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Sammanfattning 

Det här är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som undersöker om 

lärare i årskurserna F-3 använder sig av estetiska lärprocesser integrerat i sin 

matematikundervisning och i så fall hur de har arbetat med det. Detta undersöks med 

bakgrund av att läroboken är dominerande i matematikundervisningen och elever ska 

få en undervisning som är varierande, motiverande och som väcker en nyfikenhet. 

Matematikundervisningen ska också ha inslag av estetiska uttrycksformer. Tidigare 

forskning har visat att ett arbete med matematik integrerat med musik eller dans kan 

gynna eleverna i deras matematikinlärning. Matematiken återfinns i både musik och 

dans. Undersökningen grundar sig också i ett transdisciplinärt perspektiv där ett 

lärande utvecklas när elever får arbeta med kroppen och tänkandet samtidigt och där 

den matematiska diskursen blandas med andra diskurser, som musikens och idrottens 

diskurser. Det är 56 lärare som har deltagit och resultatet visar att det görs en viss 

integration av sång/rytm i undervisningen av taluppfattningen och talmönster av en 

större del av de deltagande, däremot inte alltid en medveten integration. Några gjorde 

det som ett roligt inslag för att eleverna tyckte det var roligt, medan några gjorde det 

för en varierad undervisning med ett matematiskt innehåll som syfte. Däremot är det 

färre som gör en integration av dans i matematikundervisningen. Det visade sig även 

att de flesta som inte har gjort en medveten integration är obehöriga i ämnena musik 

och idrott där sång och dans ingår. 

 

 

Nyckelord: estetiska lärprocesser, integration, mönster, taluppfattning, 

transdisciplinärt perspektiv. 
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Inledning  

Min egen uppfattning efter genomförda verksamhetsförlagda utbildnings-perioder och 

vikariat är att i matematikundervisningen används läroböcker oftare än praktiskt arbete, 

vilket styrks av forskning (Johansson, 2009). Det har ofta gått till på ett sätt där läraren 

först har en genomgång av kommande kapitel för att eleverna sedan får fortsätta med 

mängdräkning i sina läroböcker. Om jag tänker tillbaka på min skolgång i grundskolan 

så var det inte roligt att arbeta i läroboken och jag lessnade fort. Det var roligare att 

arbeta praktiskt och det höll kvar mitt intresse för matematik. Jag hör också det i 

diskussioner med både barn och vuxna att många tycker och tyckte det var tråkigt och 

svårt att arbeta i läroböckerna vilket de dessutom tycker att de gör och gjorde mycket. 

Det har gjort att de tycker att hela ämnet matematik är tråkigt och svårt, de förstår 

ingenting. Får eleverna en undervisning som kan väcka ett intresse för matematiken 

kan det underlätta deras inlärning vilket sedan kan leda till att de blir nyfikna och 

intresserad av att söka vidare efter ny kunskap (Skolverket, 2017). Visst, i läroböckerna 

förekommer det uppgifter där eleverna ska rita eller till exempel klippa geometriska 

figurer, däremot har jag aldrig stött på en uppgift i läroböckerna där eleverna ska dansa, 

sjunga eller lyssna på musik.  

De yngre eleverna som går första åren i grundskolan behöver få lära genom leken 

och skapandet. Undervisningen ska stimulera deras kreativitet och nyfikenhet vilket 

sången, musiken och dansen kan erbjuda. Eftersom undervisningen ska vara varierad 

till exempel för att den ska vara individanpassad och passa alla elevers olika behov och 

olika sätt att lära (Skolverket, 2018) är det intressant att undersöka om de estetiska 

lärprocesserna är ett sätt att arbeta på för att tillgodose fler elevers behov i 

undervisningen. De estetiska lärprocesserna blir intressanta eftersom de ger eleverna 

en möjlighet att använda fler av deras sinnen i arbetet än vad de använder sig av genom 

att arbeta i läroboken. Dessutom står det i kursplanen för matematik (Skolverket, 2018) 

att eleverna ska få arbeta med olika uttrycksformer i matematikundervisningen. I den 

här studien undersöks om lärare integrerar sång/rytm eller dans i arbetet med 

taluppfattning eller talmönster. 

 

Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras först information om matematikundervisningen i skolan och 

sedan inriktas texten på taluppfattningens och de matematiska mönstrens betydelse i 

matematiken eftersom undersökningen inriktar sig mot det. Efter det följer information 

om begreppet estetiska lärprocesser följt av information från styrdokument. Sedan går 

det att läsa om estetiska lärprocesser integrerat i matematikundervisningen och sist 

följer tidigare forskning där det ingår studier om sång och musik integrerat med 

matematik, samt dans integrerat med matematik. 

Undervisning i matematik 
I vardagen behöver vi människor ha en förståelse för, och en kunskap om hur vi ska 

använda matematiken. Det behövs när vi som medborgare i samhället behöver fatta 

beslut som är välgrundade och för att kunna hantera informationsflödet som är idag 

(McIntosh, 2008; Skolverket, 2018). Matematiken är ett av skolans kärnämnen och ett 
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viktigt ämne för eleverna att behärska för att ha möjligheten att söka till vidare studier 

efter grundskolan. Redan i förskolan och i de första åren i grundskolan möter eleverna 

matematiken och börjar att utveckla kunskaper inom den (Löwing, 2008). En 

motiverande, inspirerande och utmanande matematikundervisning behövs redan då. 

Undervisningen ska vara både praktisk, teoretisk och utforskande (Heiberg Solem, 

Alseth & Nordberg, 2011). Det har däremot visat sig att i matematikundervisningen 

dominerar användandet av läroböcker i stor utsträckning (Johansson, 2009). 

Läroböckerna kan ses som ett viktigt inslag i undervisningen. Dels genom att läroboken 

blir ett verktyg i undervisningen där det finns färdiga uppgifter med en progression i 

matematikinnehållet. Läroböckerna kan ge en struktur till läraren vilket kan underlätta 

vid planering av matematikundervisningen. Dels genom att det matematiska innehållet 

i läroböckerna är det matematiska innehåll som arbetas med i 

matematikundervisningen överlag om undervisningen styrs utifrån läroböckerna och 

uppgifterna i läroböckerna följer till stor del kursplanen. Däremot går det inte att förlita 

sig på att alla mål i kursplanen nås genom att låta läroboken styra undervisningen. Om 

läraren förlitar sig på läroboken så finns risken att eleverna inte får möjlighet att arbeta 

med matematiskt innehåll som inte finns med i läroböckerna. Ett övervägande arbete i 

läroböcker kan även motverka att väcka en lust att lära hos eleverna. (Johansson, 2009).  

Taluppfattning och talmönster 
För att eleverna ska kunna lära sig matematik behöver de ha en bra taluppfattning vilket 

inte utvecklas av sig självt. När någon har en god taluppfattning kan hen talföljden och 

talens grannar. Det ingår också att behärska positionssystemet med basen 10 och 

dessutom att behärska 10- och 100-övergångar. I en god taluppfattning ingår även att 

kunna tillämpa de grundläggande räknelagarna samt att behärska att dela upp tal i 

termer och faktorer. Sist ingår att kunna avrunda tal och avgöra talens storleksordning. 

Taluppfattning innebär att ha en kunskap om talens egenskaper vilket är centralt för att 

kunna göra beräkningar (Heiberg Solem et al., 2011; Löwing, 2008). När eleverna har 

en bra taluppfattning kan de operera med talen utan att behöva reflektera. 

Taluppfattningens betydelse för matematiken kan jämföras med betydelsen av att 

kunna avkoda bokstäverna för att kunna läsa en text med flyt. Den som kan läsa en text 

avkodar bokstäverna utan att tänka på det (Löwing, 2008). 

Att kunna använda mönster är viktigt i matematiken och eleverna använder sig av 

talmönster i utvecklingen av sin taluppfattning. När eleverna arbetar med naturliga tal 

och talföljder som ingår i taluppfattningen arbetar eleverna samtidigt med talmönster. 

Ett talmönster kan till exempel vara att talen delas upp i udda och jämna tal. Ett mönster 

då är att de jämna talen alltid slutar med en jämn siffra (Löwing, 2008). I kursplanen för 

matematik finns också en koppling mellan taluppfattningen och matematiska mönster. 

Eleverna ska arbeta med hur talföljder kan konstrueras, uttryckas och beskrivas 

(Skolverket, 2018). Att behärska talföljder och talens grannar ingår i den grundläggande 

aritmetiken och när eleverna beskriver, uttrycker och konstruerar dessa talföljder 

arbetar de även med algebra (Löwing, 2008).  

Begreppet estetiska lärprocesser 
Begreppet estetiska lärprocesser är ett centralt begrepp i detta arbete. Begreppet kan 

innebära en metod där verkligheten kan vara öppen för tolkningar. Det kan innebära 
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en process där elever får arbeta med konstnärliga uttrycksmetoder samtidigt som de 

får arbetakognitivt, analysera information genom sitt eget tänkande. Det kan vara 

uttrycksmetoder som bild, musik och dans (Andersson, 2014). I den här 

undersökningen innebär estetiska lärprocesser att sången och dansen integreras i 

matematikundervisningen och är ett hjälpmedel för att utveckla ett lärande i matematik. 

Eleverna får arbeta med estetiska uttrycksformer, i detta fall främst sång och dans, 

samtidigt som eleverna får arbeta med sina sinnen. Detta skriver Andersson (2014) om 

i sin doktorsavhandling som handlar om estetiska lärprocesser och multimodala 

berättelser. Där beskriver författaren att ett arbete med estetiska lärprocesser blir en 

upplevelse för eleverna som kan ge dem motivation. I denna upplevelse får eleverna 

möjlighet att utveckla kunskaper när de får uppleva samtidigt som känna, samtidigt 

som de får använda sina erfarenheter och analysera, allt i en aktivitet. Begreppets 

betydelse i det här självständiga arbetet, som även Andersson (2014) har, innebär även 

att eleverna genom att arbeta med estetiska lärprocesser, i detta arbete sång och dans 

integrerat med matematiken, kan skapa en mening vilket är en form av ett lärande. De 

arbetar praktiskt och övar på olika färdigheter och är kreativa, samtidigt som de arbetar 

teoretiskt vilket kan leda till ett lärande som blir en personlig kunskap som eleverna 

sedan kan använda i sin vardag.  

Styrdokument 
I förskoleklassens del i läroplanen står det att eleverna ska erbjudas en varierad 

undervisning som innehåller olika arbetssätt och uttryckssätt. Eleverna ska få 

möjligheten till ett lärande genom leken, rörelse och ett skapande med just estetiska 

uttrycksformer. Det är ett av de långsiktiga målen i förskoleklassens kursplan och det 

har även en egen del i det centrala innehållet i samma kursplan. Där berättas att 

eleverna ska skapa genom bland annat musik och dans. Genom att arbeta med olika 

uttrycksformer får eleverna också en möjlighet att utveckla ett intresse för matematiken 

och upptäcka matematiken i olika sammanhang.  

Ett arbete med talföljder och mönster återfinns också i kursplanenen för årskurs 1–3 

(Skolverket, 2018). I det centrala innehållet finns beskrivet att eleverna ska få arbeta 

med hur talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.  

Enligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) ska eleverna kunna kommunicera och 

föra resonemang om matematik. Det innebär att eleverna ska kunna utbyta idéer och 

tankar om matematik både muntligt och skriftligt men även genom andra 

uttrycksformer. 

Första delen i läroplanen anger också att en det ska vara en varierad undervisning.  

Skolan har som uppdrag att undervisningen ska individanpassas till varje elev där 

elevernas olika förutsättningar och behov ska tillgodoses. Elevernas utveckling ska utgå 

från deras olika bakgrunder, erfarenheter, språk och kunskaper. Undervisningen ska 

vara varierad (Skolverket, 2018). 

Matematik tillsammans med musik, sång och dans 
Heiberg Solem et al. (2011) skriver att det har framkommit i undersökningar från bland 

annat Skolverket och internationella utredningar att den enskilda räkningen 

dominerade i klassrummet. Det kan leda till att eleverna inte får nog med möjligheter 

att utveckla förmågan att föra resonemang och lösa problem genom praktiskt arbete. I 
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dagens läroplan har det därför skrivits tydligare om att eleverna ska arbeta på varierade 

arbetssätt. Läroplanen anger att det ska vara en varierande undervisning med en balans 

mellan kommunikation, problemlösning, begrepp, metoder och olika uttrycksformer. 

Eleverna ska få en undervisning i matematik som är kreativ och problemlösande istället 

för till största del enskilt arbete i läroböcker (Heiberg Solem et al., 2011; Skolverket, 

2017).  

Andersson (2014) skriver att estetiska lärprocesser är en uttrycksform och kan 

erbjuda eleverna ett sätt att arbeta på där en kunskapsutveckling kan ske genom att 

eleverna får arbeta med sinnena där känslor, kunskaper, upplevelser, erfarenheter och 

analyser arbetas med samtidigt och ger en helhet. Det framkommer vidare att några 

lärare i studien känner att de inte har kompetens nog i de estetiska lärprocesserna och 

att det kan vara svårt att veta hur de ska arbeta med det. Även An, Tillman och Lesser 

(2018) skriver om eventuella svårigheter med en integration mellan musik och 

matematik. De har gjort en studie om tvärvetenskaplig pedagogik där de undersöker 

vad nuvarande forskning säger om musik integrerat i matematikundervisningen. De 

skriver att det kan vara svårt för lärare utan grundlig kunskap inom musikteori att 

planera upp en undervisning med matematik och musik där de matematiska 

förmågorna får en möjlighet att utvecklas hos eleverna. Utan den grundliga kunskapen 

kan den lektionen bli bara ”roliga timmen”. En matematiklektion där musik ingår till 

exempel som en sång i början eller slutet av lektionen för att sedan arbeta med endast 

matematik ger inte eleverna en möjlighet att arbeta analytiskt genom matematik och 

musik. Sången i början av lektionen kan möjligtvis hjälpa eleverna att till exempel 

memorera algoritmer (An et al., 2018). 

Matematiken återfinns i både musik och i instrument. Vid tillverkningen av ett piano 

till exempel behövs geometri, mått och algebra. I musikkompositioner återfinns 

matematik som bland annat upprepande mönster (An et al., 2018). Shilling (2002) 

skriver i en artikel som handlar om kopplingar mellan musik, rörelser och matematik, 

att redan som bebisar möter vi människor matematik genom vaggvisor och ramsor. När 

barnen sedan bli äldre och börjar skolan har de i sin vardag byggt upp en omedveten 

kunskap inom musik och matematik genom att ha lyssnat på till exempel radio och 

reklamjinglar. Att då få möjligheten att sjunga i matematikundervisningen kan 

motivera eleverna till att utveckla matematiska färdigheter som till exempel räkning 

och rytmiska mönster eftersom det är något de omedvetet känner igen.  

Palmer (2011) skriver att matematik kan läras in genom att arbeta både med 

tänkandet men även genom att arbeta med hela kroppen. Det finns filosofer som till 

exempel Spinoza som menade att människors tankar och kropp har ett samarbete och 

att ett lärande kan utvecklas utan att vi människor ens är medvetna om det. Genom att 

arbeta även med kroppen kan elever lära sig matematik som de inte förstått genom att 

bara arbeta med tanken. Även inom Reggio Emilia-inspirerad pedagogik får eleverna 

arbeta genom tänkande samtidigt som de arbetar med kroppen, till exempel genom 

dans och musik. För att kroppen ska vara aktiv behöver även eleverna ha ett aktivt 

tänkande. Palmer (2011) skriver också om en amerikansk språkforskare vid namn Floyd 

Merrell som förknippas med begreppet ”bodymind”. Begreppet innebär här att ett 

lärande utvecklas genom att kroppen, intellektet och sinnena har ett samarbete. Även 

människors omgivning påverkar inlärningen. Vi utvecklar alltså inte några specifika 

kunskaper genom att arbeta med kroppen och några andra specifika kunskaper genom 
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att arbeta med tänkandet utan kunskaper utvecklas genom ett ömsesidigt arbete mellan 

alla dessa.  

Tidigare forskning om integrerad matematikundervisning med 

musik och dans 
Hallam och Holmes (2017) har gjort en studie om musik och matematik. Studien pågick 

i två år och en grupp elever, i åldrar mellan 4 till 7 år, arbetade med ett musikprogram 

vid sidan av den vanliga undervisningen där de fick arbeta med sång, noter och skapa 

egen musik. Kontrollgruppen hade endast vanlig undervisning. Gruppen som vid 

sidan av undervisningen hade arbetat med sång, rytm och musik klarade matematiska 

test bättre än elever som endast hade haft den ordinarie matematikundervisningen. 

Genom ett arbete med musik och rytm kan just den spatiala förmågan utvecklas. Med 

detta som bakgrund undersöker Hallam och Holmes (2017) om ett lärande i musik kan 

ha någon påverkan på elevernas spatiala förmåga och att eftersom den spatiala 

förmågan, som de skriver, kan vara en viktig förmåga inom matematiken, om det i sin 

tur påverkar elevernas prestation i matematikundervisningen. Den spatiala förmågan 

innebär här elevernas förmåga att kunna föreställa sig en mental bild eller lösning på 

modeller eller problem som inte finns fysiskt framför eleverna. Eleverna med en spatial 

förmåga kan visualisera problem och lösningar. Yngre barn kan ha användning av 

denna förmåga när de arbetar med sin taluppfattning men även vid valet av strategier 

vid problemlösning, göra matematiska operationer och i arbetet med geometri. 

Resultatet berättar att gruppen som arbetade med musikinstruktioner hade en 

progression i sin utveckling av den spatiala förmågan. Däremot visade det inte alltid en 

skillnad mellan grupperna vad gällde att nå målen i den generella 

matematikundervisningen men analyserna visade en statistisk signifikant förbättring 

av de yngre barnens matematikinlärning.  

En annan studie som handlar om matematikundervisning integrerat med musik är 

en studie av Carrillo et al. (2018). De har analyserat spansk och engelsk akademisk 

litteratur, Kataloniens och Englands motsvarigheter till den svenska läroplanen och 

resurser till lärarna för en möjlig integrering, i båda länderna. Det har de gjort i syfte att 

undersöka eventuella hinder för lärare att utföra ett sådant arbete. Även för att 

undersöka närmanden och ändrade attityder mot en integration mellan ämnet 

matematik och musik eftersom matematikämnet är ett prioriterat ämne i Europa medan 

attityderna mot ämnet musik är varierat. Resultatet visar att i båda länderna är 

ämnesintegrationen mellan matematiken och andra ämnen på väg att utvecklas och 

attityden mot ett sådant arbete håller på att förändras till att vilja arbeta mer 

ämnesöverskridande, dock har England gjort mer framsteg. Det framkom att i skolorna 

i Katalonien undervisar utbildade musiklärare i musik och de saknar tillit till sin 

kunskap inom matematik, därför är de motvilliga att integrera matematik i sin 

musikundervisning. I England är det tvärtom. Där är det lärare som undervisar i alla 

ämnen, även musik, men är utan en musikutbildning och som saknar tillit till sina 

kunskaper inom ämnet musik. Det gör att de är motvilliga att integrera musik i 

matematikundervisningen. För att kunna undervisa ämnesintegrerat behöver lärarna 

ämneskunskaper i båda ämnena och känna tillit till att de har det. I båda länderna har 

lärarutbildningar börjat med projektarbeten tillsammans med skolor och 

lärarutbildningarna har börjat att utbilda studenter i sätt att arbeta med matematik och 
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musik integrerat men i England har det börjat utvecklats mer resurser för ett sådant 

arbetssätt. 

Geist, Geist och Kuznik (2012) skriver om barn i förskolan och förskoleklass som 

arbetar med mönster genom att sjunga sånger. De har gjort en studie i Ohio där de 

intervjuat barn som var 3 och 4 år om deras matematikaktiviteter på förskolan. Några 

barn fick delta i aktiviteter som var musikintegrerade och några barn hade matematik 

utan musik. De skriver som bakgrund att musikens rytm, tempo och melodi följer 

matematikens principer vad gäller upprepande mönster, räkning och en-till-en-

principen. Redan från mycket ung ålder reagerar människornas hjärna på musik och 

kan då även reagera på matematiken som finns inom musiken. De första åren i 

grundskolan och även i förskolan är musiken ofta barnens första möte med 

matematiska mönster. Sång i undervisningen kan göra att eleverna känner sig mer 

aktiva och det kan vara ett roligt sätt att arbeta med matematik på. Ju äldre barnen blir 

ju mer komplexa blir mönstren de kan skapa. Mönstren börjar då också innehålla siffror 

och talföljder. Geist et al. (2012) skriver vidare om tre typer av mönster som barnen kan 

skapa och använda. Ett av dessa tre följer med längre upp i årskurserna. Det mönstret 

kallar de för relationsmönster och blir aktuell när eleverna börjar arbeta med 

multiplikationstabellerna. Barnen som intervjuades fick bland annat svara på frågan 

vad matematik är för något och återberätta vad de hade arbetat med. Barnen som hade 

arbetat med musikintegrerad matematik kände inte igen aktiviteterna som 

matematiska och beskrev innehållet i aktiviteterna, som var mönster, med hjälp av rytm 

och sång och kunde även beskriva det matematiska innehållet med ord. Några barn 

som däremot hade arbetat med endast matematiska aktiviteter hade svårare att 

återberätta vad de hade arbetat med i aktiviteterna.  

En annan studie som handlar om matematik och estetiska lärprocesser integrerat är 

gjord av Palmer (2010). Denna studie handlar om matematik och dans integrerat. Syftet 

med studien är att utmana den matematiska diskursen, vilket här innebär att eleverna 

på matematiklektionerna till största del räknar enskilt i läroböcker. Många svenskar har 

den uppfattningen om matematikämnet och i en undersökning av författaren visade 

det sig att även lärarstudenter hade denna uppfattning av den matematiska diskursen.  

I studien genomfördes lektioner som är, ur ett genusperspektiv, jämställda aktiviteter 

och fördjupande kreativa aktiviteter. Eleverna fick arbeta med andra material, kroppen 

och estetiska uttrycksformer som dans, musik och konst i sin matematikundervisning. 

Det här arbetssättet och tänkandet kallas för ” an alternative in-depth understanding 

discourse” (Palmer, 2010 s. 130). Detta arbetssätt och tänkande kan skapa kreativa 

fördjupande inlärningssituationer. Analysen i denna studie är gjord på en lärarstudents 

rapport från en fältuppgift. Lärarstudenten planerade och genomförde ett projekt med 

fyra sex-åringar där eleverna fick koreografera en break-dance med matematiska 

begrepp och sedan dokumentera koreografin, både med foto och med symboler. 

Resultatet visade att arbetet med kroppen, andra material, integrationen med dans och 

matematik gör det möjligt att frångå den matematiska diskursen och till att arbeta mer 

kreativt och med alternativa diskurser (Palmer, 2010). 

Rosenfeld (2011) har också gjort en studie om matematik och dans. Det är en 

experimentell studie där Rosenfeld, som undervisar i dans, samarbetar med en 

matematiklärare. Rosenfeld (2001) arbetar med två dansstilar som har det aktiva ben- 

och fotarbetet gemensamt, ingen fokusering på överkroppen. Dansstilarna påminner 

om step-dance och meningen är att dansarna ska bli ett med musiken genom att känna 
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rytmen och dansa rytmen med fötterna. En annan gemensam faktor danserna emellan 

är att dansarna ska göra sin egen koreografi och själv hitta på fotstegen. Samarbetet gick 

ut på att elever i årskurs 4 och 5 fick arbeta med olika teman som ingår både i matematik 

och dans. De fick arbeta med teman som mönster, problemlösning, transformation, 

kombinationer och kommunikation. På varje lektion används det matematiska språket 

och begrepp för att beskriva dansen och dansen för att illustrera det matematiska. När 

eleverna arbetade skulle de skapa egna mönster inom dansen och upptäcka att de är 

problemlösande koreografer. På varje lektion skulle de dokumentera sitt arbete vilket 

gjorde att de fick öva på termer och begrepp inom dansen och matematiken. De fick 

även dokumentera deras steg på ett papper med kordinatnät på. Det här var ett 

användbart sätt att arbeta på då eleverna fick arbeta med matematiskt innehåll i en 

verklig situation där de fick arbeta kreativt. Eleverna kunde efter avslutat arbete 

beskriva andra gruppers danser genom att använda matematiska begrepp men även 

beskriva mönster inom dansen. 

Sammanfattat arbetar eleverna med sina sinnen och kroppen i estetiska lärprocesser. 

Matematik kan läras in genom att även använda kroppen och genom rytm och sång. 

Estetiska lärprocesser kan då vara ett hjälpmedel för utvecklingen av taluppfattningen 

och talmönster, vilka är betydande delar inom matematiken. Dock används ofta 

läroböckerna mer frekvent i matematikundervisningen än praktiskt arbete. I 

läroböckerna förekommer uppgifter där eleverna ska rita och måla men det 

förekommer sällan uppgifter där sång och dans ingår. Det finns inte heller egna 

erfarenheter av att det används i matematikundervisningen. Genom att arbeta med 

musik och dans integrerat i matematikundervisningen får eleverna en möjlighet att 

arbeta mer kreativt och praktiskt vilket kan gynna motivationen och elevernas inlärning. 

Med detta som bakgrund blev det intressant att undersöka om lärare använder sig av 

sång/rytm eller dans i sin matematikundervisning. 

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie var att undersöka lärarnas användning av sång, rytm och dans 

i sin matematikundervisning för en utveckling av elevernas lärande om 

taluppfattningen och talmönster. För att undersöka detta behövs svar på frågorna: 

 

• Använder sig lärare som arbetar i förskoleklass och upp till årskurs 3 av 

sång, rytm och dans integrerat i sin matematikundervisning av talmönster 

och taluppfattning? 

• På vilket sätt arbetar i så fall lärarna med sång, rytm och dans i sin 

matematikundervisning av talmönster och taluppfattning? 

• Vilket syfte har lärarna med aktiviteterna där sång, rytm och dans är 

integrerat i matematikundervisningen? 

 

Metod 

Det här självständiga arbetet undersöker hur vanligt det är med estetiska lärprocesser i 

arbetet med matematiska mönster och taluppfattning, samt även på vilket sätt lärarna 

använder sig av det. För att undersöka detta används en kvantitativ metod, vilket 
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lämpar sig för sådana här studier där intresset är en bredd och förståelse för olika 

situationer och samband. Istället för kvalitativa studier som går på djupet för att hitta 

orsaker och förklaringar till olika situationer och samband (Eliasson, 2018). 

För att samla in data genomfördes en enkätundersökning, vilket är ett vanligt 

tillvägagångssätt att göra kvantitativa metoder eftersom man då kan nå ut till många 

respondenter samtidigt. Det var till största del slutna frågor där svarsalternativ fanns 

till frågorna i enkäten istället för att de deltagande ska behöva skriva egna svar. Detta 

gjordes för att försöka locka så många som möjligt att delta. Om de måste skriva egna 

svar kan det upplevas som att det tar för långt tid och är mer krävande tankemässigt. 

Däremot behövdes någon fråga med öppna svarsalternativ då vissa frågor ger alldeles 

för många svarsalternativ, dessutom är det mindre risk att något innehåll missas. Det 

kan också vara bra att ha med någon fråga med öppna svarsalternativ om de deltagande 

tycker att aktuella svarsalternativ inte besvarar frågan (Eliasson, 2018). Svaren blir 

också användbara utifrån vad frågan är ute efter. 

Urval 
Undersökningen riktar sig mot utbildade lärare som är verksamma i årskurserna F-3, 

vilket jag skrev i inlägget på Facebook som lades ut i samband med enkäten. Enkäten 

har skickats ut i fyra grupper på Facebook där medlemmarna är från hela Sverige. Detta 

sätt valdes för att få en så bred spridning som möjligt och för att försöka få så många 

deltagande som möjligt. I Facebook-gruppernas informationstext framkommer att 

grupperna är ämnade för lärare och studenter, det är däremot svårt att styrka helt. I en 

grupp, med knappt 31500 medlemmar, står det att alla som söker om ett medlemskap 

får skriva den professionella kopplingen till läraryrket och administratörerna säger sig 

ha en noggrann koll på den de släpper in i gruppen. I en annan grupp, med drygt 48350 

medlemmar, framkommer det att alla som arbetar med barn är välkomna men det står 

däremot ingenting om att den som ansöker måste vara utbildad. Administratören måste 

godkänna ett medlemskap. I den tredje gruppen är ämnad för lärare och lärarstudenter 

och administratören behöver godkänna ett medlemskap. Inte heller här står det att 

lärarna måste vara utbildade. Den sista gruppen, med ungefär 7000 medlemmar, är 

också ämnad för lärare där administratören måste godkänna ett medlemskap. Inte 

heller här står det om ett behörighetstvång. Eftersom någon som vill bli medlem kan 

ljuga om yrket, eller att det enda som krävs är att administratören godkänner ansökan, 

så kan vem som helst bli medlem i grupperna. 

Metoddiskussion 
Vid en enkätundersökning är risken att endast lärarna som finner ämnet intressant tar 

sig tid att svara på enkäterna. Skickas dessutom enkäten ut via Facebook och specifika 

Facebook-grupper nås endast de som har ett konto där och är medlem i de aktuella 

grupperna. I dessa grupper kan det vara endast en viss kategori som tar sig tid och har 

ett intresse av att svara på enkäter och dessutom enkäter med det aktuella ämnet. Därför 

kan inte kategorin som svarar på enkäten representera alla verksamma lärare i 

årskurserna F-3 i Sverige. Fördelarna med en enkätundersökning på Facebook är att det 

gratis att skicka ut via Facebook och det är en enklare och snabbare väg för att nå ut till 

så många som möjligt. Det kan även vara enklare att svara på enkäten via datorn eller 
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mobilen på en gång, än att ha en pappersenkät som lätt kan läggas åt sidan och 

glömmas bort. 

Frågorna i enkäten som handlar om en medveten integration av sång/rytm och dans 

avser tiden som läraren har arbetat som lärare, dock kan frågorna ha gett utrymme för 

tolkning då det kan tolkas som att frågan avser antingen under hela lärarens 

yrkeskarriär eller under detta läsår. 

Genomförande 
Enkäten är gjord efter en färdig mall som fanns i Google Drive. Enkäten innehåller 

tjugotre frågor där det är både frågor med svarsalternativ och frågor med öppna svar. 

På några frågor har de deltagande även möjlighet att skriva en egen kommentar, se 

Bilaga 2. På första sidan i enkäten finns en informationstext där det finns en kort 

beskrivning av mig och mitt arbete. Det måste finnas med för att följa 

informationskravet från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). Det finns också information om andra forskningsetiska principer i 

informationstexten. Det är information om att det är frivilligt att delta och svara på 

frågorna, att de medverkande kan avbryta sitt deltagande när de vill utan anledning. 

De deltagande kommer att vara anonyma så varken de, deras kommun eller deras 

arbetsplats kommer att kunna identifieras, helt enligt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). De kunde också läsa att resultatet endast kommer att 

användas till forskningsändamål, helt enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enkäten var tillgänglig i 20 dagar. Anledningen till just 20 dagar var att det då var 

dags att skriva klart resultatavsnittet och det hade inte inkommit några nya deltagande 

på närmare en vecka. 

Bearbetning 
Det är nominal- och ordinalvariabler som analyseras i den här undersökningen och 

resultatet lämpar sig därför att redovisa i tabeller och diagram. Det gör det möjligt att 

åskådliggöra resultaten på ett enkelt sätt genom att utläsa typvärdet (Eliasson, 2018). I 

den här undersökningen ställs resultatet upp i stapeldiagram. Resultatet av 

enkätsvaren har delats upp under rubriker som utgår från vilka som deltagit, om de har 

integrerat sång/rytm eller dans i matematikundervisningen, varför de har gjort det och 

hur de har arbetat med det. Resultatet är angett i siffror och andelar istället för i procent 

eftersom det är relativt få svar (Eliasson, 2018). 

 

Teoretisk ansats 

Den här undersökningen grundar sig på att ett lärande utvecklas genom ett arbete 

tillsammans på ett sätt där olika vetenskapliga discipliner kan föras samman till ett 

ämne. Eleverna får arbeta med matematiskt innehåll genom estetiska lärprocesser som 

sång och dans. Det kan ses ur ett transdisciplinärt perspektiv.  

Ämnet matematik, musik och dansen har alla olika diskurser, till exempel olika 

kunskaper som ska läras in i de olika ämnena. De olika ämnena har alla också 

osynliga ”regler” som elever och lärare förhåller sig till omedvetet.  Ett transdisciplinärt 

lärande är ett perspektiv på lärande som innebär i det här fallet att matematiken kan 

sammanföras med dans eller musik och bli ett eget ”ämne”, alltså istället för att arbeta 
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med två ämnen parallellt på lektionen så arbetar eleverna inom dessa två ämnens 

diskurser. Matematiken, dansen och musiken ses då inte som enskilda ämnen utan de 

tillsammans bildar ett ämne. I det här fallet innebär det även att eleverna får arbeta med 

både tänkande och görande. De får till exempel arbeta med matematiska uppgifter 

samtidigt som de får dansa istället för att först göra det ena och sedan det andra. Det 

kan öppna upp för en möjlighet att utveckla ett lärande samtidigt som att skapa 

relationer eleverna emellan, ämnena emellan men även mellan eleverna och de olika 

miljöerna i de olika diskursiva sammanhangen. Om dans och matematik eller sång och 

matematik integreras får eleverna arbeta med båda ämnenas språk, uttryck, begrepp 

och material. Det kan ge eleverna ett sätt att utveckla sin identitet som ett lärande 

matematiskt subjekt. (Palmer, 2011).  

Vid diskussionen av resultatet i den här studien kommer resultatet att jämföras med 

det transdisciplinära perspektivet för att undersöka om eleverna får utveckla ett lärande 

sett ur ett transdisciplinärt perspektiv och om lärarna arbetar på ett sådant sätt där två 

diskurser arbetas med samtidigt.  

 

Resultat och analys 

Här presenteras resultaten från enkätsvaren där det är uppdelat under fem rubriker. 

Under första rubriken går att läsa om längden på behörigheten på de deltagande samt 

vilka årskurser lärarna arbetar i. Sedan kommer information om vilket matematiskt 

innehåll lärarna har haft med i sången respektive dansen. Efter det följer information 

om det har förekommit en medveten integration av sång/rytm eller dans i 

matematikundervisningen följt av vilka förmågor och vilket centralt innehåll som då 

arbetades med. Under sista rubriken går att läsa om hur lärarna lät eleverna arbeta med 

sång/rytm eller dans i matematikundervisningen. 

De deltagande 
Det var 56 stycken lärare som svarade på enkäten efter att den har varit tillgänglig i 20 

dagar. Alla lärare som deltog svarade att de identifierade sig som kvinnor. Alla som 

deltog svarade på hur länge de har varit behöriga och hur länge de har arbetat som 

lärare. Alla svarade även på i vilken årskurs de arbetar i. Allt detta visas i Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1: Tabellen visar hur många lärare från varje årskurs som har deltagit respektive längden 

på behörigheten på lärarna i de olika årskurserna. Totalen visar hur många av de 56 lärarna som 

arbetar i den årskursen. 

 Behörig 0–10 år Behörig 11–20 år Behörig 21–30 år Behörig 31–40 år Totalt 

Förskole-

klass 

4 3 2 2 11 

Åk. 1 13 7 4 1 25 

Åk. 2 15 5 7 3 30 

Åk. 3 20 7 5 2 34 

 

Några lärare har fyllt i att de arbetar i fler årskurser så antalet lärare i de olika 

årskurserna är högre än antalet lärare som svarat på enkäten. I Tabell 1 ovan 

framkommer att majoriteten av lärarna i den här undersökningen arbetar i årskurs 3, 
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där drygt tre femtedelar av alla deltagande arbetar. Det är lägst antal lärare som just nu 

arbetar i förskoleklass där det visat sig att knappt en femtedel arbetar. Tabell 1 ovan 

visar att av alla som har svarat på enkäten så är den minst representerade gruppen i 

den här undersökningen de som har arbetat och varit behöriga i 31–40 år. Grupperna 

blir större ju nyare examen lärarna har. Gruppen som har den nyaste examen, mellan 

0–10 år sedan, representerar några fler än hälften. Det är alltså till största del relativt 

nyexaminerade lärare som har svarat och lärare som just nu arbetar i årskurs 3.   

Sånger och dans i matematikundervisningen 
I början av enkäten var det frågor om lärarna har använt sång med matematiskt innehåll 

i sin matematikundervisning och en fråga handlade specifikt om att sjunga talraden i 

undervisningen av matematik. Alla lärare svarade på dessa två frågor och det visade 

sig att drygt hälften av lärarna (29 av 56 lärare) har låtit sina elever sjunga talraden och 

två tredjedelar (38 av 56 lärare) har använt sig av sånger med matematiskt innehåll. Av 

dessa 38 lärare gav sedan 35 lärare exempel på vilket matematiskt innehåll eleverna har 

arbetat med när de sjungit vilket redovisas i figur 1 nedan. Några lärare gav fler 

exempel på matematiskt innehåll. På frågan om lärarna har låtit eleverna dansat något 

med matematiskt innehåll svarade närmare tre femtedelar (32 lärare) av alla 56 

deltagande att de inte hade låtit deras elever dansat något matematiskt, samtidigt som 

knappt två femtedelar (21 av 56 lärare) svarade att de hade använt sig av dans med 

matematiskt innehåll. Det var en lärare som varken svarade ”ja” eller ”nej” utan skrev 

istället ”rörelser” som egen kommentar. De två resterande lärarna besvarade inte 

frågan. Av alla de 21 lärarna som svarade ja skrev även alla vilket matematiskt innehåll 

eleverna fick dansa, några lärare gav flera exempel. För en jämförelse av det 

matematiska innehållet med sång respektive dans i matematikundervisningen, se Figur 

1 nedan. 

 

Figur 1: Diagrammet visar vilket matematiskt innehåll lärarnas elever har arbetat med genom 

sång respektive genom dans och hur många lärare som har använt sig av det matematiska 

innehållet. 
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Eftersom de deltagande fick benämna det matematiska innehållet själva så var det 

många kategorier som gavs som exempel och det var många kategorier som endast 

uppgavs av en lärare. Dessa kategorier grupperades om efter liknande matematiskt 

innehåll och ser då ut som i Figur 1. Figur 1 visar att matematiskt innehåll som geometri, 

multiplikation, talraden, tal samt relationer mellan tal har förekommit i både sången 

och dansen. Ett arbete med talraden, tal samt relationer mellan tal var det populäraste 

att träna genom dansen, tätt följt av ett arbete med multiplikation. Också genom sång 

var ett arbete med tal ett av det populäraste innehåll att arbeta med, lika populärt som 

ett arbete med multiplikation. Matematiskt innehåll som endast har tränats på genom 

sång/rytm är division, klockan och tabeller och endast genom dans har det arbetats med 

matematiskt innehåll som matematiska recept/mönster. Figur 2 visar också att ett arbete 

med takt genom dans har förekommit, dessutom flera gånger men det innehållet finns 

med i kursplanen för idrott. Just takt förekommer på fler än ett ställe i diagrammet 

eftersom det har skrivit tillsammans med ett annat innehåll. Vid ett arbete 

med ”Ramsor”, ”Dansmatte” och ”Gåspennan” är det oklart vilket matematiskt 

innehåll som tränas. 

En medveten integration 
Av de 56 deltagande lärarna framkom att drygt två tredjedelar (41 av 56 lärare) inte har 

gjort en medveten integration av sång/rytm i sin matematikundervisning, se Tabell 2. 

Av dessa lärare är majoriteten obehöriga att undervisa i ämnet musik. Det är drygt en 

fjärdedel (15 av 56 lärare) som har gjort en medveten integration av sång/rytm i sin 

matematikundervisning varav majoriteten är obehöriga. Gällande en medveten 

integration av dans i matematikundervisningen visar tabell 3 att drygt en tredjedel (38 

av 56 lärare) inte har integrerat dans varav majoritet saknar behörighet i ämnet idrott. 

Vidare är det drygt en fjärdedel (16 av 56 lärare) som har gjort en medveten integration 

av dans i sin matematikundervisning. Av dessa lärare är majoriteten behörig att 

undervisa i ämnet idrott. Resterande 2 lärare har inte besvarat frågan. 

 

Tabell 2: Tabellen visar hur många lärare som har samt inte har gjort en medveten integration av 

sång/rytm i sin matematikundervisning. Den visar även behörigheten hos dessa lärare. 

 Antal lärare som genomfört en 

integration av sång/rytm 

Antal lärare som ej genomfört en 

integration av sång/rytm 

Behörig i musik 6 11 

Obehörig i musik 9 30 

Totalt  15 41 

 

Tabell 3: Tabellen visar hur många lärare som har samt inte har gjort en medveten integration av 

dans i sin matematikundervisning. Den visar även behörigheten hos dessa lärare. 

 Antal lärare som genomfört en 

integration av dans 

Antal lärare som ej genomfört en 

integration av dans 

Behörig i idrott 12 7 

Obehörig i idrott 4 31 

Totalt 16 38 
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Tabell 2 och 3 visar att det till största del är lärare som inte har gjort en integration 

mellan sång/rytm och matematik som har deltagit i undersökningen. Det visar ett 

likadant resultat för en integration mellan dans och matematik. Det är ungefär lika 

många lärare som har gjort en integration mellan dans och matematik som mellan sång 

och matematik, det skiljer bara 1 lärare. 

I tabell 2 och 3 ovan går också att utläsa att det skiljer sig mellan dans, sång/rytm 

och behörigheten i de båda ämnen där sång/rytm och dans ingår. Av de lärare som har 

gjort en medveten integration av sång/rytm är det en större andel som inte är behörig i 

musik, dock är skillnaden endast 3 svar mot för de som är behöriga. Vad gäller en 

medveten integration av dans så har det visat sig vara tvärtom, det är en större del som 

är behörig i idrott som har gjort en integration och det är en tydligare skillnad mellan 

de som är behöriga och de som är obehöriga (8 svar). Sammanfattat kan det utläsas ur 

tabell 2 och 3 att det är ovanligare med en integration av sång/rytm samt dans om 

lärarna saknar behörighet i ämnet. 

Förmågor och centralt innehåll 
Av de lärarna som har gjort en medveten integration i sin matematikundervisning av 

sång/rytm eller dans var det 15 lärare respektive 13 lärare som svarade på vilka 

matematiska förmågor eleverna fick möjlighet att utveckla. En jämförelse mellan dessa 

går att se i Figur 2 nedan. Eftersom lärarna kunde välja fler alternativ är antalet svar fler 

än antalet lärare som har svarat. 

 

Figur 2: Diagrammet visar skillnaden på vilka matematiska förmågor eleverna fick möjlighet att 

utveckla genom sång/rytm och dans och hur många lärare som har gett eleverna möjlighet att 

utveckla dessa förmågor. 

 

Figur 2 visar att alla förmågor har tränats genom både sång/rytm och dans integrerat i 

matematikundervisningen men det är begreppsförmågan som har varit populärast att 

arbeta med både genom sång/rytm och dans, dock är det fler som arbetat med det 

genom sång/rytm än med dans. Det framkom att alla lärare som har gjort en integration 

av sång/rytm har använt det för att utveckla begreppsförmågan och närmare fyra 

femtedelar av de lärare som gjort en integration av dans. Metodförmågan har arbetats 

med av tre femtedelar av lärarna (9 av 15 lärare) som använt sig av sång/rytm och en 

större del, knappt tre fjärdedelar (9 av 13 lärare), av lärarna som använt sig av dans. Det 
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är fler som har använt sig av dans i arbetet med kommunikationsförmågan än 

sång/rytm. Det är knappt hälften (7 av 15 lärare)av de som använt sång/rytm som 

använt det till kommunikationsförmågan medan närmare fyra femtedelar (10 av 13 

lärare) av de som använt dans. Det visade sig i Figur 2 att dansen även har använts mer 

än sången/rytmen för att utveckla problemlösningsförmågan. Endast en femtedel (3 av 

15 lärare) av de som använt sig av sång/rytm har gjort det för att arbeta med 

problemlösningsförmågan. Samtidigt har drygt hälften (7 av 13 lärare) av de som 

använt sig av dans i sin matematikundervisning gjort det i arbetet med 

problemlösningsförmågan. Det skiljer sig också i arbetet med resonemangsförmågan. 

Det är den förmågan som har arbetats med minst genom dans, knappt en fjärdedel (3 

av 13 lärare). Av lärarna som har arbetat med sång/rytm har drygt en fjärdedel (4 av 15 

lärare) gjort det i arbetet med resonemangsförmågan.  Störst skillnad mellan sång/rytm 

och dans är det vid ett arbete med begreppsförmågan där sång/rytm är mer använt och 

problemlösningsförmågan där dansen är mer använt. 

Av alla lärare som har gjort en medveten integration av sång/rytm eller dans i sin 

matematikundervisning var det tolv lärare respektive tio lärare som skrev vilket 

centralt innehåll eleverna då har arbetat med. Även på den här frågan har lärare gett 

fler exempel så antalet svar är fler än antalet lärare som svarat. Det har framkommit 

olika svar och få svar beskrevs likadant eftersom lärarna själv fick beskriva kategorierna 

från det centrala innehållet. För att enklare kunna utläsa ett resultat har svaren sorterats 

in under rubrikerna i det centrala innehållet och resultatet kan då utläsas ur Figur 3 

nedan.  

 

Figur 3: Diagrammet visar en jämförelse mellan vilket centralt innehåll som elever har fått arbeta 

med genom sång/rytm respektive dans integrerat i matematikundervisningen. Det visar också hur 

många exempel på det innehållet som angivits. 

 

Ur Figur 3 går att utläsa att ett arbete med taluppfattning och tals uppbyggnad är det 

populäraste att arbete med genom sång/rytm, även genom dans. Det är fler exempel på 

taluppfattning och tals uppbyggnad genom sång/rytm än antal lärare som har svarat 
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vilket beror på att några lärare har gett fler exempel och fler av dessa exempel sorteras 

in under den rubriken. Av alla lärare som har använt sång/rytm är det en tredjedel som 

använt det i arbete med geometri. I ett arbete med algebra, där mönster i talföljder och 

geometriska mönster ingår, har endast en sjättedel (2 av 12 lärare) angett det som 

innehåll. Centralt innehåll som problemlösning, sannolikhet och statistik har inte alls 

arbetats med genom sång/rytm. Av alla lärare som har arbetet med dans integrerat är 

det drygt fyra femtedelar (9 av 10 lärare) som har arbetat med taluppfattning och tals 

användning och knappt en tredjedel (3 av 10 lärare) har arbetat med algebra. Även i ett 

arbete med dans är det ingen som har arbetat med sannolikhet och statistik. De har inte 

heller arbetat med samband och förändring. 

Hur eleverna fick arbeta 
Av alla lärare som har gjort en medveten integration av sång/rytm i sin 

matematikundervisning har nästan alla lärare (14 av 15 lärare) svarat på hur deras 

elever har arbetat med sång/rytm integrerat i matematikundervisningen. Det har 

framkommit att sång/rytm används på olika sätt i undervisningen, allt från en enkel 

sång för att det är roligt, till en del av ett arbetsområde där det finns ett tydligt syfte 

beskrivet. Några har endast skrivit att eleverna har sjungit sånger och arbetat med rytm 

och bilder, ingen information om syfte, koppling till matematiken eller hur lektionen 

har blivit upplagd. Det är några som har skrivit att eleverna fått sjunga sånger med 

matematiskt innehåll så som tabeller, multiplikationstabeller, notvärden, udda och 

jämna tal, talraden 0–20 och geometri. Vidare har någon svarat att eleverna sjöng och 

klappade samtidigt men ingen mer information om hur lektionen eller aktiviteten var 

upplagd. Sången har använts som ett roligt inslag i början av ett matematikpass eller 

som en rörelsepaus, sången har också använts för att eleverna gillar att sjunga och för 

att det kan vara ett roligt sätt att lära in matematik på. Lärare har även använt sång och 

rörelser som en viss metod att lära in matematik på. Ett exempel som har getts är att 

arbeta med 10-kompisar på olika sätt för att befästa kunskap på olika sätt. Det beskrivs 

att eleverna får börja med en aktiv deltagande saga om 10-kompisar för att sedan sjunga 

en sång om 10-kamraterna. Melodin i sången är samma som ”Gubben Noak”. Efter det 

får eleverna övergå till att arbeta skriftligt om 10-kompisarna. Ett annat exempel som 

gavs var att efter en introduktion av ett nytt arbetsområde låta eleverna arbeta på ett 

varierat sätt. Exempel på aktiviteter i det arbetsområdet är en genomgång, film och att 

arbeta i grupp. Efter det kan eleverna sjunga sånger eller ramsor för att ”hänga upp” 

kunskapen på något och för en inlärning innantill. Sedan får eleverna färdighetsträna i 

läroboken, arbetsblad eller genom digitala hjälpmedel. Arbetar eleverna i en lärobok 

eller på arbetsblad kan det tolkas som att de arbetar skriftligt. I så fall påminner detta 

exempel om det första som även det följdes av ett skriftligt arbete på slutet. En lärare 

har svarat att eleverna har fått göra dans-recept i grupper som sedan de andra 

grupperna ska dansa, vilket kan vara ett sätt att kommunicera matematik på.  

Vad gäller ett medvetet arbete med dans integrerat i matematikundervisningen är 

det närmare två tredjedelar (10 av 16 lärare) som har skrivit hur de har gjort. Det har 

skrivits exempel som att dansa takter i samband med talhopp och multiplikation, 

klappa tabeller och sjunga sånger för att träna på mönster i olika räknesätt. Det har 

också skrivits exempel på grupparbeten där eleverna fått skapa dans-recept och andra 

elever har fått arbeta med att skapa en programmeringsdans, dock ingen mer 
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information om hur det har gått till. Ett exempel var en skapande dans men det 

framkom inte hur eleverna arbetade med det. Någon har skrivit om att arbeta med att 

räkna ”åttor” genom att dansa bugg och ett annat exempel är att arbeta med rytm och 

takt med hela kroppen till en sång, men det framkommer inte vilket matematiskt 

innehåll som tränas. Det har också framkommit ett exempel på mattecirkus som sedan 

visas upp för föräldrar och yngre årskurser men det var ingen beskrivning av hur ett 

arbete med mattecirkus går till. 

Det är oklart om lärarna har arbetat och planerat dessa aktiviteter själva eller genom 

ett samarbete med en annan lärare. Drygt en åttondel (7 av 56 lärare) av alla lärare anger 

att de har samarbetat med musikläraren där de har integrerat sång/rytm i 

matematikundervisningen och närmare tre fjärdedelar (41 av 56 lärare) har inte haft ett 

samarbete med musikläraren. Resterande 8 lärare har inte angett något svar. I 

samarbetet mellan läraren och idrottslärare ser det annorlunda ut. Endast 3 av 56 lärare 

har haft ett samarbete med idrottsläraren där de integrerat dans i 

matematikundervisningen. Drygt fyra femtedelar (49 av 56 lärare) anger att de inte har 

haft ett samarbete med idrottsläraren och resterande 4 lärare har inte angett något svar. 

Antal lärare som har svarat att de undervisar i idrott är bara hälften så många som 

uppger att de undervisar i musik (8 av 56 lärare jämfört med 16 av 56 lärare). Detta visar 

att det låga antalet lärare som har angett att de har samarbetat med idrottsläraren inte 

beror på att läraren själv ansvarar för idrottsundervisningen.   

 

Diskussion 

Här diskuteras resultaten mot syftet och bakgrunden. Resultatet diskuteras även mot 

den teoretiska ansatsen, det transdisciplinära perspektivet. Det innebar att ett lärande 

kan utvecklas när fler diskurser arbetas med samtidigt. Det följs av en diskussion om 

reliabiliteten och validiteten av undersökningen. Det finns även förslag på vidare 

forskning. För att få en struktur och visa tydligt vad som diskuteras om resultatet är 

den diskussionsdelen uppdelad under rubriker som utgår från forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågorna är: 

• Använder sig lärare som arbetar i förskoleklass och upp till årskurs 3 av 

sång, rytm och dans integrerat i sin matematikundervisning av talmönster 

och taluppfattning? 

• På vilket sätt arbetar i så fall lärarna med sång, rytm och dans i sin 

matematikundervisning av talmönster och taluppfattning? 

• Vilket syfte har lärarna med aktiviteterna där sång, rytm och dans är 

integrerat i matematikundervisningen? 

Sång/rytm eller dans integrerat i undervisningen 
Hälften av alla deltagande lärarna har låtit sina elever sjunga talraden vilket är ett arbete 

med taluppfattningen eftersom talraden ingår i definitionen av en god taluppfattning 

enligt Heiberg Solem et al. (2011) och Löwing (2008). Det finns även med under den 

rubriken i det centrala innehållet (Skolverket, 2018). Även där lärarna fick beskriva det 

matematiska innehållet själv framkom att det är ett arbete med taluppfattning som 

dominerar. Lärarna som har låtit sina elever dansa något matematiskt har också arbetat 

med matematiskt innehåll som ingår under taluppfattningen. Dock efterfrågades inte 
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en medveten integration på dessa frågor, utan endast om sång innehållande talraden 

och annat matematiskt innehåll förekommit, eller om dans med matematiskt innehåll 

förekommit. Det kan då vara möjligt att lärare som har gjort det kan ha använt det som 

ett roligt inslag i undervisningen utan ett medvetet analytiskt arbete med sång/rytm, 

dans och matematik. Får inte eleverna en möjlighet till ett analytiskt arbete med 

matematik och sång kan de eventuellt som An et al. (2018) skriver, få svårare att 

utveckla matematiska förmågor genom den aktiviteten. Eftersom eleverna inte får 

möjligheten att arbeta analytiskt, kognitivt och praktiskt, genom att sjunga en sång, kan 

det vara svårt att se en koppling med att ett lärande sker ur ett transdisciplinärt 

perspektiv (Palmer, 2011). Utan ett sådant arbete går inte de två ämnena ihop och blir 

ett eget ämne. Eleverna får arbeta med till exempel matematiska begrepp, mönster och 

uttryck men inte med musikens uttryck och begrepp, det kan då vara svårt för eleverna 

att upptäcka att de arbetar med ämnet musik eller idrott samtidigt och då kan det vara 

svårare att utveckla en relation eleverna och de båda ämnena emellan, vilket är en viktig 

del i det transdisciplinära perspektivet (Palmer, 2011). Genom dessa frågor i enkäten 

framkommer inte lärarnas syften tydligt med sången och dansen. Genom att sjunga en 

sång eller dansa en dans med matematiskt innehåll, där inte något annat arbete med 

andra ämnens diskurser eller matematiken framkommer, kan som An et al. (2018) 

skriver, vara ett hjälpmedel att memorera, till exempel algoritmer. Har lärarna använt 

sig av sång eller dans för ett arbete med taluppfattningen har de använt sig av estetiska 

lärprocesser i sin undervisning, vilket står angivet i början av läroplanen att elever ska 

få (Skolverket, 2018). Det bidrar då till en varierad matematikundervisning där eleverna 

får arbeta med olika uttrycksformer. Det kan också vara en bidragande faktor till en 

rolig undervisning som motiverar eleverna och väcker en nyfikenhet och ett intresse för 

matematiken (Heiberg Solem et al., 2011). 

Det är endast en liten del av lärarna som har integrerat sång/rytm i sin 

matematikundervisning medvetet, men av de som har gjort det är det taluppfattning 

och tals användning från det centrala innehållet det har använts mest till. Även i arbetet 

med dans integrerat i matematikundervisningen var det ett arbete med taluppfattning 

och tals användning som dominerade. Det visade sig att talmönster, under rubriken 

algebra, inte var lika populärt som taluppfattning att arbeta med genom sång/rytm. 

Talmönster var också mindre populärt än taluppfattning att arbeta med genom dans. 

Det är intressant att det visade sig att största delen av lärarna som inte har gjort en 

integration av sång/rytm dessutom saknar utbildning i ämnet musik. Det är samma för 

de som inte har gjort en integration av dans i matematikundervisningen. Det som blir 

intressant där är att av lärarna som har gjort en integration av dans så är en klar 

majoritet behöriga, det gäller dock inte för sång/rytm. Av alla som har gjort en 

medveten integration av sång/rytm så är majoriteten obehörig i ämnet musik. Det 

skapar en fundering om det är som tidigare forskning visar, att lärare känner osäkerhet 

inför ett arbete med estetiska uttrycksformer integrerat i matematikundervisningen då 

de saknar behörighet och kunskaper i ämnet vilket gör att de saknar tillit till sin egen 

förmåga att planera upp ett sådant arbete. Eftersom kursplanen i matematik anger att 

eleverna ska få arbeta med estetiska uttrycksformer och värden (Skolverket, 2018) så 

finns det med i styrdokumenten men det kan vara som Carrillo et al. (2018) skriver, att 

vi i Sverige, precis som i Europa, har en annan attityd mot ämnet musik än andra ämnen 

så det ämnet prioriteras inte. Båda dessa anledningar kan göra att lärare känner sig 

motvilliga att planera upp ett ämnesintegrerat arbetssätt vilket kan leda till att eleverna 
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går miste om möjligheten till ett sådant arbetssätt. Eleverna går då miste om en 

fördjupad kunskap inom matematiken ur ett transdisciplinärt perspektiv. 

Syftet med aktiviteterna 
I ett arbete med estetiska lärprocesser i matematikundervisningen har det framkommit 

relativt många syften, men de flesta syftena var från kursplanen i matematik. Det 

framkom att alla matematiska förmågor har tränats av någon lärare och många punkter 

i det centrala innehållet från matematikens kursplan har arbetats med. Lärarna fick själv 

skriva vilket centralt innehåll eleverna fick träna vilket resulterade i att vissa lärare 

skrev matematiskt innehåll som sedan sorterades in under rubrikerna i det centrala 

innehållet. Av alla exempel på centralt innehåll som getts (41 exempel) är endast 1 

exempel från idrottens kursplan. Den läraren svarade även på samma fråga att syftet 

var att räkna och mönster. Här kan ett integrerat arbete synas då eleverna arbetade med 

takt och rytm samtidigt i arbetet med mönster och att räkna. Eleverna får arbeta med 

kroppen och arbeta kognitivt samtidigt så i det här exemplet kan en 

kunskapsutveckling genom ett transdisciplinärt perspektiv ske (Palmer, 2011). Det 

framkom fler exempel på ett innehåll från musikens och idrottens kursplan i början av 

enkäten där lärarna fick beskriva vilket matematiskt innehåll eleverna arbetade med 

genom dans. I Figur 2 framkom exempel som takt och rytmik, takt och mönster och att 

räkna takter samt att dansa efter matematiska mönster. Lärarna som har gett dessa 

exempel har i samma exempel skrivit att eleverna fått dansa i takt i olika mönster och 

dansat i takt samtidigt som de har fått räknat uppåt eller neråt. I dessa exempel syns en 

fördjupning av kunskaper genom ett transdisciplinärt perspektiv eftersom eleverna får 

arbeta med olika diskurser i samma aktivitet och de får även arbeta med rörelser och 

med tänkandet (Palmer, 2011). Det framkommer inget exempel från musikens kursplan 

av lärarna som har använt sång/rytm i sin matematikundervisning. Syftet som 

framkommit har varit att utveckla endast matematiska kunskaper. Syftena har varit 

matematiska och eleverna har fått sjungit sånger vilket inte har gett eleverna en 

möjlighet att utveckla ett lärande genom ett transdisciplinärt perspektiv men eleverna 

kan ha utvecklat matematiska kunskaper ändå. För som Shilling (2002) skriver kan 

eleverna genom att sjunga, utveckla färdigheter i rytmiska mönster och att räkna 

eftersom det är något som elever omedvetet kan känna igen från förut och det kan 

hjälpa eleverna till en utveckling av kunskap. 

Hur elever får arbeta med sång/rytm och dans integrerat 
Det är få som har beskrivit hur de har arbetat med integrationen mellan sång/rytm och 

matematik. De exempel som har getts är ytliga där endast själva aktiviteten har nämnts 

men ingen beskrivning. Några har beskrivit att de har använt sång för att eleverna 

tycker det är roligt och någon har beskrivit att de använt det som en rörelsepaus eller 

som ett roligt inslag i början av matematikpasset. Det används då som An et al. (2018) 

beskriver, som en rolig grej där det kan vara svårt att utveckla elevernas matematiska 

förmågor eftersom eleverna då inte arbetar analytiskt. Genom att endast sjunga sånger 

kan arbetet bli mindre kreativt än om eleverna hade arbetat med att skapa egen musik. 

Då går eleverna miste om ett tillfälle där matematikundervisningen hade blivit en 

kreativ och kognitivt krävande lektion där eleverna fått arbeta med estetiska 

lärprocesser. Å andra sidan får eleverna arbeta på ett roligt sätt och som Geist et al. 



 

19 

 

(2012) skriver så kan eleverna lära in matematik genom sång och rytm på ett roligt sätt 

utan att vara medveten om att de arbetar med matematik och dessutom får eleverna 

själva vara aktiva. Detta kan väcka elevernas intresse och eleverna ska enligt läroplanen 

få en undervisning som är motiverande och intresseväckande (Skolverket, 2018). 

Eleverna kan även genom sång få uppleva matematiska mönster genom rytmen och 

eventuellt texten.  För som Shilling (2002) skriver kan eleverna genom att sjunga en sång 

bli motiverade till ett arbete med till exempel räkning och rytmiska mönster som sånger 

kan innehålla. Det kan också vara, som An et al. (2018) skriver, ett sätt att memorera 

algoritmer på vilket kan vara ett bra sätt för någon elev att lära på och undervisningen 

ska individanpassas. Lärarna som har gjort en mer utvecklad beskrivning av ett 

arbetsmoment har också använt sången som en enskild aktivitet mellan andra 

matematiska aktiviteter vilket bidrar till en mer varierad och rolig undervisning men 

som beskrivet ovan inte ger eleverna en möjlighet till ett analytiskt arbete genom sång 

integrerat med matematik. Då bidrar inte aktiviteten till ett fördjupat lärande inom 

matematiken ur ett transdisciplinärt perspektiv (Palmer, 2011). 

Det har framkommit några exempel på hur eleverna har fått arbeta med dans 

integrerat i matematikundervisningen. Det har inte beskrivits av någon att eleverna fått 

göra det som en rolig grej. Det kan tolkas som att det är en tydligare estetisk lärprocess 

i arbetet med dans då det har framkommit beskrivningar som att skapa egna dansrecept 

för att sedan dansa andras dansrecept, skapa programmeringsdanser och dansa ”åttor” 

genom bugg. Genom dessa aktiviteter får eleverna arbeta kreativt, kognitivt och med 

kroppen. Eleverna kan då, som beskrivs i Palmers (2010) studie, frångå den 

matematiska diskursen och arbeta med matematik i en annan diskurs. Dessa exempel 

kan även visa på att eleverna får möjligheten att utveckla ett lärande genom ett 

transdisciplinärt perspektiv. Eleverna får dansa med matematiskt innehåll och till 

exempel får arbeta med takt, rytm och att göra egna dansrecept där stoff från 

kursplanen i matematik och idrott tränas på samtidigt.  

Reliabilitet och validitet 
För att undersöka om en studie är tillförlitlig och giltig undersöks reliabiliteten och 

validiteten. En studie med hög reliabilitet ska ge samma resultat vid en upprepning 

(Eliasson, 2018). Till denna studie har lärarna valts slumpmässigt i Facebook-grupper 

vilket finns noga beskrivet i metod-avsnittet. Det finns beskrivet hur studien är 

genomförd och det finns beskrivet var enkäten är utlagd samt att informationsbrevet 

och enkätfrågorna finns med som bilagor, så vem som helst kan göra om denna 

undersökning och lägga ut enkäten i samma grupper på Facebook. Om en likadan 

undersökning skulle göras och enkäten skulle skickas ut i samma Facebook-grupper 

skulle deltagandet och svaren förmodligen vara ungefär samma. Däremot kan inte 

dessa slumpmässigt deltagande lärare representera alla utbildade lärare verksamma i 

årskurserna F-3 i Sverige eftersom det endast är vissa kategorier av lärare som är 

medlem på Facebook och medlem i just de aktuella grupperna. Av de lärarna är det 

endast någon kategori som svarar på enkäter och just enkäter med detta ämne. Skickas 

samma enkät ut till andra grupper på Facebook riktade mot lärare skulle förmodligen 

resultatet vara ungefär samma eftersom det, även i andra grupper, kan vara en viss 

kategori av lärare som är medlem på Facebook och dessa grupper. Av de lärarna är det 

fortfarande en viss kategori som svarar på enkäter. Det som möjligen skulle ge ett annat 
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resultat är om enkäten skickas ut till grupper riktade mot specifikt estetiska lärprocesser 

eller matematik. I dessa grupper kan det eventuellt finnas lärare som finner dessa 

ämnen extra intressant och väljer att besvara enkäten därför.  

En annan faktor som kan höja reliabiliteten på undersökningar är att en variabel har 

undersökts på fler sätt (Eliasson, 2018). För att få reda på vad syftet med integrationen 

var, efterfrågades i denna studie både matematiskt innehåll och centralt innehåll. Det 

efterfrågades också om eleverna har fått sjunga eller dansa något matematiskt och om 

lärarna har gjort en medveten integration av sång/rytm eller dans. Det ledde till att det 

framkom om lärarna använde sång/rytm eller dans i sin undervisning om 

taluppfattning och talmönster. 

En studie med hög validitet mäter det studien ska mäta (Eliasson, 2018). I denna 

studie har forskningsfrågorna besvarats och syftet har uppnåtts, så forskningsfrågorna 

och enkätfrågorna visade sig vara utformade för att mäta det som efterfrågades. 

Däremot kan ett par frågor eventuellt tolkas olika. Det som efterfrågas är om lärarna 

har gjort en medveten integration av sång/rytm eller dans i sin matematikundervisning. 

Det skulle möjligen kunna tolkas som att det som efterfrågas är under hela lärarens 

yrkesliv eller under senaste läsåret. Det kan ge ett missvisat resultat. Även 

enkätfrågorna där lärarna skulle beskriva vilket centralt innehåll eleverna fått arbeta 

med gick att tolka på olika sätt. Det kunde tolkas som att beskriva det matematiska 

innehållet i aktiviteterna istället för att beskriva syftet utifrån formuleringen från det 

centrala innehållet. Det i sin tur innebär att lärarnas svar kan vara öppna för tolkning 

vid en sammanställning vilket kan bidra till ett missvisat resultat. En annan fråga som 

kunde ha formulerats annorlunda var när lärarna skulle besvara hur eleverna hade fått 

arbetat med sång/rytm eller dans integrerat i matematikundervisningen. Eftersom det 

inte besvarades med utförliga beskrivningar kan det tyda på att det hade behövts mer 

tydlighet i formuleringen av frågan. Det hade eventuellt kunnat leda till ett annorlunda 

resultat. 

Vidare forskning 
Eftersom majoriteten i den här undersökningen inte har gjort en medveten integration 

av sång/rytm eller dans i undervisningen kan en undersökning om varför inte en 

integration görs vara relevant. Det kan även vara intressant att undersöka om 

behörigheten spelar någon roll i det eftersom de flesta i den här undersökningen som 

inte hade gjort en integration saknade behörighet i ämnet. En liknande större 

undersökning där urvalet av lärare ser annorlunda ut skulle också vara intressant. 

Urvalet kan breddas istället för att begränsa det till endast fyra Facebook-grupper. Det 

kan vara av intresse för att se om resultatet i den här undersökningen går att 

generalisera. 

 

Slutsats 

I den här undersökningen visade det sig att sång/rytm eller dans används av få lärare 

integrerat i matematikundervisningen för att arbeta med taluppfattningen och 

talmönster. De som använde sång/rytm för det arbete använde det mer som ett roligt 

inslag, inte som ett arbete ur ett transdisciplinärt perspektiv. Å andra sidan kan det vara 

ett viktigt inslag i undervisningen för elevernas skull då motivationen kan höjas och ett 
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intresse väckas. Kan det dessutom hjälpa till att memorera talföljder och algebra så är 

det en metod att använda i arbetet med taluppfattningen och talmönster. Dessutom sker 

en viss integrering då rytm och takt arbetas med samtidigt som matematik. En 

integrering av dans används av få lärare men de som använde det gjorde det för att 

bland annat utveckla elevers taluppfattning. Resultatet visade också en integration 

ämnena emellan så ett arbete mot en kunskapsutveckling syntes ur ett transdisciplinärt 

perspektiv. Syftena som framkom var att utveckla matematiska förmågor och 

matematisk kunskap och någon enstaka syftade till att utveckla kunskaper från 

idrottens och musikens kursplan så som rytm och takt. Det visade sig att majoriteten 

arbetade med ämnena parallellt på matematiklektionen istället för att integrera ämnena 

till ett ämne där ett analytiskt arbete utfördes. 

Kanske är det attityden mot ämnet musik och idrott som borde ändras i Sverige 

också som i övriga Europa, som Carrillo et al. (2018) skriver om. Majoriteten av de 

deltagande i den här undersökningen saknade behörighet i ämnena. Eftersom en 

behörighet inom ämnena musik och idrott inte ingår i dagens grundlärarutbildning 

med inriktning F-3 finns eventuellt en osäkerhet hos lärare för en integration. Det blir 

eventuellt också ett hinder för att planera en integration där två ämnen blir till ett ämne 

där en kunskapsutveckling kan ske genom att eleverna får arbeta med fler diskurser 

samtidigt, både kognitivt och praktiskt. Det i sin tur kan leda till att eleverna får 

utveckla relationer ämnena, diskurserna och eleverna emellan.  Eftersom en behörighet 

inte erbjuds kan ett samarbete med de som är behöriga och undervisar i dessa ämnen 

förbättras. Då kanske fler kreativa, skapande och samtidigt kognitivt krävande 

lektioner kan planeras och utföras.   
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Bilaga 1 – informationstext till enkät 

Hej! 

Jag heter Maria Ericsson och jag studerar till lärare för årskurs f-3 på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Jag läser min sista termin och jag skriver nu mitt sista självständiga arbete. 

Mitt självständiga arbete kommer att handla om matematikundervisning och estetiska 

lärprocesser. Jag är nyfiken på att undersöka om lärare använder sig av sång, rytm och 

dans i sin matematikundervisning och i så fall hur och i vilket syfte. Det tar max tio 

minuter att besvara de korta frågorna i enkäten som består till stor del av frågor med 

färdiga svarsalternativ. Är det någon fråga som inte kan besvaras så hoppa över den 

och gå vidare till nästa fråga. 

 

Deltagandet är frivilligt och det kan när som helst avbrytas utan anledning. Enskilda 

personer kommer inte att kunna identifieras. Det insamlade materialet kommer endast 

att användas till forskningsändamål. 

  

Jag skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara dessa frågor och om du har några 

funderingar så kontakta gärna mig för mer information. 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Ericsson, maer1510@student.miun.se 

 

Handledare 

Helena Johansson, helena.johansson@miun.se  
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Bilaga 2 - enkätfrågor 

Identifierar du dig som: 

• Kvinna 

• Man 

• Annan 
 

Hur länge har du varit behörig lärare? 

• 0-10 år 

• 11-20 år 

• 21-30 år 

• 31-40 år 

• 41-50 år 
 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

• 0-10 år 

• 11-20 år 

• 21-30 år 

• 31-40 år 

• 41-50 år 
 

I vilken årskurs arbetar du i? (Fler alternativ kan väljas). 

• Förskoleklassen 

• Årskurs 1 

• Årskurs 2 

• Årskurs 3 
 

Har eleverna fått sjunga talraden? 

• Ja 

• Nej 

• Egen kommentar ______________________ 
 

Har eleverna fått sjunga sånger med annat matematiskt innehåll i texten? 

• Ja 

• Nej 

• Egen kommentar ____________________ 
 

Om du svarade ja på föregående fråga, ge gärna ett exempel på vilket matematiskt 

innehåll. 

• Exempel _________________ 
 

Har eleverna någon gång dansat något matematiskt? 

• Ja 

• Nej 



 

III 

 

• Egen kommentar ___________________ 
 

Om du svarade ja på föregående fråga, ge gärna ett exempel på vilket matematiskt 

innehåll eleverna fick dansa och i vilket sammanhang. 

• Exempel _______________________ 
 

Är du behörig att undervisa i ämnet musik? 

• Ja 

• Nej 
 

Undervisar du i ämnet musik nu? 

• Ja 

• Nej 
 

Har du gjort en medveten integration av ämnet musik med sång/rytm i 

matematikundervisningen? 

• Ja 

• Nej 

• Egen kommentar ___________________ 
 

Om du svarat ja på föregående fråga, vilka matematiska förmågor var det planerat att 

eleverna fick möjlighet att utveckla i arbetet med matematik och musik/sång? 

• Begreppsförmågan 

• Kommunikationsförmågan 

• Problemlösningsförmågan 

• Räkneförmågan 

• Resonemangsförmågan 

• Egen kommentar _____________________ 
 

Om du svarat på de två föregående frågorna, vilket centralt innehåll var det 

huvudsakligt som arbetet fokuserat på? 

• Öppen fråga 
 

Om du svarat på de tre föregående frågorna, kan du ge exempel på hur eleverna 

arbetade med integrerad musik i matematikundervisningen? 

• Öppen fråga 
 

Om du inte undervisar i musik, har du samarbetat med musikläraren där ni undervisat 

eleverna i sång/rytm och matematik? 

• Ja 

• Nej 

• Egen kommentar _______________________ 
 

Är du behörig att undervisa i ämnet idrott? 

• Ja 



 

IV 

 

• Nej 
 

Undervisar du i ämnet idrott nu? 

• Ja 

• Nej 
 

Har du gjort en medveten integration av dans/rytm i matematikundervisningen? 

• Ja 

• Nej 

• Egen kommentar ___________________ 
 

Om du svarade ja på föregående fråga, vilka matematiska förmågor var det planerat att 

eleverna fick möjlighet att utveckla i arbetet med matematik och dans? (Fler alternativ 

kan väljas). 

• Begreppsförmågan 

• Kommunikationsförmågan 

• Problemlösningsförmågan 

• Räkneförmågan 

• Resonemangsförmågan 

• Egen kommentar _________________________ 
 

Om du svarat på de två föregående frågorna, vilket centralt innehåll var det 

huvudsakligt som arbetet fokuserat på? 

• Öppen fråga 
 

Om du svarat på de tre föregående frågorna, kan du ge exempel på hur eleverna 

arbetade med integrerad dans i matematikundervisningen? 

• Öppen fråga 
 

Om du inte undervisar i idrott, har du samarbetat med idrottsläraren där ni undervisat 

eleverna i dans och matematik? 

• Ja 

• Nej 

• Egen kommentar ____________________ 
 

 

Tack för din medverkan! 

 


