som vi har 
valt ut till vår undersökning är handplockade utefter deras inblick och erfarenhet i ämnet 
”dansmatte”. Tanken med detta var att vi ville få en bredare och intressantare insyn på ämnet 
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och att vår frågeställning blir besvarad om vi valde informanter med olika erfarenhet och 
inblick på ämnet. 

5. Resultat  
	  

Vi har i detta resultat fört samman de svar som framkommit under våra intervjuer med 
danslärare, lärare och danskonsulenten i Gävleborg. Svaren som kommit fram besvarar vår 
frågeställning och det som vi har ansett varit relevant för vårt syfte med den här uppsatsen. 
Informanterna svar har vi valt att redovisa individuellt och de omnämns med namn. Vi 
genomförde en deltagande observation i dansmatte för att tydliggöra hur det går till.  

5.1 Genomförande av dansmatte 
	  

Vi fick möjligheten att delta i en workshop för pedagoger i dansmatte på en förskola i 
Gästrikland. Vi tycker att det gav oss mer kunskap av vad dansmatte gick ut på och vi fick en 
inblick hur det genomfördes praktiskt samt att vi observerade hur Heléne genomförde sin 
undervisning. Syftet med utbildningen var att ge pedagogerna verktyg att kunna använda 
dansmatte i sin verksamhet. 

 Heléne riktar sin dans mot matematiska begrepp. Hon använde sig av fem ledord och dessa 
var: 

• Rummet 
• Kroppen 
• Kraften 
• Tiden 
• Gruppen 

 
Workshopen var inriktade på barn i lägre åldrar. Dessa begrepp gick vi igenom:  

• Sortering och klassificering 
• Det tredimensionella rummet 
• Antalsuppfattning 
• Udda, jämt och parbildning 
• Former 
• Mönster 
• Symmetri 
• Tid 

 
Heléne valde musik som barnen känner igen men som också passade bra till rörelserna vi 
utförde. Före varje ny dans/lek så pratade hon igenom de matematiska begreppen. Heléne gav 
oss tips som man kunde använda i de olika övningarna. Hon pratade även om eventuella 
problem som kunde uppstå om gruppen var si eller så. Att använda sig av rummet var något 
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som hon återkom till hela tiden. Eleverna skulle tydligt se vägar, riktning, nivåer, plats och 
fokus i rummet. I en av danserna som vi utförde så blev begreppet ”tiden” mycket påtagligt, 
något som man kanske aldrig reflekterar över. Att man har så många begrepp att jobba med 
när det gäller matematik blev så tydligt. Vi gjorde en gammal klassisk Imse vimse spindel 
men i en rockigare version. Där gör man rörelserna snabbare och snabbare med låten och där 
kom mycket tidsbegrepp in som snabbt, långsamt, paus, rytm och acceleration. Så många 
begrepp i en enda dans. Vidare utförde vi en dans som handlade om geometriska figurer. Alla 
deltagare fick ha en sjal som man i olika övningar vek i olika geometriska former. När man 
utförde denna övning så gavs det tillfälle att prata om dessa former samt gå runt dem på olika 
sätt. Detta för att känna in formen med kroppen. Det man ser hos Heléne är att hon är 
engagerad, påläst och att hon hela tiden är i nuet oavsett vilka frågor som kommer upp.  
Hon utvecklar, tänjer på gränserna med gruppen och ser vad som går att göra i stunden. Det vi 
upplevde var att alla tyckte detta var roligt, medryckande och att alla ville fortsätta trots 
dansen var klar.  
 
Vårt möte med dansmatte var att vi upplevde det skojigt, lätt och kravlöst. Det här var den 
sort rörelse som alla kan vara med på utefter förmåga då man själv ofta fick välja hur man 
ville röra på sig. Då menar vi att man kunde anpassa rörelserna utefter den förmågan man har. 
Detta var bra då man inte behövde tänka så mycket på saker runt omkring utan mer på att 
utföra det som skulle göras. Det handlar mycket om att lyssna på pedagogen och använda 
fantasin med att komma på rörelser eller komma ihåg rörelser som pedagogen visar. Vi fick 
öva på att samarbeta i olika övningar och att ta i andra genom handklapp, armkrok eller rygg 
mot ryggövningar. Detta tyckte vi var bra. Då vi upplevt att barn i skolan ibland har svårt med 
kroppskontakter med varandra och att man har svårt att samarbeta tillsammans med andra. I 
tillåtelse av Heléne Kingdahl bifogar vi den del vi beskrivit ovan (se bilaga 1). 
 
 

5.2 Intervju  
 

Vid framställningen av intervjuerna har vi utgått från våra syften och frågeställningar. 

• Hur upplever dansläraren dansmatte som ett komplement till undervisningen? 

• Vilka är fördelar respektive nackdelar? 

•  På vilket sätt upplever danslärarna att målen i matematik kan uppnås genom 
dansmatte? 

Intervju 1 

Vi startar vår intervju med Ninnie Andersson som utvecklat metoden dansmatte för 
högstadiet. Ninnis egen danskarriär startade som sex åring men slutade tvärt när hon var 15 år 
eftersom hon tyckte att dansen inte gav henne något.  Efter några år tog Ninni upp dansen 
igen och startade sin danslärarutbildning 2003 i Piteå. Där fick de utbildning i dansmatte och 
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Ninni upplevde att den endast var utvecklad till de lägre åldrarna så hon fick idén till att 
utveckla dansmatte för högstadiet. Efter examen så började Ninnie tillsammans med 
speciallärare och matematikläraren på Johan Skytteskolan att utveckla en metod för att 
använda dansen som medel för att nå kunskapsmålen i matematik. Dansmatte erbjuder 
eleverna ett annat inlärningssätt än bara traditionell matematikundervisning. Ninnie menar att 
dansmatte är ett bra komplement till de elever som kanske ha svårt att ta till sig kunskap 
genom boken. När man gestaltar matematiska begrepp genom kroppen så ger det ett 
kroppsligt lärande. Ninnie påpekar också under intervjun att dansmatten är ett komplement till 
undervisningen så detta måste kopplas ihop med matematiken i klassrummet. Att 
matematiken måste få höjd status i skolan detta kan man göra genom att man jobbar kreativt 
och praktiskt med ämnet.   

Fördelarna är att eleverna få röra sig och att det är på allas nivå. Man jobbar oftast i grupper 
och detta är bra för samarbetsövningar. Man får diskutera och prata matematik vilket man inte 
gör i så stor utsträckning i klassrummet. Undervisningen ger eleverna chans att förklara och 
resonera för andra elever hur man tänker och det är en viktig del i undervisningen. Genom 
dansmatte så lär eleverna matematik med kroppen. De kan i klassrummet tänka på dansen om 
de tycker att något är svårt att lösa i boken. Att dansmatten är en fördel för inlärningen för det 
ger olika inlärningssätt genom att man integrerar ämnena.  

Nackdelarna kan vara att det finns en rädsla för dans och att det kan kännas flummigt och 
prestationskrävande. Alla skolor har inte en danssal eller tillgång till stora utrymmen och detta 
är viktigt att det finns utrymme för alla som dansar. Ninnie upplever att lärarna på låg och 
mellan stadiet är mer mottagliga för dansmatten för att det är på en liten lättare nivå. På 
högstadiet är det svårare att utföra dansmatte på grund av att läraren bör ha en danskunskap i 
grunden för att kunna undervisa på denna nivå. En annan svårighet kan vara att om skolan 
anlitar en danspedagog så har den inte de matematiska kunskaperna. Ninnie anser att estetiska 
lärprocesser är viktiga och att dansmatte borde vara en del i lärarutbildningen lika som drama 
och bild. För att de blivande lärarna skall se vilka möjligheter det finns att integrera ämnen i 
varandra.  

För att uppnå målen i matematiken så anser Ninnie att man bör har inblick i 
matematiklärarens terminsplanering. Då kan dansmatten fungera som ett komplement till 
undervisningen. Ninnie anser att det är ett måste att matematikläraren i de högre åldrarna är 
med på lektionerna och observerar för att se och höra när eleverna diskuterar och resonerar 
fram sina resultat. Man kan på dansmatte lektionerna försöka att lyfta fram det eleverna har 
svårt med i klassrummet. Då kan det ges en djupare förståelse för matematiken. Det är viktigt 
att man arbetar med samma matematiska begrepp i dansen som i matematikundervisningen 
eftersom eleverna lättare kopplar ihop det då.  
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Intervju 2 

Vi gjorde ett besök på en förskola i Gästrikland och där träffade vi Heléne Kingdahl. Heléne 
är utbildad förskolelärare och specialpedagog med inriktning dans. Hon har jobbat 14 år i 
grundskolan som lärare men arbetar för tillfället i förskolan. Hon har jobbat med 
dansmatematik i de lägre åldrarna i skolan och har utarbetat ett eget material som inspirerar 
till hur man kan jobba med matematiska begrepp genom dans och rörelse. Materialet är ett 
färdigt koncept med musik och kompendium som beskriver hur man enkelt kan använda detta 
på förskola eller i skolan. Heléne tycker att dansmatte är ett bra komplement genom att lyfta 
fram begreppen tiden, rummet, kroppen, kraften och gruppen. Hon menar att man genom 
dansen jobbar med matematiska begrepp omedvetet vilket är viktigt att man lyfter fram. ”Man 
kan inte dansa utan att tänka matematik” (Heléne Kingdahl). Med detta menar hon att allt du 
gör i dansen som att räkna, snurra, dansa fram, bak, sidan, upp och ner m.m. räknas som 
matematiska begrepp. Detta blir väldigt tydligt i dansen och dessutom har man väldigt roligt. 
Genom dansen i de lägre åldrarna så tränar man att befästa de matematiska begreppen på 
praktiskt sätt. Detta ger eleven en mer befäst kunskap anser Heléne. 

Fördelar med detta är att man ser hur barnen tänker matematik och hur det uppfattar 
matematiken genom att koppla rörelser till begreppen. Heléne jobbar mycket genom att se 
möjligheter i de andra ämnena till att koppla dessa till händelser som händer i nuet. Att hela 
tiden vara flexibel och använder det material man har till att hitta nya vägar till inlärning. En 
annan fördel är också att man kan jobba utifrån gruppens behov och deras behov. En stor 
fördel som de har på Heléns arbetsplats är att de har en danssal som kallas ”open space”. Dit 
kan man ta med gruppen för att dansa, dramatisera och leka. 

Nackdelar som Heléne ser är att på andra skolor inte har samma möjlighet och utrymme till 
lokaler vilket dansmatte kräver. Ibland har hon upplevt att det finns elever som inte vill delta i 
undervisningen men att vi de tillfällena är det viktigt att inte tvinga någon.  

Målen i matematik uppfylls genom att man är ordentligt inläst på läroplanen anser Heléne så 
att man som lärare kan nå dessa genom planering. Dokumentation är en viktig del i hennes 
arbete. Hon knäpper kort som hon tar med till klassrummet för att ge eleverna chans till att 
koppla ihop det med matematiken. Då får eleverna i klassrummet tid till att reflektera kring 
vad de har gjort och diskutera tillsammans med sina klasskamrater, vilket ger henne som 
lärare ytterligare tillfällen att se vad eleverna har lärt sig under dansmatten. 

 

Intervju 3 

Vi besökte Sofia Nohrstedt som är danskonsultent för Gävleborgs län. Hon arbetar med att 
utveckla och utvidga dansen i vårt län. Det gör hon genom att ordnar bland annat workshops 
och fortbildningar för lärare och samarbetar nära med kulturskolorna runt om. Sofia ordnade 
tillsammans med Ninni Andersson en workshop för idrottslärare där de fick ta del och lära sig 
hur man kunde använda dansen som medel och integrera det i andra ämnen som bland annat 
matematik. Gävle är en väl fungerande dansstad där det finns två danspedagoger som har 
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arbetat länge. Men i Gävleborg finns det kommuner där det inte fungerar och det är mest på 
grund av engagemang och pengar. Sofia lägger i sitt arbete mycket pengar och resurser på att 
hjälpa de kommuner där det inte fungerar så bra. Det gör hon genom att försöka få 
kommunerna att samarbeta med varandra. 

Sofia anser att dansmatte är viktigt som komplement till undervisningen och jobbar hårt med 
att skola och kultur ska integreras med varandra. Hon tycker det är viktigt att påpeka vikten av 
att elever ska få röra på sig för att kunna kommunicera med sina kroppar. I dansen är kroppen 
ett redskap och kroppen är verktyget till lärandet. Hon tycker att man genom dansmatte får 
träna på att ta i varandra vilket man inte få göra så mycket i skolan. Det är viktigt att eleverna 
får ta plats och röra sig i rummet för att lära känna sin kropp och stäcka ut. Sofia tycker att 
dansmatte behövs, det behöver få synas och uppmärksammas. Att vara lärare idag kräver att 
man är multimodal, att man har engagemang och vill lära ut på olika sätt. Detta borde 
uppmärksammas mer i skolan idag. Det behövs definitivt in redan i lärarutbildningen. Sofia 
vill även framhäva frågan som handlar om vårt kulturarv folkdansen, var tog den vägen? Hon 
men att andra länder värnar mer om sitt kulturarv och hon tycker att det är synd att vi inte 
bevarat vårt. Dansen i skolan handlar mer om nutida dansstilar och eftersom vi lever i ett 
mångkulturellt samhälle borde dansen få bevaras och ta mer plats.  

Fördelar med dansmatte är att det finns ett stort sug efter dans i skolan men tyvärr brister det 
med utbildade danslärare. Ofta vill lärare arbeta med färdigt material där de känner att de kan 
bocka av målen i skolan. Därför anser hon att dansmatten är ett bra material att använda då 
det är så konkret. 

Nackdelar som Sofia kan se är att det är lätt att hitta en danslärare Men däremot att hitta en 
danslärare som både har lärarutbildning och en dansutbildning är svårare att få tag i. Det hon 
menar är att man helst vill se en lärare som är insatt i skolans värld. Det Sofia ser som en 
nackdel med bland annat Gävle är att det inte finns en kommunal danslokal som skolan kan 
gå och använda. I Sandviken har man kommit lite längre då skolan och kulturskolan 
samarbetar mer och har lokaler som skolan kan använda i estetiska syften.  

Sofia menar på att dansen inte behöver vara så målstyrt och prestationsinriktat utan att man 
ska utgå ifrån sin egen kropp och förutsättningarna som man har. Dansen finns med i 
läroplanen och Sofia tycker att man ska arbeta mer med den i skolan och i undervisningen.  
(se bilaga 2). 

 

5.3 Resultat intervju 
 

Vi upplevde att lärarna med dansbakgrund tycker att dansmatte är ett bra komplement till 
matematikundervisningen i skolan. Detta då det ger eleverna chans att få gestalta sin kunskap 
med kroppen och få lära på flera olika sätt.  Samtliga danslärare tycker att rörelse är viktigt 
för barn och ungdomar. Att man nu i skolan kortat ner idrottslektionerna gör att det blir ännu 
viktigare att få in rörelse i andra ämnen. De vill lyfta fram att lära sig matematikbegreppen på 
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de lägre åldrarna är viktigt därför att det befäster elevens matematikkunskaper för framtiden. 
Med dansmatte får eleverna gestalta matematiska begrepp som ger dem kroppsliga minnen 
som de sedan kan koppla till den traditionella matematikundervisningen. Fördelarna som 
danslärarna ser är att dansmatte är ett konkret material som ger olika inlärningssätt. Dansen 
kan man integrera inte bara i matematiken utan i alla andra ämnen. Andra fördelar är också att 
man får se hur andra barn tänker matematik och se hur de samarbetar, diskuterar samt prata 
matematik. Detta gör man inte i lika stor utsträckning i vanlig klassrumsundervisning. 
Nackdelarna som danslärarna upplever är att dansmatte kan uppfattas som flummigt, 
prestationskrävande och att alla elever inte vill delta. Alla skolor har inte danssalar eller 
liknande utrymmen eftersom dansmatten kräver en stor sal vid undervisningen. I de högre 
åldrarna krävs det att läraren har en danslärarbakgrund och goda matematiska kunskap och 
detta finns inte i alla kommuner. Samtliga informanter tycker att dansmatte borde ingå i 
lärarutbildningen då de blivande lärarna får lära sig att se hur man kan integrera ämnen med 
varandra.  

Danslärarna upplever att målen inte är svåra att nå genom dansmatte. Är man som pedagog 
väl inläst på läroplanen så är det lättare att tydligt se hur man kan införa dans i 
matematikundervisningen. Att hela tiden ha inblick i matematiklärarens terminsplanering och 
se till att man arbetar med samma matematiska begrepp i dansen som man gör i 
matematikundervisningen. Detta gör att det blir lättare för eleverna att koppla samman 
matematiken både praktiskt och teoretiskt. Något som danslärarna tycker är viktigt är 
dokumentation. Detta gör man för att ta med in till klassrummet och ge eleverna tid till att 
reflektera och diskutera tillsammans med sina klasskamrater. Där ges ytterligare tillfälle för 
läraren att se vad eleverna har lärt sig. Danskonsulenten menar på att dansen inte behöver vara 
så prestation och målstyrd utan att man ska utgå från sin egen kropp och de förutsättningar 
som man har. Dans finns numera med i läroplanen vilket bör integreras mer än bara på 
idrottslektionerna. 

6. Diskussion 
	  

Metoddiskussionen handlar om hur våra intervjuer har utförts samt hur vårt deltagande 
observation upplevdes vid en workshop i dansmatte. I vår resultatdiskussion ställer vi 
litteraturen mot det resultat vi fått vid intervjuer och observation. Därefter har vi i vår 
slutdiskussion utgått från våra egna tankar om dansmatte som metod och kopplat med 
litteraturen. Vi har även ett stycke om fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Vår validitet blir hög eftersom vi har mätt det vi ansett att mäta i vår undersökning. 
Reliabiliteten blir dock låg då vi enbart har tre informanter. Men vår undersökning är 
tillförlitlig då vi har ställt samma frågor till danslärarna men när vi intervjuade 
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danskonsulenten så ställde vi frågor som var mer relevanta till hennes bakgrund och arbete. 
Trost(2010) säger att trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa 
intervjuer. Som forskare måste man bevisa för dem som läser vår uppsats att data och analyser 
är trovärdiga. Vi anser oss ha seriöst och relevant material för det vi undersöker (Trost, 2010). 

I början av vårt arbete så var det svårt att hitta skolor och pedagoger som arbetade med denna 
metod. De svar vi fick av de vi kontaktade, var att de för tillfället inte jobbade med dansmatte. 
Vanligt är att man anlitar Kulturskolor för projektarbete och detta fanns inte vid tillfälle på 
någon skola. Svårigheten med att hitta en lärare som använde detta praktiskt var inte lätt, men 
däremot hittade vi en pedagog som för tillfälligt arbetar i förskolan men som tidigare arbetat i 
skolan med denna metod. Vi hade en telefon intervju som gick enligt vår planering. Svaren på 
våra frågor blev besvarade, samtalet flöt på bra och vi flikade in med motfrågor när vi inte 
förstod. Intervjun med Danskonsulenten planerades in på dennes kontor, där fanns gott om tid 
och vi kunde ställa våra frågor i den ordning vi valt att ha dem i. Hon hade en bra insyn i 
ämnet och på de frågor vi hade. Hon tog sig tid till att berätta om hennes visioner och länets 
utveckling gällande dans i framtiden. Sista intervjun gjordes i dansrummet på förskolan innan 
vi skulle delta i en workshop i dansmatte. 

 Kvale skriver: 

Kännedom om innehållet i en undersökning skaffar man sig inte bara genom litteratur och 
teoretiska studier. Genom att hålla till i den miljö där undersökningen ska genomföras kommer 
man in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och maktstrukturerna och få därmed en 
känsla av vad intervjupersonerna kommer att tala om (Kvale, 1997, s. 123).  

Vi hade lite tid till intervjun med Heléne. Hon är en entusiastisk person som gillar att prata så 
vi upplevde att hon tog över intervjun. Samtliga hade fått frågorna i förväg som vid detta 
tillfälle gjorde att hon visste vad vi vad ute efter. Det vi upplevde med intervjun var att hon 
gjorde det väldigt svårt för oss när vi ville flika in och ställa motfrågor eller försöka ta över 
intervjun igen och få en struktur över våra frågor. Delar av intervjun gick inte som vi hade 
tänkt oss. Hade vi fått gjort om den så skulle vi gått tillväga på ett annat sätt genom att vara 
mer strukturerade och tydliga med hur vi ville ställa frågorna. Vi gjorde en deltagande 
observation i dansmatte för att få kunskap i metoden och få känna på att dansa matematik. Vi 
upplevde detta positivt då det ledde till att vi fick mer kunskap och kännedom i metoden.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare och danslärare anser att dansmatte fungerar 
som ett komplement till undervisningen och om målen kan uppnås genom metoden. Vi har 
även undersökt vilka för- och nackdelar som lärarna upplever genom dansmatte. Skolverket 
anser att elevers matematikkunskaper sjunker och därför behöver skolan höja kvalitén i 
undervisningen (Skolverket, 2012). Regeringen har hösten 2013 utökat 
matematikundervisningen för årskurs 1-3 med en timme i veckan. Detta för att forskare har 
sett att undervisningen i de lägre åldrarna skall bygga på en bra grund. Man menar också att 
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undervisningen skall vara varierad och knyta an till livet utanför skolan och samhället i övrigt 
(Skolverket, 2012). I läroplanen står det tydligt att matematikundervisningen skall leda till att 
eleverna ska utveckla kunskaper som de har användning för i vardagliga sammanhang. Med 
detta menar man att varje individ har rätt till att få en matematisk grund som gör att man kan 
använda detta i sina fortsatta studier eller arbetsliv (Skolverket, 2011). Danslärare Ninnie vill 
att matematiken skall få höjd status i skolan genom att man skall arbeta mer praktiskt och 
kreativt med ämnet. Projektet Skapande skola med inriktning kultur har gett skolorna 
möjlighet att utveckla och ta in kunskap på andra sätt.  En av de viktigaste aspekterna i denna 
satsning är att eleverna får in mer rörelse i undervisningen och detta håller danslärarna med 
om eftersom det är mycket stillasittande undervisning i skolan. I dansmatten så kommunicerar 
man med kroppen och detta medför att man tränar sitt kroppsliga minne. Man kopplar ihop 
det man gör med kroppen till det man läser i böckerna. Danskonsulenten Sofia påpekar vikten 
av att våra barn ska få röra på sig och att man kopplar ihop skola och kultur i undervisningen.  

Ett praktiskt lärande kan bygga på Vygotskjis tankar om lärande. Att man härmar eller lär 
genom att se och imitera kan vara ett sätt att utveckla kunskap (Strandberg, 2006) Detta 
relateras till workshopen som vi deltog och observerade i. När en ledare tydligt vägleder 
genom lektionen så lär man genom att härma. Denna kunskap sker omedvetet genom att man 
deltar. Danslärare Helén menar att i dansen jobbar man omedvetet med matematiska begrepp 
detta är viktigt att framhäva i sin undervisning. Hon menar också att dansmatte i de lägre 
åldrarna bidrar till att befästa de matematiska begreppen på ett praktiskt sätt, det ger en mer 
befäst kunskap. Tidigare forskning visar att man kan befästa matematiska begrepp genom 
dans och rörelser. Enligt Watson så kan dansen relatera till att eleverna får en djupare 
förståelse men det är viktigt att de har en matematisk grund att stå på först. Hon nämner fyra 
aspekter som kan relateras till dansen. Dessa är: rytm, struktur, rumslig forskning och 
symboler. Att ramsor förekommer och är en bra inlärningsstil är ett exempel.  

I det centrala innehållet för idrott och hälsa för barn i grundskolan står det bland annat att barn 
har rätt till att undervisning i takt, rytm i lekar, danser och rörelse till musik (Skolverket, 
2011). Att detta bör få mer utrymme i skolan tycker alla informanter. Vi lever i ett 
mångkulturellt samhälle och dans kan bidra till att lära känna andra kulturer och människor. 
Danskonsulenten Sofia tog i vår intervju upp detta, hon menade på att vi borde vara mer rädd 
och stolt över vårt kulturarv. Det är viktigt att skolans elever få ta del av kulturen och lära av 
andra kulturer. Detta kan väcka intresse och bidrar till att vi skapar en social gemenskap med 
andra människor (Statens kulturråd, 1990). Det finns flera aspekter som gör att dans är bra. 
Till exempel social, estetisk, kulturell, emotionell och kinestetisk aspekt. Alla dessa aspekter 
motverkar en stillasittande skolvärld och den gör att kroppen blir instrumentet och inte pennan 
(Statens kulturråd, 1990). Danslärare Ninni menar att dansmatte erbjuder elever en annan 
inlärning än traditionell undervisning och detta gör att vissa elever som inte får in kunskaper 
genom boken får chans att lära genom sin kropp. Rörelsen är viktig för inlärningen, 
Hannafjord menar att det krävs en rörelse för att minnas en tanke. Detta bör vi i skolans 
undervisning ta vara på genom att ha mer praktiskt lärande (Hannafjord, 1998).  

Fördelarna som informanterna upplever med dansmatte är att eleverna får röra sig samt att 
man ofta jobbar i grupper och få samarbeta och diskutera. När man praktiskt utövar dansmatte 
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så utför man rörelser efter sin egen förmåga. Danslärare Helén tycker man ser hur eleverna 
tänker matematik när de utför dansmatte, genom att de kopplar rörelsen till begreppen. 
Eftersom matematikundervisningen är stillasittande i skolan så framhäver informanterna 
vikten av en varierad undervisning för eleverna. Fridström m.fl.(2011) skriver att man i 
många övningar diskuterar matematik i problemlösning. Detta gör att man får in 
samarbetsövningar som kan leda till ett starkare band mellan pojkar och flickor (Björklund, 
Andersson, & Fridström, 2011). Dansmatte öppnar upp för en annan förståelse, som man 
kanske inte når i klassrummet. Materialet i dansmatte är konkret och det tilltalar lärarna ute i 
skolorna eftersom de sällan har tid för planering av nya lektioner säger danskonsulenten 
Sofia. Materialet i dansmatte som danslärare Helén har utvecklat kräver ingen dansbakgrund 
eller utbildning utan det handlar snarare om att våga vara kreativ som lärare. 

Undervisningen ställer också krav på pedagogen eftersom man måste kunna bjuda lite på sig 
själv och vara övertydlig när man instruerar och verkligen visa vad man gör och förklara hur 
man tänker. Att behärska alla sångtexter och verkligen kunna spela lite teater så att man 
fångar eleverna med sin entusiasm. Det kan upplevas som en nackdel för vissa lärare eftersom 
man lämnar sin trygghet som oftast går igenom den teoretiska undervisningen. Danslärare 
Ninni menar på att det finns en rädsla för dans. Det kan kännas flummigt och 
prestationskrävande.  Ninni upplever att lärarna på låg- och mellanstadiet är mer mottagliga 
för dansmatte som komplement till den ordinarie matematikundervisningen. Högstadielärare 
har svårare att utföra dansmatte då det kräver en dansbakgrund för att kunna undervisa på den 
nivån. En annan svårighet kan vara att skolan anlitar en danspedagog som inte har behörighet 
i matematik. Den största nackdelen i dansmatte är att det krävs ett stort utrymme, helst en 
danssal. Samtliga informanter ser det som ett hinder för undervisningen då den kräver detta. 

Dansmatte kan vara ett komplement till matematikundervisningen. För att nå målen behöver 
man som lärare en bra inblick i läroplanen. Är man som lärare väl insatt i läroplanen och vet 
vilka mål som eleverna skall uppnå, kan man lättare ha en praktisk undervisning där 
dansmatte kan ingå. Man bör inte ha bråttom, utan ge eleverna tid till att observera och utföra 
övningarna i dansmatte. Läraren bör dokumentera under lektionstillfället så att man kan gå 
tillbaka och reflektera över det eleverna gjort och koppla vidare till klassrumsundervisningen 
säger danslärare Heléne. Lärare behöver ha en terminsplanering tillsammans med dansläraren 
för att lättare se vart man kan använda dansmatte som praktiskundervisning i 
matematiklektionerna. Danslärare Ninni påpekar vikten av att använda samma matematiska 
begrepp i dansen som i matematikundervisningen i klassrummet. Detta för att eleverna lättare 
skall kunna koppla ihop det. Det som samtliga informanter är överens om är att de skulle vilja 
se dans ta plats redan i lärarutbildningen. Detta för att studenterna ska hitta vägar till att 
integrera ämnen. Här fastslår informanterna att dans är ett bra alternativ till detta. 
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6.3 Slutdiskussion 
	  

Matematik är ett viktigt grundämne i skolan som ger oss kunskap som vi behöver i vår vardag 
och samhället vi växer upp och formas i. Regeringen har från hösten 2013 beslutat att lägga 
till undervisningstid i matematik i de lägre åldrarna (Skolverket, 2012). På grund av att 
rapporterna säger att eleverna har sjunkande resultat (Regeringen Proposition, 2012). Vi har i 
vår lärarutbildning fått möjlighet att prova många olika undervisningsmetoder. Men räcker 
dessa metoder för oss när vi blir färdiga lärare? Har vi fått rätt matematikutbildning som gett 
oss verktyg till att kunna ge eleverna rätt kunskap?  

Vi anser att lärarutbildningen och allra helst matematikundervisningen borde bli mera praktisk 
inriktad. Vi tycker att undervisningen i matematik är för teoretisk vilket i vår mening inte 
passar alla elever. Det har lett oss till denna uppsats då vi tror att praktiskt lärande är viktigt. 
Vi upplever att ämnet matematik har en negativ klang och många elever tycker ämnet är svårt. 
Undervisningen är oftast klassrumsbunden. Vad beror det på att undervisning ser likadan ut 
som den alltid har sett ut? Är det tidsbristen, eller är det kunskapen hos lärarna som det 
hänger på? Vi tror båda delarna. Vi har upplevt att lärare idag använder sin tid mer till att 
dokumentera. Tiden till undervisning i klassrummet blir mindre. Det leder till att man kör på 
det säkra kortet med att använda boken till lektionen istället för praktisk undervisning som 
kräver planering. Att integrera ämnena mer och göra de både teoretisk och praktisk tror vi 
kommer att främja matematikinlärningen. Vilket skulle leda till en mer bestående kunskap 
anser vi. Det står i läroplanens värdegrund och uppdrag att skolan ”ska främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011, s. 7).  

Vi tror att praktiskt lärande främjar undervisningen. När man får göra med hela kroppen så lär 
man med hela kroppen. Det tror vi leder till att sinnena får tänka och arbeta och fokus ligger 
på själva görandet. När man ska lära sig någonting i skolan så behöver inte vägen dit se 
likadan ut för att få det rätta svaret. Därför tror vi på att variera undervisningen så att alla får 
chans att lära sig utefter sin egen förmåga. Har man ett praktiskt lärande ger det eleven flera 
uttryckssätt att lära sig på. Ett av dessa som vi tror på är att dansa matematik. Ingen utav oss 
har tidigare varit i kontakt med metoden utan vi hörde talas om den via kulturskola och 
förskola. Vi upptäckte att metoden användes i länet där vi bor och vi ville se hur man kunde 
använda den i skolans praktiska undervisning. Vi har undersökt dansmatte i de lägre åldrarna 
och där riktar man undervisningen till att befästa matematiska begrepp. Vilket vi anser är 
viktigt i de lägre åldrarna eftersom grunden i matematik är viktigt för de fortsatta studierna. 
Många tror att dansmatte handlar om att räkna ihop 1+1 men det handlar mer om att dansa 
och befästa matematiska begrepp och ta med dem in i undervisningen i klassrummet.  

Dans finns i läroplanen men hur ser det ut i verkligenheten? Vad vi har upplevt så dansar man 
i skolan bara för att det står med i läroplanen, men vi ser inget syfte med det. Vi tycker att 
man ska ta tillfälle att använda dansen till integrering till de andra ämnena då eleverna får 
använda kroppen som ett verktyg. I dansen får eleverna använda rörelse vilket kan stärka 
motoriken och ger en ökad kroppsmedvetenhet. Man gestaltar och ger form åt tankar, känslor 
och detta kan vara personutvecklande. Vi tror att lärarna fortare uppmärksammar eleverna när 
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de inte förstår på dansmatten än när eleven sitter i ett klassrum. Vi har upplevt att samarbete 
gynnar eleverna genom att man diskuterar matematik ofta i samarbete med problemlösning 
och då upptäcks en annan förståelse för ämnet som man inte når i klassrummet. Men vi tror 
att det är viktigt med reflektion och att man tar med sig det man lärt sig på dansmatten in i 
klassrummet. Detta för att koppla ihop det praktiska med teoretiska. Vi anser att matematiska 
begreppen måste vara densamma i danssalen som i klassrummet. Elever kan annars bli 
förvirrade och kopplingen mellan det man gör i danssalen stämmer inte överens med 
klassrumsundervisningen tror vi. 

Något som vi upptäckte i vår studie som vi inte tänkt på tidigare är att dansmatte kräver ett 
stort utrymme till exempel en gymnastiksal eller en danssal. Gymnastiksalar finns på de flesta 
skolor men oftast med begränsad tidsbokning. Danssalar är mer sällsynt vilket framkom i 
intervjuerna. Vi anser att dansmatte som undervisningsmetod ställer höga krav på dig som 
pedagog. Vi upplever inte att man behöver ha en dansbakgrund när man undervisar i de lägre 
åldrarna. Men man skall vara väl inläst på sånger och ha en entusiasm. Att vara bekväm i 
rollen som danslärare och kunna sprida glädje och energi. Vilket skall leda till att eleverna vill 
delta och tycka att det är roligt. Då blir dansmatten ett bra komplement till matematiken tror 
vi. Vi har tittat extra på målen i matematik för de lägre åldrarna och vi tror att man kan uppnå 
målen genom att ha dansmatte som ett komplement till matematikundervisningen. Vårt syfte 
med den här uppsatsen var att undersöka om lärare anser att dansmatte kan vara ett 
komplement till matematikundervisningen. Vi ville också ta reda på vilka fördelar och 
nackdelar som finns samt om man kunde genom dansmatte nå målen i de lägre åldrarna. Vi 
tycker att de resultat som kommit fram i intervjuer, litteratur som vi läst och observerande 
workshop av dansmatte bekräftar vår teori att dansmatte har en given plats i 
matematikundervisningen.  

 

6.4 Vidare forskning 
	  

Dansmatte är en relativt ny metod som är i ständig utveckling. Det skrivs om det i sociala 
medier vilket visar att det är en metod som i skrivandets stund är på uppgång. Vi tycker att det 
skulle vara intressant att vidare forska hur eleverna ser på denna metod och hur den påverkar 
deras resultat i matematiken. Vi anser att det kan vara svårt att bevisa detta eftersom 
undervisningen inte är enskild utan oftast på gruppnivå. Att testa eleverna på något sätt skulle 
tydliggöra kunskapen de fått genom metoden och har förståelsen blivit djupare? Hur kan man 
mäta det? Vidare tycker vi att det skulle vara intressant och se hur dans kan integreras i andra 
ämnen. Skolan är en stillasittande miljö och för att få in rörelse vilket är bra för inlärning så 
tror vi att det skulle vara intressant att se en forskning i de andra grundämnena. 
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6.5 Avslutande reflektion 
	  

Eftersom regeringen satsar på utökad matematikundervisning i de lägre åldrarna så hoppas vi 
att den här uppsatsen ska leda till att skolan ska ta till vara på detta tillfälle och ge eleverna 
mer möjlighet till praktiskt lärande. Vår förhoppning med den här uppsatsen är att den ska 
leda till att fler pedagoger och lärare får upp ögonen för den här metoden. Dans kan leda till 
att det ger eleverna en mer levande undervisning och det borde ta större plats i skolan. 
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Bilaga	  1	  
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Bilaga	  2	  
	  

Intervjufrågor till lärare/ danslärare 

Berätta om din danslärarbakgrund? 

Vad är din bakgrund till dansmatematik och hur länge har du arbetat med dansmatte? 

Hur tycker du att dansmatte kan fungera som komplement till matematikundervisningen och 
på vilket sätt? 

Hur ser du på din roll som danslärare?  

Vad har du för mål med undervisningen och uppfyller undervisningen kraven i läroplanen? 

Berätta hur du bygger upp en lektion kring ett matematiskbegrepp? 

Kan du individualisera undervisningen eller sker den endast på gruppnivå?   

Vilka reaktioner möter du på hos dina elever? 

Hur är din syn på dansmatte?  

Hur ser du på eleverna att det sker en utveckling i deras resultat som kan kopplas till 
dansmatte? 

Finns det positiva respektive negativa aspekter med undervisning i dansmatematik? 

 
Frågor till danskonsulenten 

Berätta om din danslärarbakgrund? 

Vad är din bakgrund till dansmatematik och hur länge har du arbetat med dansmatte? 

Hur tycker du att dansmatte kan fungera som komplement till matematikundervisningen och 
på vilket sätt? 

Hur ser du på din roll som danslärare?  

Vad har du för mål med undervisningen och uppfyller undervisningen kraven i läroplanen? 

Berätta hur du bygger upp en lektion kring ett matematiskbegrepp? 

Kan du individualisera undervisningen eller sker den endast på gruppnivå?   

Vilka reaktioner möter du på hos dina elever? 

Hur är din syn på dansmatte?  
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Hur ser du på eleverna att det sker en utveckling i deras resultat som kan kopplas till 
dansmatte? 

Finns det positiva respektive negativa aspekter med undervisning i dansmatematik? 

Hur ser det ut med "dans i skolan" i vårt område i Gävleborg? 

Upplever du att "dans i skolan" ökar eller minskar? Förklara varför, det minskar/ökar? 

Finns det tillräckligt med utbildade danslärare i vårt område? Om inte, erbjuds det utbildning i 
den grad det skulle behövas? 

Vad tycker du behöver göras i vårt område när det gäller dans? 

	  

	  

	  

	  


