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Sammanfattning:  

Syftet med denna studie var att eleverna skulle få kunskaper om siffror, antal och geometriska 

figurer, genom dans och rörelse. Studien riktar in sig mot årskurs 1. Innan och efter 

genomförandet av lektionsmallen fick eleverna besvara enkät, med samma innehåll, som i 

efterhand har analyserats och bearbetats. Denna metod resulterade i att man tydligt har kunnat 

utläsa om eleverna hade fått några nya kunskaper eller ej i ämnet matematik, med inriktning 

mot siffror, antal och geometriska figurer. Genomgående struktur och pedagogisk tanke under 

genomförandet har varit att eleverna ska få vara i en miljö som de känner till, där det finns 

gott om plats att röra sig på, både enskilt och i grupp, samt att eleverna ska få kommunicera, 

samarbeta, reflektera och tillsammans berikas med kunskap genom sin kropp och sina sinnen.  
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1 INLEDNING 
Skolverket säger att det krävs mer undervisningstid i ämnet matematik samt andra 

undervisningsmetoder som varierar undervisningen i ämnet, som dessutom är tillämpad för 

enskilda elever och i gruppsammanhang (Skolverket, 2012). Detta är en av anledningarna 

varför jag har valt att skriva om just hur dans och rörelse kan bidra till kunskaper i matematik. 

Denna studie är viktig eftersom att undersökningen kan bidra till fler vägar till kunskap för 

eleverna. Det kan även vara intressant att se om mina erfarenheter kring detta stämmer 

överrens med vad forskningen säger.  

 

Under åtta års tid har jag varit dansledare åt en mängd olika barn, bland annat för 

åldrarna 5-14 år. Mina erfarenheter från dessa danstillfällen är att barn lär sig mycket genom 

att dansa och leka. Barnen upplever inte lärtillfällena som jobbiga och tråkiga, utan tvärtom, 

roliga och lustfyllda. Det i sin tur har visat att de är mottagliga för kunskap. Genom att 

involvera matematik med dans och rörelse kan man på så vis, på ett roligt och lustfyllt sätt, ge 

barnen en ytterligare chans att kunna ta till sig matematikkunskaper. Istället för att enbart 

skriva siffror och tal i matematikboken kan man utforma matematikundervisningen i en 

praktisk form genom att använda sig av estetiska lärprocesser, som i detta fall är dans och 

rörelse. Eftersom att alla människor lär på olika sätt är det därför viktigt att kunna utforma 

undervisningen på olika sätt så att eleverna får chans att eventuellt hitta sin egen strategi och 

sin egen väg till kunskap. Som lärarstuderande på Högskolan i Gävle anser jag att 

matematiken kan synliggöras och inlärningen underlättas genom att använda sig av konkreta 

material och praktiska inslag i undervisningen. Eleverna kan uppfatta matematiken som mer 

lekfull om undervisningen varieras och det gynnar lusten till ämnet. Det finns en uppsjö av 

material att använda inom matematiken, men det är inte alltid så lätt att veta hur man ska 

använda dessa. Fantasi och förkunskaper är några meriter en lärare bör ha när det kommer till 

att planera och genomföra undervisning för elever och denna undervisningsmetod är en av 

många alternativ som kan leda till kunskap för eleverna.  

 

Denna studie handlar om att se om dans och rörelse kan gynna kunskapsinhämtningen 

inom matematiken med inriktning mot siffror, antal och geometiska figurer. Utifrån målen i 

ämnet matematik i Lgr 11, tidigare forskning och mina egna erfarenheter har jag utformat en 

mall på hur en lektion skulle kunna se ut för att använda dans och rörelse i ämnet matematik. 

Lektionsmallen kommer att fungera som ett underlag och användas vid genomförandet med 

eleverna. Genom en enkätundersökning, som eleverna besvarar både innan och efter 

genomförandet som en för- och efterstudie, kommer man att kunna avläsa om innehållet av 

lektionsmallen har gett något resultat i elevernas kunskaper. Enkäterna i för- och efterstudien 

har samma innehåll (bilaga 2). 

1.1 Bakgrund 

I denna del kommer jag att ta upp några områden som berör min undersökning. Att fånga 

elevernas intresse i ämnet matematik verkar vara svårt och det anses vara ett problem 

(Unenge, 1999). Lgr80 och Lpo94 har påvisat att det är viktigt att eleverna behåller en 

nyfikenhet och ett intresse för matematiken (Sandahl, 1997). Ett abstrakt tänkande, att 

uttrycka sig formellt och att förstå det matematiska språket och innehållet kan vara svårt för 

eleverna när de kommer till skolan eftersom att de oftast är oerfarna angående dessa (Ahlberg 

& Ohlsson, 2000). 
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1.1.1 Skillnader mellan läroplaner  
Anledningen till att detta perspektiv finns med i mitt arbete är för att göra en historisk 

koppling kring hur undervisningen i matematik har sett ut och vad ämnet har haft för fokus. 

Eftersom att jag frångått det givna stoffet i matematikboken och ”tillverkat” ett eget material 

är det därför intressant att se hur man tidigare sett på matematiken. 

 

Inom skolans värld och när man planerar sin undervisning ska man alltid utgå 

från läroplanen och kursplanen. I och med att samhället har utvecklats och förändrats har 

också därför läroplanen gjort detsamma. Nya behov, riktlinjer, krav och värderingar har 

uppkommit med tiden och då byts läroplanen ut och revideras. Man kan säga att läroplanen är 

en färskvara som följer samhällsutvecklingen och som pedagog bör man fundera över vad 

som skiljer den nya från den tidigare. Även se över vad syftet med den nya är, för att 

motverka att det inte blir några brister i undervisningen. Läroplanen är viktig för att garantera 

kvalitet i undervisningen, samt för demokrati. Efter att ha studerat tre olika läroplaner, Lgr80, 

Lpo94 och Lgr11, har jag bland annat kommit fram till att den förstnämnda och den 

sistnämnda är mest lika varandra då de är, till skillnad från Lpo94, mer detaljerade och tydliga 

beträffande mål och innehåll. Genom åren har undervisningen exempelvis gått från 

katederundervisning, med läraren i fokus, till att eleverna förväntas lära med läraren och i 

samspel med andra elever, baserat på ett sociokulturellt perspektiv. (Vallberg Roth, 2011). 

 

Synen på utbildning och skola förändrades under 1900-talet då pragmatismen 

uppkom. Det i sin tur ledde till ett förändrat sätt för läroplanstänkandet. Skolan gick från att 

ha varit en plats för elever där tidigare erövrad kunskap reproducerades till en plats där de 

själva ska få söka kunskap genom olika redskap. Alltså en experimenterande verksamhet och 

olika praktiska inslag i undervisningen ansågs vara bäst. Det var alltså kunskapens 

användbarhet som spelade en större roll i läroplanerna. Fram till och med Lgr80 gavs lärarna 

vida ramar för tolkningsutrymme med vägledande delmål ämne för ämne och årskurs för 

årskurs. När Lpo94 kom låg fokus mer på vad eleven skulle uppnå, inte vad läraren skulle 

förmedla. En målorienterad läroplan alltså. Eleverna skulle vara delaktiga i att välja lärostoff 

och det skulle ske lokalt. Men även lärarna gavs större utrymme för att göra överväganden av 

professionella metoder och stoff för sin undervisning. (Linde, 2006). 

 

Kursplanen i Lgr80 är skriven framför allt till läraren då den innehåller relativt 

detaljerade meningar om undervisning och riktar sig till skolan som institution. Det område 

som har fått mest plats är geometri, cirka en och en halv sida, medan de andra områdena, som 

exempelvis problemlösning, har getts cirka en sida vardera. Några rader om språket och 

matematiken förekommer också, främst i problemlösningsavsnittet. Lgr80 förespråkar även 

en undervisning efter diskussion och grupparbeten, men även efter mognad. 

(Skolöverstyrelsen, 1980). I Lpo94 är kursplanen för årskurs 3 indelad i räkning med positiva 

heltal, tal och talens beteckningar, rumsuppfattning och geometri, statistik samt mätning. Det 

framgår under samtliga rubriker att eleverna förväntas arbeta med problemlösning. Dock 

saknas en koppling mellan matematiken och språket då den är för övergripande då den inte 

nämner arbetssätt som exempelvis diskussion, samtal och grupparbeten. Det är också ytterst 

tveksamt om något av de nämnda områdena skulle ha fått en större plats än något av de andra. 

(Skolverket, 2000). 

 

Beträffande vår nutida läroplan, Lgr11, liknar den Lgr80 i att rikta in sig till 

läraren, men även till skolan som institution. Till skillnad från Lpo94, där det uttryckligen står 

att skolan och läraren bär ansvaret för kunskapsmålen, nämns det ingenstans i Lgr11. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Lgr11 är uppbyggd kring det matematiska innehållet 
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som är centralt för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-8. Även de kunskapskrav som gäller i 

årskurserna 3, 6 och 9. Texten varvas i flytande form och text i punktform, precis som i 

Lpo94. Lgr11 liknar Lgr80 i att det står några rader om språket och matematiken, om att den 

förespråkar argumentation, samtal och redogörelse för beräkningar, frågeställningar och 

slutsatser samt om matematikens uttrycksformer och dess användning. (Skolverket, 2011). 

 

1.1.2 Läroplansförankring 

Denna studie handlar om att se om elever kan se kopplingen mellan det abstrakta och det 

konkreta i matematik genom att använda sig av dans och rörelse. Siffror, antal och 

geometriska figurer är centrala delar som behandlas. ”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: 62). 

Nedan följer några av kursplanen i matematik i Lgr11s mål och kunskapskrav i årskurs 1-3 

som kan uppfyllas av denna studie: 

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning. 

 Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, 

trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. 

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

 Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom 

att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande 

sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret 

material eller bilder. 

 Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga 

lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes 

relationer. 

 Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska 

objekt. 

(Skolverket, 2011: 63, 64, 67) 

Nedan följer några av kursplanen i idrott i Lgr11s mål i årskurs 1-3 som kan uppfyllas av 

denna studie: 

 Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras 

sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl 

inomhus som utomhus. 

 Enkla lekar och danser och deras regler. 

 Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 

(Skolverket, 2011: 52) 

Nedan följer ett av kursplanen i musik i Lgr11s mål i årskurs 1-3 som kan uppfyllas av denna 

studie: 

 Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 

(Skolverket, 2011: 100) 

Enligt läroplanens riktlinjer ska alla som arbetar i skolan: 

 uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och 
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 samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

Läraren ska 

 ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

 stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

 samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

 organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga, 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt, 

- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,  

- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,  

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

(Skolverket, 2011: 14) 

 

1.1.3 Lärstilar 
För att skapa bra förutsättningar till att så många som möjligt ska kunna ta del av de 

kunskaper undervisningen ger anser jag att det behövs en mix av både teoretisk och praktisk 

undervisning. Mina erfarenheter säger att varierande arbetsformer gör så att man kan tillämpa 

och ge plats för olika inlärningsstilar. Inte minst i ett ämne som detta. Eftersom att matematik 

är ett abstrakt ämne är det än viktigare att jag som lärare har en bred undervisningsform så att 

så många som möjligt kan få en chans att förstå.  

 

Benämningen lärstilar, eller inlärningsstilar, kan förklaras som så att det är sättet 

du som individ lär dig på. Det tar olika lång tid för alla att lära, vissa personer lär sig med en 

gång medan vissa aldrig tycks lära sig. Det finns olika sätt att lära och där spelar bland annat 

vår personlighet och inställningen vi har till kunskap och lärande in. Miljö, omständigheter 

och psyke är också några faktorer och de avgör om och på vilket sätt vi lär oss. (Dunn, 2001). 

Inlärningsstil kan även förklaras som hur vi människor tar till oss, bearbetar, minns och lär på 

helt olika individuella sätt. Dessa skiljer sig från individ till individ och därmed har alla en 

individuell inlärningsstil. Alltså, benämningen lärstilar/inlärningsstilar innebär på vilket sätt 

du som individ lär dig bäst och lättast. Lärstilar, intelligenser och kompetenser leder alla till 

människans sätt att lära. (Nilsson, 1989).  

 

En utgångspunkt ur teorierna om inlärningsstilar är att alla kan lära, det sker 

bara på olika vis (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995). Det är viktigt som pedagog att försöka ta 

reda på vilka lärstilar som finns i den klass man möter, för att kunna tillgodose dem på bästa 

vis och jag som pedagog och ledare bär det ansvar för att alla i min klass ska kunna lära sig 

saker (Stensmo, 2000). Undervisningen kan underlättas om undervisningen anpassas efter 

elevernas förutsättningar. Det är viktigt att undervisningen stämmer väl överrens med 

elevernas individuella inlärningsstilar, så att de ska kunna tillägna sig den kunskap som de 

tilldelas (Boström och Wallenberg, 1997). Människans inre nyfikenheter är drivkraften till att 

lära sig nya saker samt att eleverna ska finna vilja till att lära sig (Dahlkwist, 2005). 

Nyfikenhet och vilja är alltså viktiga faktorer vid inlärning. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

Under denna rubrik kommer jag att behandla olika kategoriseringar som jag anser att denna 

studie innehåller. 

 

1.2.1 Språkets roll inom matematiken 
Språket är en viktig faktor för att kunna förstå och matematikämnet har ett mycket omfattande 

språk. Det bygger på det så kallade multipla semiotiska systemet och det innebär att förstå och 

tillämpa både muntligt tal och skriftliga texter samt förstå symboler och tolka diagram och 

bilder (Schleppegrell, 2007). Riesbeck (2008) skriver om att vardagliga ord och ord från det 

så kallade matematiska registret, så som ord, symboler, grafer och bilder, också förekommer 

inom matematiken. På grund av att vissa elever ibland kan uppleva att språket är för 

komplicerat kan det i sin tur leda till att eleverna får problem med att lösa olika matematiska 

uppgifter. Det är därför viktigt att eleverna tidigt får grundläggande matematikkunskaper för 

att de ska få goda möjligheter till att fördjupa dessa vid senare tillfällen. Det matematiska 

språket är därför en viktig faktor. I matematiska textuppgifter bör ord som underlättar 

läsningen användas och ett samarbete elever emellan i arbetet med dessa uppgifter är också 

viktigt. Där får de bland annat möjlighet att dela tankar och förklara för varandra hur deras 

tankebanor lyder. Dock förs samtalen oftast mer på ett vardagsspråk än på ett matematiskt 

språk. Det är då viktigt att läraren finns till hands. Några faktorer som är viktiga för elevernas 

lärande är lärarens sätt att hålla i matematikundervisningen, dennes inställning till 

undervisningen samt att läraren ställer utvecklande frågor. Elever kan tillägna sig både 

förståelse och nya insikter genom laborationer i geometri, genom det laborativa arbetssättet. 

(Riesbeck, 2008). 

 

Undervisningen i matematik ska ge en stor möjlighet till gruppdiskussioner 

(Skolverket, 2003). Det är enligt Löwing (2004) viktigt att matematikämnet görs till ett 

kommunikationsämne med anledning av att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av 

undervisningen (Löwing, 2004). Eleverna ska ges möjligheten till att kommunicera i ämnet då 

deras lärande börjar i deras egen begreppsvärld (Malmer, 2002). I ett sociokulturellt 

perspektiv är språket det centrala då lärandet är socialt betingat (Dysthe, 2003, Säljö, 2005 & 

Forssell, 2005). Läraren tillsammans med skolan kan bygga på elevernas vardagsspråk till det 

matematiska språket genom att förklara det. Eleverna får då ett mer tekniskt och avancerat 

språk. Genom diskussionen vidgas förståelsen och där fyller läraren en viktig roll när eleverna 

ska integreras. (Schleppegrell, 2007). 

 

1.2.2 Varierad undervisning 
”Det finns olika vägar att nå målet. Om hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov, handlar det om att utveckla ett arbetssätt som tillåter variation och flexibilitet” 

(Wiklund 2013: 27). Alla elever är olika och har individuella förutsättningar när det kommer 

till lärande. Detta betyder att man som lärare bör utforma en undervisning som är varierad och 

som inspirerar elevernas lust att lära. Att kunna uttrycka sig med hjälp av kroppen är ett sätt 

att arbeta med matematik. Ämnet matematik är för vårt samhälle viktigt då vi förväntar oss att 

vi kan behärska det. Undervisningen i matematik skulle därför behöva anpassas till mer 

vardagsnära kunskaper då ämnet upplevs som svårt och för att skolverket anser att elevernas 

kunskaper sjunker, för att gynna fler elever (Skolverket, 2012). 

 

Vygotskij förespråkar att utveckling sker i en så kallad proximal utvecklingszon 

med omgivningen, då han anser att omgivningen har stor påverkan för barnets prestation och 

utveckling. ”Barn gör inte som vuxna säger, utan de gör som de vill” är ett talesätt som 

reflekterar Vygotskijs grundtanke bra om hur lärandet går till och hur barnen tar till sig 
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kunskap. När barnet ser, upplever och får prova, alltså de yttre interaktionerna, ger barnet ett 

lärande som därefter omvandlas, genom det inre tänkandet, till kunskap. (Strandberg, 2006). 

Att få in mer dans och rörelse i undervisningen kan bland annat skapa mer 

kroppsmedvetenhet, självtillit och motorik. Ett bra komplement till arbetsböckerna kan vara 

att gestalta med kroppen (Statens kulturråd Danshögskolan, 1990). En varierad undervisning 

kan leda till att fler elever kan tillgodogöra sig den då elever lär på olika sätt. 

 

Det har under de senaste decennierna varit aktuellt att prata om att knyta an 

elevernas vardag till matematikämnet i skolan. Det råder en viss oenighet vad detta faktiskt 

ska innebära, att undervisningen ska anpassas efter elevernas erfarenheter eller ha 

utgångspunkt från det eleverna inte ännu har någon erfarenhet i, men som de senare i livet kan 

ha nytta av i vardagen. Två huvudsakliga skäl till att matematikundervisningen bör 

vardagsanknytas är att eleverna får lättare att tillämpa sina kunskaper om matematiken hämtas 

från kända miljöer och görs mindre abstrakt samt att undervisningen underlättar elevernas 

lärande och blir mer rolig. Om eleverna ges möjlighet till att knyta an matematiken till sin 

egen vardag och erfarenheter kan inlärningen bli mer meningsfull. Men man bör se upp med 

att inte själva matematiken hamnar i bakgrunden för att man ivrigt fokuserar på detaljer för att 

genomföra en bra undervisning. (Wistedt, 1990). 

 

I rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) står det 

att eleverna vill ha en varierad undervisning för att de anser att deras lust och motivation då 

ökar. De anser även att undervisningen kan bli mer positiv då eftersom att de upplever 

matematikundervisningen som enformig. Eleverna vill ha mer inflytande att kunna påverka 

undervisningen, som kan knyta an till deras vardag samt känna en realistisk utmaning som är 

möjlig och överkomlig (Skolverket, 2003) För ett lyckat lärande förutsätts det att elever 

känner nyfikenhet och lust i undervisningen, vilket även bidrar till ökad motivation samt att 

det även är viktigt att låta eleverna vara delaktiga i sin kunskapsutveckling för det ökar deras 

motivation (Grevholm, 2001). 

 

1.2.3 Laborativa inslag i matematiken 
Nationella och internationella studiers resultat visar att skolan bör göra 

matematikundervisningen mer meningsfull så att fler elever får fördjupade kunskaper i 

matematik samt får ett ökat intresse för ämnet (Rystedt & Trygg, 2010). 

 

Rystedt & Trygg (2010) sammanfattar den forskning som finns om laborativa material för 

yngre elever som så att: 

- elever som använder laborativa material kan prestera bättre, enligt de i studierna 

ingående kriterierna, jämfört med dem som inte gör det 

- hur lärare utnyttjar ett material och vilka resultat eleverna når beror på lärarens 

erfarenhet och kunnande 

- relationen mellan materialet och det matematiska begreppet är inte alltid uppenbart 

för eleven 

- hur lång tid det laborativa materialet är en del i undervisningen påverkar resultatet 

och för de äldre eleverna påverkas resultatet om de själva får ta ansvar för när och 

hur materialet används 

- hur elever förstår ett material beror på den undervisning de får och olämpliga 

samband mellan material och begrepp kan leda till och förstärka missuppfattningar 

- material kan inte på egen hand förväntas förbättra undervisningen. 

(Rystedt & Trygg, 2010: 22, 23) 
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Det laborativa läromedlet är enbart ett verktyg för konkretion och eleverna får inte ett 

lärande om det inte finns ett väl fungerande koncept. Lärmiljön, i vilken kontext lärandet sker, 

hänger ihop med elevers lärande. Det går inte att studera elevers lärande utan att ta med 

lärmiljön. I det sociokulturella perspektivet är lärande situerat (Dysthe, 2003). Genom en bra 

balans mellan olika arbetssätt, elevers kunskapssökande och utforskande samt en bra 

systematisk undervisning finner man en effektiv lärandemiljö (Pettersson, 2003). En konkret 

laborativ uppgift kan leda till förståelse av matematiska modeller, samband och begrepp. Att 

vara öppen för olika representationsformer kan gagna elever som har brister inom något 

område. Olika former av laborativt arbete kan för elever med koncentrationssvårigheter få 

mycket positiva effekter. Dock krävs det att eleverna mer och mer blir förtrogna med 

materialet samt att övningarna är anpassade efter individuella behov och är genomtänkta. En 

utveckling av kroppsuppfattning ökar elevens självkänsla som i sin tur positivt påverkar både 

koncentrationsförmågan och uppmärksamheten. Både tal- och rumsuppfattningen kan 

matematikundervisningen gagna och med fördel kunna få större plats i undervisningen. Tidigt 

iakttar barn olika former runt omkring dem och det finns gott om geometriska figurer runt 

omkring oss. De behöver få hjälp med att sortera dessa och få en djupare förståelse för sina 

kunskaper och erfarenheter samt lära sig nödvändiga språkliga uttryck för saker de både ser 

och gör. (Malmer, 2002). De laborativa materialen kan hjälpa elever att lösa en konkret 

situation samt ge de möjligheter till att diskutera och finna olika lösningar och 

lösningsmetoder. Genom att använda konkreta material kan dessa sedan abstraheras och på så 

sätt aktiveras eleverna i sin undervisning. (Berggren & Lindroth, 1998). 

 

1.2.4 Abstrakt och konkret undervisning  
En abstraktion kan redan vara ett naturligt tal. Ett exempel på en konkret situation är att två 

päron och tre päron tillsammans är fem päron medan 2+3=5 är en abstraktion. Det sistnämnda 

kan användas i alla situationer, oavsett vad det handlar om. Matematik kan därför ses som en 

process, målet är att använda och upptäcka abstrakta relationer och strukturer (Devlin, 1997). 

Begreppsutvecklingen kan stödjas när aktiviteter och material får fungera som en bro mellan 

abstrakta symboler och konkreta handlingar, menar ett stort antal lärare. Det som uppfattas av 

våra fem sinnen, det vi kan ta på, se och flytta, menas med konkret, medan sådant som vi bara 

uppfattar med våra tankar är abstrakt. Konkretiserande bilder och material kan användas 

parallellt med matematiska begrepp och symboler, för att kunna utveckla ett mer abstrakt 

tänkande. De laborativa aktiviteterna kan både fungera som en länk från det konkreta och det 

abstrakta och som hjälp för elever att tillämpa abstrakt matematik i konkreta situationer. 

Laborativa material kan dels hjälpa elever att bli mer effektiva problemlösare men också 

hjälpa dem att förstå matematikens abstrakta natur. Broar behöver byggas för att kunna ta 

stegen mellan konkret och abstrakt och det är därför viktigt att läraren medvetet och noggrant 

väljer ut lämpliga material och aktiviteter. Om det visar sig att en elev kan lösa ett problem 

praktiskt men inte abstrakt visar det att bron bör stärkas. (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

Betydelsen av en undervisning med olika representationer återspeglas tydligt i 

Skolverkets texter då det står att praktiska tillämningar och konkreta upplevelser av den 

abstrakta matematiken kan förbättra undervisningens kvalitet. Genom att skapa olika 

möjligheter till upplevelser, förståelse och lärande, så att fler sinnen kan aktiveras, ges 

eleverna fler möjligheter till att möta fler representationsformer än text. (Skolverket, 2003). 

Att kommunicera med matematikens uttrycksformer och språk innebär det att uttrycka sig 

skriftligt, muntligt och i handling med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska 

begrepp, bilder och symboler. Genom att använda konkretiserande bilder och material, 

parallellt med matematiska begrepp och symboler, kan ett alltmer abstrakt tänkande utvecklas. 

(Skolverket, 2009). 
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1.2.5 Estetisk förankring 

 
Bild 1 – Lindströms fyra estetiska lärandeformer (Carlgren, 2010). 

 

Utifrån Lindströms fyra estetiska lärandeformer, som går att avläsa i Bild 1, framgår det att de 

översta lärandeformerna, OM och I, kallas för mediespecifika och de understa 

lärandeformerna, MED och GENOM, kallas för medieneutrala. Vidare beskrivs begreppen i 

de mediespecifika fälten att budskapets form är viktigt och begreppen i de medieneutrala 

fälten är målet viktigt för att stödja kunskapsbildning i andra skolämnen eller främja barnets 

harmoniska och allsidiga utveckling (Carlgren, 2010). Dessa lärprocesser läser man av från de 

fyra rutornas vänstra sida. Däremot finns det något som kallas för konvergent och divergent 

målsättning, som man läser av uppifrån och ner. Alltså, rubrikerna OM och MED tillhör den 

konvergenta målsättningen medan rubrikerna I och GENOM tillhör den divergenta 

målsättningen. ”Strategin är konvergent om målet är att åstadkomma något som är givet på 

förhand; den är divergent om målet snarare är att kombinera vad man vet och kan på nya sätt, 

dvs. sådana som inte är helt och hållet förutsägbara” (Carlgren, 2010: 35). Konvergent lärande 

gör det möjligt att samtala om och reflektera över bilden som formspråk. Divergent lärande 

brukar förknippas med kreativt skapande, men kan även äga rum i samband med konstsamtal 

där tolkningar bryts mot varandra. Båda fallen handlar om att tillämpa occh kombinera 

kunskaper för ett bestämt syfte och en ny situation. (Carlgren, 2010). 

 

När man befinner sig i rutan där det står OM skapar man för förståelse, eller lär 

sig om hur något fungerar. Denna ruta tillhör den divergenta målsättningen. I kan ses som en 

ruta där man laborerar. Rubriken I tillhör den divergenta målsättningen, så resultaten är inte 

målstyrt, utan det kan bli många olika resultat när arbetet är klart. Rutan MED kan ses som en 

hjälpgumma för andra ämnen. Med det menar jag att man kan använda sig av dans för att lära 

sig exempelvis historia eller matematik. Denna rubrik tillhör den konvergenta målsättningen, 

så arbetet till målet är målstyrt. GENOM är en ruta där man möter utforskande. (Carlgren, 

2010). Genom lera kan eleverna gestalta exempelvis vänskap och det är en divergent 

målsättning, så arbetet till målet kan variera. Man kan röra sig emellan dessa fyra rutor ganska 

fritt då man kan föreställa sig dörrar mellan dessa rutor. På så vis blir det lättare att förhålla 

sig till begreppen. Till exempel kan man se det som att man först är i rutan OM för att lära sig 

om hur man använder materialet och hur man går tillväga. Därefter kan man hamna i rutan I 

där man laborerar sig fram till en färdig produkt. (Carlgren, 2010). 

”Det estetiska är inte en exkluderad del av ett lärande utan finns i en socialt och 

kulturellt reglerad praktik” (Lindstrand & Selander, 2009: 71). Vidare menar Wiklund (2013) 

att skolans undervisningsform har en dold estetik som trots sin osynlighet har betydelse för 
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alla intryck av tillvaron samt att ett tematiskt arbetssätt luckrar upp mellan ämnen och fler 

bilder av tillvaron kan bli synliggjorda och ge tillfällen till möten i reflektion mellan elever 

samt mellan elever och pedagoger (Wiklund, 2013). Det ligger dessutom i skolans uppdrag att 

” I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas ”(Skolverket, 2011: 10). Utifrån ett multimodalt teoriperspektiv kan vi även 

synliggöra och ”undersöka hur elever använder olika meningsskapande resurser som bilder, 

ljud, tal eller gestik för att gestalta och skapa förståelse för abstrakta och komplexa 

sammanhang” (Lindstrand & Selander, 2009: 73). Ulla Wiklund (2013) är även hon med på 

den linjen. Då hon påpekar att genom användandet av fler uttryck som finns tillgängliga i 

estetiska lärprocesser ökar det sociala samspelet och ur det föds demokratiska varelser 

(Wiklund, 2013). 

Ett estetiskt perspektiv kan man ha i all undervisning, i alla ämnen och i hela 

skolans verksamhet. Däremot anses vissa ämnen som viktigare än andra och dit hör bland 

annat matematik, engelska och svenska eftersom att de är skolans kärnämnen. Andra ämnen 

upplevs vara roligare, mer stimulerande för kroppen och mer skapande. Dit hör bland annat 

bild och musik, som dessutom ses av alla elever som andningshål i en pressande skolvardag. 

(Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004). Att förmedla en önskan eller ett känslomässigt 

engagemang av något slag ger bland annat musik eller bild möjlighet till. Det ingår i skolans 

bildningsuppdrag, att delta i ett gemensamt samtal och utveckla elevernas förmåga att yttra 

sig. Som lärare bör man skapa ett klassrum där det finns flera möjligheter och varianter att 

lära. Läroplanerna måste följas och eleverna ska nå målen och det är upp till mig som lärare 

att planera och skräddarsy undervisningen till just den klass jag har. Vi lärare är i skolan för 

barnens skull och vi måste utgå ifrån dem och det samhälle vi lever i. En lärares kompetens 

och uppdrag är att samtala och styra undervisningen in i lärprocesser som både är begripliga 

och meningsfulla. Att lyssna in, strukturera och ställa öppna frågor är några exempel som 

bidrar till det. (Nilsson, Wagner & Rydstav, 2008). Lika väl har skolan ett ansvar för att 

eleverna ska få tillfälle till eget skapande och möjlighet till bildning och Klerfelt och Qvarsell 

(2012) menar även att estetisk verksamhet bör vara ett obligatoriskt inslag i grundskolan 

(Klerfelt & Qvarsell, 2012). 

 

I det estetiska lärandet har barnet en frihet att ta till sig och använda information 

och bearbeta tankar och känslor utifrån sig själv. Ofta berörs frågor kring etik i arbetet med 

estetiska lärprocesser, vilket utmanar lärandet utifrån känslomässiga, intellektuella, praktiska 

och sinnliga aspekter, vilket i sin tur leder till meningsskapande i lärandet. Klerfelt och 

Qvarsell (2012) belyser att via estetiska uttryckssätt kan ämnesintegration tillföra nya sätt att 

arbeta och tänka i lärande när det bland annat gäller läs- och skrivinlärning, samhälls- och 

naturorienteringsämnen samt matematik (Klerfelt & Qvarsell 2012). Som en röd tråd genom 

Lgr 11 löper det estetiska perspektivet i skolans ämnen. Det gäller att ge estetiska lärprocesser 

utrymme för att utveckla arbetssätt. Det kan gynna kunskapsutvecklingen då eleverna kan få 

möjlighet att bland annat knyta samman upplevelser, känslor, kunskaper och erfarenheter till 

en helhet. Om eleverna i skolan ska få uppleva olika uttryck för kunskaper är det läraren som 

ska tillämpa många olika sätt att ämnenas innehåll ska gestaltas i klassrummen. De estetiska 

uttryckssätten har ett egenvärde, men de är även vägar till kunskap i olika ämnen. (Wiklund 

2013). Det estetiska inbjuder och förmedlar inlevelse, upplevelse och insikt. Det kan även få 

människor att tänka och förstå på nya sätt och ett annorlunda tänkande skapar därmed 

möjligheter för både andra och nya handlingssätt. Att med hjälp av en estetisk verksamhet kan 

det skapas ny förståelse för det individuella och det gemensamma rummet (Abildtrup 

Johansen, Rathe & Rathe 1997).  
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1.3 Frågeställning 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställning:  

1) På vilket sätt kan dans och rörelse bidra till att elever i årskurs 1 kan se sambandet 

mellan det abstrakta och det konkreta? Denna fråga tänker jag besvara genom två 

underfrågor 

a) Hur planerade och genomförde jag lektionsmallen? 

b) Hur uppfattade eleverna siffror, antal och geometriska figurer före och efter den 

genomförda undervisningen i för- och efterstudien?  

2 METOD 
I denna del presenteras de metoder och tillvägagångssätt som har används i denna studie.  

2.1 Urval 

Denna studie ämnar ta reda på om dans och rörelse kan bidra till kunskaper inom ämnet 

matematik för elever som går i årskurs 1 i den mellersta delen av Sverige. Av 3 förfrågade 

rektorer var det endast en som tackade ja till denna studie. 7 elever deltog på den skolan och 

på grund av det få antalet deltog 18 elever via min egen dansverksamhet på kvällstid. Det 

resulterade i att det totalt var 25 elever, som går i årskurs 1, som deltog i denna undersökning. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Under examensarbetet har en kvantitativ studie genomförts, alltså en enkätundersökning bland 

elever som går i årskurs 1. Ur den kvantitativa enkätundersökningen är tanken mer eller 

mindre att kunna få fram generella uppfattningar (Bell, 2006). Eleverna besvarade två enkäter, 

en före och en efter genomförandet av lektionsmallen, som en för- och efterstudie, med syftet 

att kunna avläsa om det har skett någon förändring i elevernas kunskaper i ämnet matematik, 

med inriktning mot siffror, antal och geometriska figurer. Jag använde mig av samma enkät i 

både för- och efterstudien och utifrån de resultat som jag fick i dessa har jag gjort en 

resultatanalys. Enkätfrågorna finns bifogade i bilaga 2. 

 

En viktig aspekt angående enkätundersökningen är att det är viktigt att den som 

genomför enkäten är medveten om enkätens syfte och känner till vilket sammanhang den ska 

användas till. Det är även viktigt att den som svarar på enkäten själv läser och besvarar den 

samt känner till att det är i ett konfidentiellt syfte - att den som besvarar enkäten är anonym. 

Jag som genomför studien ska informera de personer som deltar i undersökningen vad som 

händer med svaren efter enkäten är genomförd samt att det är viktigt att deltagarna får den 

informationen i ett tidigt skede, innan de besvarar den. (Bell, 2006). 

 

Skillnaden mellan att göra intervjuer och genomföra enkätundersökningar är att 

man kan nå ut till fler deltagare med en mindre arbetsinsats om man väljer enkäten. En annan 

fördel med den är att det gör det enklare att analysera svaren. I enkäten finns olika 

svarsalternativ att kryssa i och det bidrar till att det inte blir alltför ansträngande för den som 

genomför den. Om enkäten innehåller öppna svarsalternativ finns det dock en risk för att den 

blir svår att tolka och bearbeta. Öppna svarsalternativ kan även medföra att den som besvarar 

enkäten tappar orken och lusten att genomföra den. Eftersom att det är elever i de yngre 

åldrarna som ska besvara enkäten är det viktigt, som även alltid annars, att enkäten ska kunna 

besvaras på kort tid, vilket är viktigt för att den som besvarar den inte ska tappa intresset. 

(Bell, 2006) 
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Eftersom att syftet med enkäten var att få fram om genomförandet av 

lektionsmallen gav någon effekt i kunskapsinhämtning är enkätens svarsalternativ olika 

utformade beroende på vad eleverna ska besvara. Fem av åtta frågor är svarsalternativen 

utformade med alternativ som ja, nej och vet inte. I den första och sista frågan av dessa fem 

frågor, ska den deltagande personen om han eller hon ringat in svarsalternativet ja, antingen 

rita eller svara med ord för att på ett mer utförligt vis besvara frågan. I de tre andra frågorna 

räcker det med att ringa in ja, nej eller vet inte. De tre återstående frågorna, som ännu inte har 

nämnts, handlar om att se om eleven har kunskaper i vad de geometriska figurerna kallas. Där 

finns fyra svarsalternativ att välja mellan, men endast en får väljas. Till dessa tre frågor 

erbjuds även eleverna att skriva en egen kommentar, om den som besvarar enkäten upplever 

att ens alternativ inte är angivet. Ur de besvarade enkäterna från för- och efterstudien 

kommer, som tidigare nämnts, elevernas svar att kunna jämföras för att se om någon 

förändring i deras kunskaper om siffror, antal och de geometriska figurerna har skett. 

2.3 Procedur 

Inledningsvis i denna studie började jag med att ”tillverka” en egen lektionsmall som skulle 

ha som syfte att lära eleverna siffror, antal och geometriska figurer genom dans och rörelse. 

Utifrån Lgr11s mål utformade jag, efter tidigare erfarenheter av danslektioner, en lektionsmall 

som skulle ligga till grund för denna studie. Därefter ”tillverkade” jag en enkät, som jag 

noggrant bearbetade för att den skulle passa att besvara i både för- och efterstudien. När både 

lektionsmallen och enkäten var bearbetade och klara kontaktades tre rektrorer varpå endast en 

rektor tackade ja. Därefter kontaktades en klasslärare på den skolan och den klassläraren fick 

information om studien. Därefter godkände hen elevernas deltagande. De elever som ville  

delta bokades in för en lämplig dag och tid för genomförandet. Det totala antalet på den 

skolan blev 7 elever. Vid genomförandet av lektionsmallen höll vi till i skolans idrottshall. 

Eftersom att det var få elever som deltog på den skolan genomförde jag denna studie med 18 

barn, som då gick hos mig och tog danslektioner på fritiden. Vid genomförandet höll vi till i 

dansstudio, där min dansverksamheten håller till. Dessa två tillfällen, på skolan och i 

dansstudion, genomfördes under den ordinära lektionstiden med inriktning mot matematik. 

Fokuset ligger inte på barnen i sig, utan på deras kunskapsinhämtningar angående siffror, 

antal och geometriska figurer. 

 

Vid båda tillfällena, fick eleverna inledningsvis ta del av information angående 

denna studie, att det dels är frivilligt och konfidentiellt och dels hur lektionen skulle se ut. 

Därefter besvarade eleverna den första enkäten, förstudien, och sedan ställdes några frågor 

angående de geometriska figurerna till eleverna, för att se vilka förkunskaper de hade. Dessa 

svar låg sedan till grund för hur lektionen skulle anpassas efter elevernas kunskaper. Därefter 

genomfördes lektionen utefter lektionsmallen. Avslutningsvis fördes ett metasamtal och 

därefter fick lektionen avrundas med att besvara den andra enkäten, efterstudien. Anledningen 

för att eleverna besvarade den andra enkäten direkt efter var på grund av att jag endast hade 

det tillfället på mig. Efter genomförandet analyserades och bearbetades enkäterna. Därefter 

jämfördes de och sammanställdes i ett antal tabeller. Slutsatser kunde dras och ur dessa 

enkäter framgick det tydligt vilka förändringar som hade skett i elevernas kunskaper.  

3 RESULTAT 
Denna del av studien innehåller två delar, en a-del och en b-del, utifrån studiens 

frågeställning. A-delen visar hur jag genomförde lektionsmallen (bilaga 1) och b-delen visar 

de resultat som för- och efterstudien gav angående elevernas uppfattningar om siffror, antal 

och geometriska figurer (bilaga 2). Jag har valt att först presentera a-delen och då endast 

fokusera på ett av de två tillfällen jag genomförde i min studie. Det exemplet är från skolan, 
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då jag hade 7 elever. Därefter följer b-delen. Värt att notera är att de bilder som följer är 

konfidentiella då det inte går att identifiera personen. Dessa bilder är tagna vid ett annat 

tillfälle än genomförandetillfällena. 

3.1 a) Lektionsmall och genomförande av undervisning 

När jag kom till idrottshallen där jag skulle hålla till fick jag hjälp av en av skolans personal 

att låsa upp både dörrar och skåp samt att få igång ljudet. Därefter kom eleverna in i salen och 

det blev naturligt att jag samlade de i en cirkel framför musikanläggningen där jag skulle hålla 

till. Jag hälsade alla välkomna och berättade lite om mig själv och att jag besökte dem för att 

göra en undersökning till mitt examensarbete samt att jag under lektionen skulle göra en 

undersökning för att se om dans och rörelse kan bidra till kunskaper i ämnet matematik. Jag 

förklarade för eleverna att de skulle få besvara två likadana enkäter, en före och en efter 

genomförandet, som en för- och efterstudie. Jag förklarade även att det var frivilligt, både att 

besvara enkäten och vara med på övningarna. Därefter delade jag ut den första enkäten, 

förstudien, och en penna till var och en av eleverna och därefter läste jag upp vad det stod på 

den. Eleverna ställde några frågor angående vissa frågor, men efter att jag förklarat vad det 

innebar spred de ut sig i rummet och började besvara frågorna. Vissa elever behövde hjälp 

med att läsa vissa ord, men därefter kunde de fortsätta på egen hand. Samtliga elever 

besvarade enkäten.  

 
Efter att eleverna hade besvarat enkäterna samlades de i en cirkel igen och jag 

förklarade att de skulle få dansa och göra olika rörelser, samt bilda några siffror och 

geometriska figurer med hjälp av sin kropp. Jag hade med mig en liten white board-tavla och 

jag förklarade för eleverna att med hjälp av den skulle jag visa olika siffror och geometriska 

figurer som eleverna antingen ska dansa, gestalta eller göra rörelser till. Ibland enskilt och 

ibland i grupp. 

 

Inledningsvis började jag lektionen med att rita figurerna kvadrat, triangel och 

cirkel på ett vitt A4-papper och frågade barnen om de visste vad dessa figurer kallades. De 

räckte upp händerna och svarade en efter en, kvadrat, fyrkant och kub, triangel, trekant och 

kon samt cirkel och rund ring. Jag antecknade bredvid de geometriska figurerna på pappret 

vad eleverna hade sagt och använde dessa som underlag till lektionen. I och med detta visade 

eleverna vilka förkunskaper de hade i geometri, vilket kan vara bra att veta som lärare så att 

undervisningen lättare kan utformas efter deras erfarenheter  och kunskaper och därefter 

byggas vidare. Eftersom att eleverna hade gett två eller tre olika förslag på vad de 

geometriska figurerna kallades så visste jag som lärare vad jag måste förtydliga i den 

kommande lektionen - att få eleverna medvetna om de korrekta matematiska begreppen så 

som kvadrat, triangel och cirkel. Vidare förklarade jag hur lektionen skulle se ut och att den 

skulle bestå av leken dansstopp. Även att det finns olika sätt att leka den leken på men att 

denna version skulle gå till som så att när musiken spelade skulle eleverna dansa eller röra sig 

runt i rummet, men när musiken stoppades skulle eleverna antingen göra det som stod på 

whiteboardtavlan eller göra det jag ropade ut. Därefter, när musiken startade igen, skulle 

eleverna dansa eller röra sig runt i rummet igen och på det viset skulle leken fortsätta. Efter att 

jag hade förklarat det bad jag eleverna att inta det så kallade ”dansgolvet” för att leken skulle 

börja. Varför jag valde att använda mig av ordet ”dansgolvet” istället för enbart ”golvet” var 

för att locka fram lusten och nyfikenheten hos eleverna då jag har goda erfarenheter kring det. 

Även för att locka fram deras fantasi. Mina erfarenheter säger även att barn älskar att leka och 

röra sig, vilket passade bra i en idrottshall som denna. Jag uppmuntrade eleverna till att röra 

sig runt i hela rummet genom att exempelvis dansa eller hoppa omkring, vilket bidrog till att 

eleverna tillsammans vågade mer. Därefter startade jag musiken. Medan musiken spelade och 
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eleverna dansade eller rörde sig runt i rummet skrev jag siffran 4 på white board-tavlan. 

Därefter stoppade jag musiken och ropade ut: 

- ”Med hjälp av kroppen, se ut som siffran på tavlan”.  

 
Bild 2 – ”Se ut som siffran fyra”. 

Eleverna tittade på varandra, vissa såg ut som frågetecken medan vissa självständigt och ivrigt 

försökte bilda siffran 4 med hjälp av sin kropp. Jag väntade ut gruppen så att alla fick en 

chans att försöka. En notis är att det är viktigt att berömma och uppmuntra eleverna, för det 

bidrar till att lusten ökar. Man ska heller inte glömma bort att alla försök är godkända. När jag 

såg att alla elever hade gjort ett försök med att bilda siffran 4 startade jag musiken igen. 

Denna gång skrev jag siffran 2 på white board-tavlan och därefter stoppade jag musiken och 

ropade, åter igen, ut: 

-  ”Med hjälp av kroppen, se ut som siffran på tavlan”.  

 
Bild 3 – ”Se ut som siffran två”. 

Eleverna tittade nyfiket på tavlan och antog utmaningen att bilda siffran med kroppen. Denna 

gång gick det snabbare för eleverna att komma på hur de vill göra med sina kroppar. De 

började även titta mer och mer på varandra och kommenterade varandras tolkningar samt 

jämföra varandras tolkningar och härma varandra. Ett surr av samtal hördes över rummet. När 

jag märkte att alla elever hade bildat siffran 2 startade jag musiken igen och skrev siffran 9 på 

tavlan. Musiken stoppades och denna gång ropade jag ut: 

- ”Klappa händerna lika många gånger som siffran på tavlan visar”. 

Genast hördes ett applådliknande ljud och däremellan elever som räknade högt. De klappade 

inte i samma takt eller hastighet, så jag bad de att göra det igen, men denna gång gemensamt. 

Resultatet blev mycket bättre och ett bra sammarbete märktes. Musiken startades igen och jag 

skrev siffran 8 på tavlan. Efter att eleverna hade dansat och rört sig runt i rummet ett tag 

stoppade jag musiken och ropade ut: 

- ”Alla tillsammans ska se ut som siffran på tavlan”. 

Eleverna visade genast ett engagemang och helt naturligt samlades eleverna i mitten av 

rummet för att därefter samarbeta för att bilda siffran 8. Några elever la sig ner på golvet i 

hopp om att de övriga eleverna skulle hänga på. En del elever ställde sig och höll varandra i 

händerna, med samma förhoppning. Eleverna diskuterade hur de ville göra och därefter 

enades de om att alla ska lägga sig ner. Medan vissa elever styrde upp hur de övriga eleverna 

skulle lägga sig, tog vissa elever egna initiativ. Andra elever gjorde som de blev tillsagda. 

Stämningen var bra och eleverna samarbetade bra. Jag som lärare var lyhörd över vad som 

hände mellan eleverna och om det skulle behövas var jag beredd på att styra bort eventuella 

konflikter och i värsta fall bryta övningen. Jag var även uppmärksam på om eleverna behövde 

vägledning, men varken konflikter eller vägledning behövdes. Eleverna löste uppgiften 
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tillsammans och de alla bildade siffran 8. Innan jag startade musiken igen berömde jag 

eleverna väl och uppmuntrade deras kunskaper, vilket ledde till att eleverna fick stora leenden 

på läpparna. Musiken startades och denna gång skrev jag siffran 7 på tavlan. När jag stoppade 

musiken igen ropade jag ut: 

- ”Visa hur många fingrar siffran på tavlan är värd”  

Eleverna höll upp sina fingrar och visade vad de trodde var rätt. Jag kontrollerade allas 

gissningar och konstaterade att alla hade rätt. Värt att notera var att samtliga elever höll upp 

fem fingrar på den ena handen och två på den andra. En vidareutveckling av denna uppgift var 

att jag uppmanade eleverna att hitta en annan lösning på hur de kunde visa siffran 7:s värde 

med fingrarna. Några elever räckte upp handen och ville svara, men då uppmuntrade jag alla 

igen att försöka visa med sina fingrar. Alla elever gjorde ett försök och jag kunde konstatera 

att samtliga hade tre fingrar på den ena handen och fyra på den andra. Jag uppmärksammade 

detta med att föra en dialog med eleverna och be alla att titta sig omkring för att reflektera 

kring det som vi precis hade gjort. Alla elever var med på att båda sätten att visa siffran 7:s 

värde på var korrekt. Musiken startades igen och eleverna dansade och hoppade omkring i 

rummet. Jag skrev siffran 5 på tavlan och därefter stoppade jag musiken för att ropa ut: 

- ”Snurra lika många varv som siffran på tavlan visar”. 

Eleverna räknade högt medan de snurrade. Efter att alla hade snurrat bad jag eleverna att göra 

det igen, men denna gång skulle de räkna högt gemensamt så att alla gjorde samtidigt. 

Eleverna räknade högt och snurrade 5 varv. Därefter startade jag musiken igen. Denna gång 

skrev jag siffran 3 på tavlan och ropade ut: 

- ”Hoppa så här många gånger på varje fot”. 

Denna gång hoppade och räknade eleverna högt, samstämmigt. De samarbetade alltså väldigt 

bra. Musiken startades och jag skrev siffran 0 på tavlan. Efter att musiken återigen hade 

stoppats ropade jag ut: 

- ”Para ihop er 3 och 3 och bilda siffran på tavlan”. 

Eleverna bildade olika grupper, oftast med de tre elever stod närmast. Vissa bildade siffran 0 

genom att lägga sig ner medan vissa höll varandra i händerna. Denna övning gick snabbt för 

eleverna och därefter kunde jag starta musiken igen. Denna gång ritade jag en kvadrat på 

tavlan. Efter att jag hade stoppat musiken höll jag upp tavlan och frågade eleverna om de kom 

ihåg vad den geometriska figuren kallades. Jag hörde både kvadrat och fyrkant, så jag 

förtydligade att den kallas för kvadrat. Sedan ropade jag ut: 

- ”Para ihop er två och två och bilda denna geometriska figur”. 

Eleverna delade in sig i grupper och försökte bilda en kvadrat. Vissa elever valde att lägga sig 

ner och vissa höll varandra i händerna. De tittade sig omkring och inspirerades av hur andra 

tolkade uppgiften. Efter en stund när jag såg att alla började bli klara så poängterade jag att 

alla grupper hade förstått och tolkat uppgiften mycket bra. Sedan startade jag musiken igen 

och ritade en triangel på tavlan. Därefter stoppade jag musiken igen och frågade eleverna vad 

den geometriska figuren kallades. De svarade trekant och triangel. Även här förtydligade jag 

att den kallas för triangel och sedan ropade jag ut: 

- ”Para ihop er tre och tre och bilda denna geometriska figur”. 

Eleverna delade upp sig i olika grupper och bildade en triangel genom att antingen ligga ner 

eller genom att hålla varandra i händer. Även denna gång poängterade jag att alla elever hade 

förstått och tolkat uppgiften väl. Musiken startades och denna gång ritade jag en cirkel på 

tavlan och återigen frågade jag eleverna, efter att musiken hade stoppats, om de visste vad den 

geometriska figuren kallades. Eleverna hade god kunskap i det för alla ropade cirkel i kör. 

Därefter ropade jag ut: 

- ”Para ihop er fyra och fyra och bilda denna geometriska figur”. 
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Eleverna var ganska snabba på att dela in sig och fatta varandras händer. Denna gång stod alla 

upp och höll varandra i händerna för att bilda en cirkel. Sedan startade jag musiken och ritade 

en kvadrat på tavlan och därefter stoppade jag musiken och ropade: 

- ”Alla tillsammans ska bilda denna geometriska figur”. 

Eleverna samlades i mitten av rummet och tillsammans försökte de bilda en kvadrat. Vissa 

elever började lägga sig ner. Några andra elever dirigerade och sa åt de andra eleverna var de 

skulle lägga sig. Till slut hade eleverna bildat en kvadrat genom att ligga på fyra lika långa 

rader. Jag berömde de väl och därefter startade jag musiken. Denna gång ritade jag en triangel 

på tavlan och efter att musiken hade stoppats ropade jag ut: 

- ”Alla tillsammans ska bilda denna geometriska figur”. 

Återigen samlades eleverna i mitten av rummet och även denna gång la eleverna sig ner. 

Eleverna diskuterade med varandra hur de skulle få till en triangel. Samma elever som 

dirigerade vid förra uppgiften gjorde samma sak nu, försökte styra de andra eleverna till att 

lägga sig som de ville. När alla elever hade lagt sig berömde jag dem för deras försök, men 

jag uppmanade de även att göra de tre hörnen skarpare, så att det verkligen liknade en 

triangel. De elever som försökte bilda de tre hörnen korrigerade detta och därefter berömde 

jag de ännu en gång samt poängterade att detta var en viktig sak att tänka på när de skulle 

bilda denna geometriska figur. Jag startade musiken och eleverna började dansa och röra sig i 

rummet igen. När musiken stannade samlade jag alla elever mot en vägg. Därefter parade jag 

ihop de två och två och sedan förklarade jag att vi skulle dansa som en kvadrat. Jag förklarade 

även att det gick ut på att eleverna, tillsammans med personen som de var ett par med, skulle 

stampa i varje hörn i kvadraten. Eleverna skulle stå på två led, men i en diagonal. Alltså, ena 

personen skulle stå på den främre raden till vänster och den andre skulle stå på den bakre 

raden till höger. När personen som stod bak tog ett steg fram, skulle den andre ta ett steg bak. 

När den som stod till vänster tog ett steg åt höger, tog den andre ett steg åt vänster. På så sätt 

bildade eleverna tillsammans en kvadrat, där de stampade i två hörn samtidigt. Jag 

poängterade även att jag skulle räkna till åtta och när jag räknade upp siffrorna 1 och 4 skulle 

eleverna ta ett steg. I denna övning var det viktigt att eleverna var samspelta och där kom jag 

som lärare in. Jag räknade högt, tillsammans med eleverna, i en lämplig takt. Det var viktigt 

att det var jag som höll takten, annars kunde vissa elever, av erfarenhet, öka takten och det 

skulle leda till att gruppen inte blev samspelta. Jag betonade även siffrorna ett och fyra när jag 

räknade genom att säga dessa lite högre än de andra siffrorna med anledning för att eleverna 

lättare skulle höra när de skulle ta sina steg. Efter att jag hade räknat till åtta ett par gånger 

stannade jag upp så att eleverna fick ta plats där de började, för att göra ett nytt försök. Detta 

återupprepade jag några gånger tills jag såg att eleverna hade fått koll på hur man gjorde. 

Därefter fick eleverna, tillsammans två och två i de olika grupperna, försöka själv. Det 

innebar alltså att de både skulle räkna och ta dessa steg själva, utan hjälp från varken mig eller 

någon annan grupp. Eleverna var fantastiskt duktiga och där av berömde jag de mycket! 

Sedan startade jag musiken en sista gång och efter en stund stannade jag den igen. Jag ropade 

till alla elever att vi nu hade kommit fram till den sista uppgiften och därefter ropade jag: 

- ”Para ihop er med lika många i varje grupp. Håll sedan varandra i händerna och när 

musiken startar dansar ni runt i en cirkel”. 

Eleverna delade upp gruppen på hälften och fattade varandras händer. När musiken startade 

började alla grupper att dansa och hoppa runt i en cirkel. Jag stoppade musiken och berömde 

dem och därefter bad jag dem att byta håll när musiken återigen hade startat. När musiken 

började spela igen bytte eleverna håll och dansade och hoppade åt det andra hållet. 

Jag stoppade sedan musiken och samlade alla i en stor cirkel, där vi hade suttit i början av 

lektionen. Då hade vi ett metasamtal där jag frågade eleverna vad vi precis hade gjort och 

eleverna berättade en efter en vad de kom ihåg. På detta sätt reflekterade eleverna kring det de 

precis hade lärt sig och elever fick även höra hur andra elever hade uppfattat lektionen. 
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Eleverna fick även öva på att både samtala och lyssna. Efter en stunds samtalande avrundade 

jag lektionen med att alla elever fick besvara den andra enkäten, efterstudien. 

Sammanfattningsvis besvarade samtliga elever båda enkäterna, alltså för- och efterstudien, 

samt var med på alla övningar.  

3.2 b) Enkätundersökningarna, för- och efterstudien 

Totalt deltog 25 elever i studien och lika många svarade på enkäterna. Nedan följer resultaten 

av för- och efterstudien. 

 

I Tabell 1 presenteras den omfattning eleverna tyckte sig kunna om att göra siffror med 

kroppen. 

Kan du göra 

siffror med 

kroppen? 

 Ja Nej Vet inte 

 Förstudie 12 5 8 

 Efterstudie 21 2 2 

Tabell 1: Fråga 1 - Siffror med kroppen 

 

I Tabell 1 framgår det om eleverna upplevde att de kunde göra siffror med 

kroppen och det resulterade i blandade svar. Ur förstudien kan man avläsa och konstatera att 

de elever som svarat ja och nej ansåg sig vara säker på om de kunde eller inte kunde göra 

siffror med sina kroppar. De elever som hade svarat vet inte ansåg sig vara tveksamma, där av 

svaret. Antalet som hade svarat ja var 12 elever, nej 5 elever och vet inte 8 elever. 

 

I samma tabell, men ur efterstudiens resultat, framgår det att 21 elever ansåg sig 

kunna göra siffror med sina kroppar, medan 2 elever ansåg att de inte kunde det. 2 elever var 

osäkra, vilket framgår ur enkäten då de hade svarat vet inte. 

 

Huruvida eleverna kände till de geometriska figurerna presenteras i Tabell 2. 

Vet du vad 

denna 

figur 

kallas? 

  Cirkel Triangel Kvadrat  

 Förstudie Korrekt 25 18 15  

  Ej korrekt 0 7 10  
 Efterstudie Korrekt 25 23 20  

  Ej korrekt 0 2 5  
Tabell 2: Fråga 2, 3 och 4 – Geometriska figurerna cirkel, triangel och kvadrat. 
 

Vad som framgick ur förstudien var att samtliga elever hade svarat korrekt på 

cirkel. Angående triangeln hade 18 elever svarat korrekt. De övriga eleverna hade svarat 

trekant. Angående kvadraten hade 15 elever svarat korrekt, medan de övriga eleverna svarat 

fyrkant. Samtliga hade ringat in något av de givna svarsalternativen och det innebar att det 

inte var någon som hade angett ett eget alternativ som svar i kommentarsfältet. Det totala 

antalet ej korrekta svar resulterade i 17 elever.  

 

I efterstudien framgick det att det var 25 elever som hade svarat korrekt 

angående cirkeln, 23 elever som hade svarat korrekt angående triangeln och 20 elever som 

hade svarat korrekt angående kvadraten. Endast 7 elever hade ej korrekta svar då det var 2 
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elever som hade svarat trekant och 5 elever som hade svarat fyrkant. Liksom i förstudien var 

det ingen i efterstudien som hade skrivit ett eget svarsalternativ i kommentarsfältet, samtliga 

hade valt ett redan angivet alternativ. 

 

I Tabell 3 presenteras omfattningen av hur eleverna hade svarat angående om de hade dansat 

eller gjort rörelser som en cirkel, triangel och kvadrat. 

Har du 

dansat 

eller gjort 

rörelser 

som denna 

figur? 

  Cirkel Triangel Kvadrat 

 Förstudie Ja 25 0 4 

  Nej 0 0 0 

  Vet inte 0 25 21 

 Efterstudie Ja 25 25 25 

  Nej 0 0 0 

  Vet inte 0 0 0 

Tabell 3: Fråga 5, 6 och 7 – Dansat som en cirkel, triangel och kvadrat 

 

Ur förstudien framgick det att samtliga elever ansåg att de hade dansat eller gjort 

rörelser som en cirkel. Ingen elev hade svarat att de hade dansat eller gjort rörelser som en 

triangel och endast 4 elever hade svarat att de hade dansat eller gjort rörelser som en kvadrat. 

Det var ingen elev som hade svarat nej och det totala antalet som hade svarat vet inte, 

angående både triangel och kvadrat, var 46 elever. 

 

I efterstudien framgick det att samtliga elever hade svarat att de hade gjort 

rörelser som de geometriska figurerna cirkel, triangel och kvadrat. Det var alltså ingen elev 

som hade svarat varken nej eller vet inte. 

 

Omfattningen av elevernas uppfattningar angående om dans och rörelse hjälper dem att förstå 

siffror och antal presenteras i Tabell 4. 

Upplever du att 

dans och rörelse 

hjälper dig att 

förstå siffror och 

antal? 

 Ja Nej Vet inte 

 Förstudie 8 3 14 

 Efterstudie 20 2 3 

Tabell 4: Fråga 8 – Dans och rörelse, siffror och antal 

 

Ur förstudien framgick det att 8 elever hade svarat ja, 3 elever hade svarat nej 

och 14 elever hade svarat vet inte angående om de upplevde att dans och rörelse bidrog till 

kunskaper om siffror och antal. 

 

I efterstudien framgick det att 20 elever ansåg att dans och rörelse bidrog till 

förståelse för siffror och antal. Endast 2 elever ansåg att det inte gjorde det och 3 elever var 

osäkra, därav svaret vet inte. 
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4 DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om dans och rörelse kan bidra till kunskap inom 

ämnet matematik med inriktning mot siffror, antal och geometriska figurer. I denna del ska 

denna studies resultat och teoretiska förankring diskuteras och analyseras samt ett antal 

slutsatser dras. 

4.1 Sammanfattning 

Alla är olika och har olika förutsättningar och det betyder, som tidigare nämnts,  att man som 

lärare bör utforma en varierad undervisning som inspirerar sina elever och för att göra det kan 

man använda sig utav estetiska inslag, som i detta fall, dans och rörelse. ”Om eleverna ska få 

uppleva olika uttryck för kunskaper betyder det att lärare ska tillämpa många olika sätt att 

gestalta ämnenas innehåll i klassrummet” (Wiklund,  2013: 12). Det går att använda sig utav 

leken Dansstopp i de flesta ämnen, det är bara fantasin som sätter gränser. Leken Dansstopp 

kan bidra till att göra saker mindre abstrakta genom att man lär genom att använda kroppen. 

Det är ett sätt att tänka utanför ramarna och ger eleverna möjlighet att se på saker från olika 

perspektiv. I denna lärprocess finns inga rätt eller fel då fokuset ligger på elevernas egna 

tankar och idéer, samtidigt som den enskilda och gemensamma reflektionen är det som driver 

arbetet framåt. Genomförandet av lektionsmallen gick mycket bra och enligt mig var eleverna 

mycket nyfikna och positiva till allt vi gjorde. Eftersom att jag hela tiden försökte 

individanpassa lektionen, prata i deras termer men ändå involvera matematiska termer och 

begrepp, blev lektionen både intressant och lustfylld. Anledningen till att jag upplevde 

lektionen så kan ha och göra med min erfarenhet kring att involvera olika ämnen med dans 

och det i sin tur kan bidra till att det matematiska språket lättare kan tillämpas och användas. 

Jag som annars har en erfarenhet på åtta år av att vara dansledare har jag sett att barn gärna 

leker sig till kunskap och gärna med hjälp av deras kroppar och sinnen. Att kombinera dans 

och rörelse med matematik har jag erfarit att barn, i alla åldrar, upplever som roligt och 

intressant. De har varit mycket positiva till de metoder jag har använt. Detta har väckt ett 

enormt intresse för mig och att på djupet undersöka vad dans och rörelse kan få för effekter 

för matematiken, därav denna inriktning i detta arbete. Denna studie kan även gynna andra, 

inte bara mig själv, då den kan bidra till intressanta resultat samt fungera som ett komplement 

till den traditionella undervisningen. 

 

Den största förändringen som gick att utläsa ur för- och efterstudien var att det 

inte var någon elev som ansåg att de hade dansat eller gjort rörelser som en triangel i 

förstudien, men i efterstudien ansåg samtliga elever att de hade gjort det. Värt att poängtera är 

att antalet gick från noll elever till samtliga. Något som också är värt att nämna är att i 

efterstudien ansåg samtliga att de hade gjort rörelser som samtliga geometriska figurer, vilket 

var en stor förändring jämfört med förstudien angående triangeln och kvadraten. 

Sammanfattningsvis kan man utläsa ur både för- och efterstudien att en förändring har skett i 

elevernas kunskapsinhämtning och det har endast, mer eller mindre, lett till förbättringar. 

Några exempel som styrker det är att från 12 elever i förstudien till 21 elever i efterstudien 

ansåg att de kunde göra siffror med kroppen. Från 8 elever i förstudien till 20 elever i 

efterstudien ansåg att dans och rörelse hjälpte de att förstå siffror och antal.  

 

Det som tidigare redan nämnts är att det är viktigt att bygga broar mellan det 

abstrakta och det konkreta och för att kunna göra det behöver man medvetet och noggrant 

välja ut lämpliga material och aktiviteter (Rystedt & Trygg, 2010). Det är även viktigt för att 

stödja begreppsutvecklingen. Om elever kan lösa praktiska problem men inte abstrakt visar 
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det att bron bör stärkas och denna studie, via för- och efterstudien, har visat att denna bro, 

mellan det abstrakta och det konkreta, kan stärkas med hjälp av denna lektionsmall. 

4.2 Tillförlitlighet 

Av en erfarenhet på 8 år som dansledare har jag samlat på mig mycket kunskap om bland 

annat elevgrupper och olika inlärningstilar. Den ena gruppen är inte den andra lik, därav har 

jag lärt mig att anpassa min undervisning efter de elever jag träffar. Genomgående i denna 

studie har jag kunnat använda mig av mina erfarenheter angående elevgrupper, flexibilitet, 

struktur och individanpassad undervisning. Även att bemöta eleven där den är och försöka 

hitta lämpliga vägar för att bygga vidare på dess kunskaper. Eftersom att jag valde att använda 

mig av en enkätundersökning, som en för- och efterstudie, för att se om eleverna, genom 

denna studie, hade fått några kunskaper, har enkäten noggrant bearbetats då den skulle passa 

att besvara både före och efter genomförandet av lektionsmallen. Dock är denna studie inte 

generaliserbar då antalet deltagare var mycket begränsad. Fokuset i denna studie ligger inte på 

eleverna i sig, utan på deras kunskapsutveckling angående siffror, antal och geometriska 

figurer. Därav nämns eller visas ingen elev, studien är konfidentiell. Det finns två bilder under 

rubriken Resultat, men personen på bilden går inte att identifiera. 

4.3 Teoretisk tolkning 

Ämnet jag valt att forska om i denna studie är matematik med inriktning mot dans och rörelse. 

Jag ser många möjligheter i att arbeta med estetiska lärprocesser, istället för att enbart utgå 

från en lärobok eller papper med uppgifter, som annars är relativt återkommande inom 

matematikundervisningen. När man får arbeta med kroppen och tillsammans med andra tror 

jag att kunskapen befästs bättre samt att barnen får en chans att uttrycka sina tankesätt och 

reflektera över vad man själv och klasskamraterna kommit fram till. Genom att få gestalta ett 

matematiskt problem med sin egen kropp samt diskutera kring möjliga lösningar blir 

problemet mer visuellt och man ser det framför sig i verkligheten. Med min studie vill jag visa 

att matematik inte behöver vara abstrakt utan jag vill ge eleverna ett konkret perspektiv på hur 

man kan se, räkna, känna och uppleva matematiken. Av tidigare erfarenheter upplever många 

elever att det blir både roligare och lättare om man får göra saker med sin kropp och sina 

sinnen. Det är en del av målet, att eleverna får med sig detta tänkande i framtiden. 

Estetiska lärprocesser kan fungera som ett verktyg för att göra inlärningen både 

mer lustfylld, konkret och mer effektiv. Genom att använda sig utav ett estetiskt arbetsätt 

inom matematiken genom t.ex. gestaltningar, bilder och det muntliga språket görs ämnet 

mindre abstrakt och mer konkret. Detta sätt att arbeta på kan ge innehållet som behandlas en 

form som gör det mer begripligt för individen. Man lär genom att använda kroppen, tanken 

och sinnena. Eleverna får en möjlighet att sätta ord på vad de gör och tänker samt visa vad de 

gör och tänker. Genom detta kan eleverna synliggöra och reflektera över sina egna men även 

andras tankar och idéer. Det utvecklar en förmåga att tänka utanför ramarna och vidgar 

individens perspektiv och tankesätt. De estetiska lärprocesser som finns i denna studie är av 

min tolkning både en lärprocess MED, som innebär en konvergent målsättning samt en 

lärprocess GENOM, som innebär en divergent målsättning. MED hjälp av dans och rörelse i 

matematiken har elever upplevt att ämnet uppfattats mindre abstrakt och teoretisk. MED hjälp 

av dans och rörelse har ämnet matematik blivit mer konkret. I denna studie har dansen och 

rörelserna hjälpt eleverna i ämnet matematik och målet är att eleverna uppnår kunskap om 

siffror, antal och tre geometriska figurer. Den divergenta estetiken visar sig GENOM 

elevernas ”tänkande”, deras process, där de själva ska komma fram till svaret på egen hand. 

När jag tolkar Lindströms estetiska lärandeformer i Carlgrens (2010) text ser jag i min studie 

hur jag använder mig av en modest estetik, det vill säga befästa givet kunskapsstoff. Mitt sätt 
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att genomföra denna lektion är enligt min tolkning medieneutralt på grund av att målet är att 

”stödja kunskapsbildning i andra skolämnen” (Carlgren, 2010: 36). Lärprocessen är alltså av 

den modesta estetiken och är medieneutral, då estetiken används som ett verktyg, där eleverna 

får använda sin kreativa och personliga känsla i ett ämne (Carlgren, 2010). Ett av mina mål 

med denna studie var att stärka kunskapen beträffande geometriskaformer, detta ger ett 

konvergent lärande. Det de estetiska lärprocesserna handlar om är för mig att få intryck som 

skapar en reaktion, som ger möjlighet till uttryck som ger tillfälle till reflektion. Det engagerar 

elever och lärare tillsammans, men ändå individuellt. Estetiska lärprocesser är nyskapande, 

identitetsskapande och meningsskapande. Med de estetiska lärprocesserna ser jag bara 

möjligheter och inga hinder! 

Genom att skapa en lektion som har utgångspunkt att bygga på elevernas 

intressen och kunskaper inom dans, rörelse och matematik så bygger denna studies 

undervisning på vad som sägs vara viktigt, nämligen elevernas fascinationskraft, som alltid 

finns med varje unik elev (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004). Att involvera 

estetiska lärprocesser i skolan ses inte alltid som något självklart enligt vissa, medan andra 

tycker att det absolut ska ingå. Jag ser många möjligheter i att involvera estetiska inslag i min 

undervisning. Alla elever är olika och behöver olika sätt att lära och det är jag som lärare som 

har ett ansvar i att bland annat se till att alla elever når målen. Då är det, enligt mig, bra och 

nödvändigt att det finns många alternativ till att nå kunskap. Jag ser möjligheter i att 

kombinera estetiska övningar med olika ämnen, dels för att eleverna ska nå de olika 

kunskapsmålen men också för att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Jag 

som lärare ska tillämpa många olika sätt att gestalta ämnenas innehåll i klassrummet 

(Wiklund, 2013). Att involvera estetiska inslag i undervisningen bidrar till att tänka utanför 

ramarna och ge eleverna möjlighet att se på saker från olika perspektiv. Det är bara fantasin 

som sätter gränser. 

Dans kan användas för att arbeta med olika ämnen. Det går exempelvis att, som 

tidigare nämnts, använda sig utav leken Dansstopp i de flesta ämnen i skolan då leken kan 

bidra till att göra saker mindre abstrakta genom att man lär genom sin kropp och sina sinnen. 

Barn tycker om att leka och röra på sig och de använder helst kroppen för att utforska och lära 

och det kan man ta tillvara på i användningen av estetiska lärprocesser. Att göra något 

praktiskt kan bland annat bidra till ett bättre klimat i klassen, samt samarbete, både mellan 

elever, men också mellan lärare och elever. Sammanhållning är något som jag värnar om och 

det kan jag få i ett estetiskt arbete. Jag anser att ett estetiskt arbetssätt och estetiska 

lärprocesser förutsätter elevens delaktighet och yttrandefrihet liksom nyfikenhet och det tror 

jag att man kan nå genom att arbeta på detta sätt som jag visar i min studie. Jag tycker att det 

är viktigt att som blivande lärare utveckla en insikt i och förståelse för vad jag som lärare kan 

göra för att underlätta och förmedla kunskaper på bästa sätt. Det kan i sin tur leda till att 

eleverna i så stor utsträckning som möjligt kan nå kursmålen. Jag tycker att det är viktigt att 

lärare både har fokus på vad eleverna ska lära sig och hur de ska lära sig för att uppnå dessa 

mål. Det kan vara en stor hjälp för eleven att redan tidigt få hjälp med att hitta sin 

inlärningsstil för att sedan kunna nå högre studieresultat (Boström och Wallenberg 1997). 

Vi är alla olika och har olika behov. För att fånga upp alla elevers 

inlärningsstrategier bör lärandet vara innehållsrikt och varierat med inspiration för att ge lust 

att lära sig mera. I min studie har jag utgått från egna erfarenheter av att kunskap ibland 

lättare befästs via praktiska inslag, genom att använda sig av kroppen och av sina sinnen. 

Dansen och rörelserna kan vara till hjälp för att lättare förstå och i sin tur fungera som ett 

redskap för en fördjupad kunskap genom att man använder kroppen och flera sinnen. Inte 
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minst i ett ämne som detta eftersom att matematiken är ett abstrakt ämne. Det är då därför 

viktigt att som lärare utforma undervisningen så att alla elever har förutsättningar att lära, med 

tanke på att alla har olika sätt att ta till sig kunskap (Boström och Wallenberg, 1997). Min 

erfarenhet av att vara en pedagogisk ledare är att det tar tid att lära sig att anpassa sin 

undervisning till alla individer. Det är inget lätt uppdrag då man hela tiden möter nya 

individer och grupper. Det är inget man enbart kan läsa sig till utan man måste öva ett tag för 

att bli en fungerande pedagog. Man får lättare en helhetsbild av verkligheten när man är 

praktiserande inom läraryrket (Säljö, 2000). Enligt mina erfarenheter krävs det ett brinnande 

engagemang och ett intresse för att bedriva en undervisning som tillgodoser allas olikheter 

och likheter. Alla är olika och ska behandlas olika, efter sina förutsättningar (Stensmo, 2000).  

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under min utbildning har jag både läst och erfarit att ämnesintegrering är vanligt 

förekommande i skolan idag. Det jag har gjort i denna studie är att integrera det estetiska 

ämnet med ämnet matematik. Dock är denna studie enbart undersökt ur en elevs perspektiv. 

Vad som hade varit intressant att forska vidare om är vad lärarna anser och har för 

erfarenheter om denna metod att undervisa i matematik.  

 

En annan tanke som har slagit mig under denna process är att se hur viktig 

läraren är i detta genomförande. Med det menar jag att det skulle vara intressant att forska 

vidare om lärarens förhållningssätt till materialet och dess erfarenheter kring liknande 

genomföranden. Även se hur viktigt det är att läraren har en utbildning och är pedagogisk.  

 

En förundran om tid har även funnits hos mig under denna studie. Påverkar 

tidpunkten på dygnet elevernas prestationer/resultat? Skulle detta forskningsmaterial visa 

andra resultat om genomförandet skedde vid en annan tidpunkt och i så fall vilken tid på 

dygnet/året skulle vara mest lämplig för denna studie? 
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Bilaga 1  

Lektionsmall 

Nedan följer ordningen av denna lektionsmall och vad som förväntas av både läraren och 

eleverna: 

1. Läraren 

”Med hjälp av kroppen, se ut som siffran på tavlan”. (4) 

Eleverna 

Enskilt använder eleverna sin fantasi för att bilda siffrorna. Alla försök är godkända. 

 

2. Läraren 

”Med hjälp av kroppen, se ut som siffran på tavlan”. (2) 

Eleverna 

Enskilt använder eleverna sin fantasi för att bilda siffrorna. Alla försök är godkända. 

 

3. Läraren 

”Klappa händerna lika många gånger som siffran på tavlan visar”. (9) 

Eleverna 

Eleverna klappar händerna och de flesta räknar högt. Till en början klappar de inte i samma 

hastighet, men efter någon gång hamnar de flesta i samma takt. 

 

4. Läraren 

”Alla tillsammans ska se ut som siffran på tavlan”. (8) 

Eleverna 

Eleverna samlas i mitten av rummet och lägger sig på golvet och tillsammans försöker se ut 

som siffran. Det uppkommer diskussioner om hur de ska gå tillväga och de övar på att 

samarbeta. Efter ett någon minut har de bildat siffran tillsammans. 

 

5. Läraren 

”Visa hur många fingrar siffran på tavlan är värd” (7) 

Eleverna 

Eleverna håller upp sina fingrar och visar vad de tror är rätt. 

 

6. Läraren 

”Snurra lika många varv som siffran på tavlan visar” (5) 

Eleverna 

Eleverna räknar högt medan de snurrar de varv siffran visar. 

 

7. Läraren 

”Hoppa så här många gånger på varje fot”. Läraren visar siffran på tavlan. (3) 

Eleverna 

Eleverna hoppar och räknar högt.  

 

8. Läraren 

”Para ihop er 3 och 3 och bilda siffran på tavlan” (0). 

Eleverna 

Eleverna parar ihop sig och försöker tillsammans bilda siffran noll. Antingen liggandes eller 

genom att hålla i varandras händer.  

 

9. Läraren 
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”Para ihop er två och två och bilda denna geometriska figur” (kvadrat) 

Eleverna 

Eleverna parar ihop sig och försöker tillsammans bilda den geometriska figuren kvadrat. 

Antingen liggandes eller genom att hålla i varandras händer. 

 

10. Läraren 

”Para ihop er tre och tre och bilda denna geometriska figur” (triangel) 

Eleverna 

Eleverna parar ihop sig och försöker tillsammans bilda den geometriska figuren triangel. 

Antingen liggandes eller genom att hålla i varandras händer. 

 

11. Läraren 

”Para ihop er fyra och fyra och bilda denna geometriska figur” (cirkel) 

Eleverna 

Eleverna parar ihop sig och försöker tillsammans bilda den geometriska figuren cirkel. 

Antingen liggandes eller genom att hålla i varandras händer. 

 

12. Läraren 

”Alla tillsammans ska bilda denna geometriska figur”. (kvadrat) 

Eleverna 

Eleverna samlas i mitten av rummet. Antingen håller de varandra i händerna eller så bildar de 

figurerna liggandes. Tillsammans försöker de se ut som figurerna och efter någon minuts 

diskuterande lyckas de. 

 

13. Läraren 

”Alla tillsammans ska bilda denna geometriska figur”. (triangel) 

Eleverna 

Eleverna samlas i mitten av rummet. Antingen håller de varandra i händerna eller så bildar de 

figurerna liggandes. Tillsammans försöker de se ut som figurerna och efter någon minuts 

diskuterande lyckas de. 

 

14. Läraren 

”Para ihop er två och två. Nu ska vi, medan musiken spelar, dansa i en kvadrat två och två. 

Det går ut på att ni, tillsammans med den ni är ett par med, ska stampa i varje hörn i 

kvadraten. Ni ska stå på två led, men i en diagonal. Alltså, ena personen ska stå på den främre 

raden till vänster och den andre ska stå på den bakre raden till höger. När personen som står 

bak tar ett steg fram, går den andre ett steg bak. När den som står till vänster tar ett steg åt 

höger, tar den andre ett steg åt vänster. På så sätt bildar ni tillsammans en kvadrat, där ni 

stampar i två hörn samtidigt. Jag kommer att räkna till åtta och när jag ropar 1 och 4 ska ni ta 

ett steg”. 

Eleverna 

Eleverna parar ihop sig två och två. Ena personen ställer sig på den främre raden längst åt 

vänster och den andre ställer sig på den bakre raden längst åt höger. Därefter förflyttar sig 

eleverna ett steg i taget efter lärarens direktiv på siffrorna 1 och 4. 

 

15. Läraren 

”Para ihop er i två grupper med lika många i varje grupp. Håll sedan varandra i händerna och 

när musiken startar dansar ni runt i en cirkel”. 

Eleverna 
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Eleverna delar gruppen på hälften och fattar varandras händer. Därefter dansar de runt i en 

cirkel när musiken startar. 
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Bilaga 2 

Enkät till elever 

1. Kan du göra siffror med kroppen? 

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 

Om ja, beskriv eller rita hur: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Vet du vad denna figur kallas? Ringa in endast ett svar. 

    Klot 

    Cirkel 

    Trekant 

    Rund ring 

    Egen kommentar: _______________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

 

3. Vet du vad denna figur kallas? Ringa in endast ett svar. 

    Kon 

    Triangel 

    Trekant 

    Fyrkant 

    Egen kommentar: _______________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

4. Vet du vad denna figur kallas? Ringa in endast ett svar. 

    Trekant 

    Kub 

    Fyrkant 

    Kvadrat 

    Egen kommentar: _______________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

 

5. Har du dansat eller gjort rörelser som denna figur?  

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 

 

6. Har du dansat eller gjort rörelser som denna figur? 

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 
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7. Har du dansat eller gjort rörelser som denna figur? 

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 

 

 

 

8. Upplever du att dans och rörelse hjälper dig att förstå siffror och antal? 

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 

Om ja, beskriv eller rita hur: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


