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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur dans kan vara ett 
pedagogiskt verktyg i matematik inom grundskolan. Vi har undersökt hur en 
ämnesintegration kan se ut och vilka konsekvenser den kan ge. 
Datainsamlingen genomfördes utifrån intervjuer som var av 
halvstrukturerad form. Undersökningen genomfördes på en skola som 
använder sig av ämnesintegration som ett kontinuerligt inslag i 
matematikundervisningen. Samarbetet leds av en matematiklärare och en 
danslärare, även rektorn på skolan utgör en del av samarbetet. Det är dessa 
tre som är de aktuella informanterna i denna studie. Det finns många 
faktorer som påvisar att ämnesintegration utgör ett komplement till den 
ordinarie matematikundervisningen. I litteraturen finns forskning som 
styrker att rörelse förstärker och befäster kunskap. Vi kan konstatera att det 
råder en stor komplexitet att presentera ett konkret resultat då integrationen 
mellan matematik och dans fortfarande är ett relativt nytt arbetssätt på 
skolan. Utifrån intervjuerna kan utläsas att eleverna löser uppgifter bättre i 
danssalen än i matematiksalen, dock finns ännu inga diagnostiska prov eller 
andra resultat som kan styrka att det är dansmatten som är den avgörande 
faktorn. 
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1. Inledning 
Vi som skriver denna C-uppsats går lärarutbildningen, inriktning dans. Vi har båda en lång 
danserfarenhet, men ingen av oss har haft möjlighet till att möta dans när vi gick i 
grundskolan. Däremot gick Camilla Estetiskt program med dansinriktning på gymnasiet. 
Under det gångna året har vi, under vår utbildning, kommit i kontakt med integrationen 
mellan dans och matematik genom verksamhetsförlagd utbildning (vfu).  

Anledningen till att vi finner just detta samarbete intressant grundar sig i att vi båda upplevde 
matematik som ett problematisk och komplicerat ämne under vår skolgång. Arfwedson (2004) 
styrker våra upplevelser och beskriver att det råder komplexitet inom ämnet matematik, därför 
vill vi undersöka hur dans kan vara ett pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen. 

För att antas till ett nationellt program på gymnasiet måste eleverna gå ut med fullständiga 
betyg från grundskolan. Tyvärr har andelen elever som inte klarar detta ökat. Endast 80 % av 
dagens elever kommer in på sina förstahandsval till gymnasiet (Andersson, 2002). 
På en högstadieskola i Stockholm har eleverna fått möjlighet att utveckla sina matematiska 
kunskaper genom ett möte mellan matematik och dans. Vid auskultation av en sådan lektion 
såg vi exempel på att dansen kan vara ett verktyg, särskilt för de elever som anses behöva 
extra resurser. Vi tänker oss att vi i vårt framtida yrke kommer att kunna använda dansen dels 
som konstform, men även som ett pedagogiskt verktyg för att tillföra en annan dimension i 
elevernas lärprocesser i skolans mer teoretiska ämnen så som exempelvis matematik. I 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) står 
att det viktigt att se till den enskilda individen. Alla människor har olika metoder och medel 
för att skapa och befästa kunskap. Med detta som utgångspunkt kommer vi att göra en 
fördjupande studie, en fallstudie, på denna högstadieskola som arbetar med integrationen 
mellan matematik och dans. Vi kommer vidare i arbetet benämna denna ämnesintegration 
som ”dansmatte”. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur dansen kan vara ett pedagogiskt verktyg 
i matematikundervisning. 

• Hur förhåller sig lärare i matematik och dans till ämnesöverskridande samarbete? 
• Hur kan ett sådant samarbete se ut? 
• Vilka för- och nackdelar kan finnas med ett ämnesöverskridande samarbete? 
• Vilka konsekvenser följer av ett ämnesöverskridande samarbete? 
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3. Bakgrund 
 

3.1  Förankring i styrdokumenten 
I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
finns riktlinjer som skall följas av alla som arbetar i skolan. För läraren finns specifika 
punkter som är viktiga att följa för att elevernas bästa skall sättas i fokus.  
 

Läraren skall: 
• utgå från 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  

(Lpo94 s.12). 
 
I Lpo94 står att skolan har ett uppdrag att stimulera varje elev att utvecklas och växa med sin 
uppgift. Skolan bör uppmärksamma det intellektuella likväl det praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna i skolarbetet. Det är viktigt att eleverna får erfara olika sorters uttryck för 
kunskaper. De ska utvecklas i olika uttrycksformer samt uppleva stämningar och känslor. I 
skolans verksamhet bör det finnas inslag såsom drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form.  Eleverna ska få möjlighet att utforska, pröva, gestalta och 
tillägna sig erfarenheter och kunskaper för att möjliggöra en harmonisk utveckling.  

3.2 Kropp och inlärning 
Vi vill i denna del av arbetet sätta fokus på kroppens funktion i ett sammanhang där dans och 
lärande i matematik möts. Gustavsson (2002) diskuterar vad kunskap är och hur 
kunskapsutveckling sker, hans uppfattning är att kroppens betydelse alltmer hamnat i fokus. 
Redan som barn lär vi oss att vår kunskap sitter i hjärnan, alltså i huvudet, men vad man 
sällan tillägger är att huvudet faktiskt sitter ihop med resten av vår kropp. En ökad 
kroppsmedvetenhet, träning och utveckling av kroppsrörelser bidrar till en högre grad av 
lärande, därmed även kunskap.  
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Hannaford (1997) behandlar en studie som gjorts på drygt 500 kanadensiska elever. Det 
framgick att de elever som tillbringade en extra timme per dag i idrottshallen uppvisat 
påtagligt bättre resultat på prov än mindre aktiva elever. Forskning visar även på att rörelser 
är direkt knutna till nervsystemet. Särskilt koordinerade rörelser stimulerar de naturliga 
ämnen som gör att tillväxten av nervceller ökar. 
 
Wolmesjö (2005) skriver om tvärvetenskapliga aktiviteter som ska underlätta barns lärande. 
Detta kan man enligt författaren göra genom att använda sig av rörelse, vilket även ökar 
kreativiteten, sänker stressnivån, ger bättre koordination och även en starkare självkänsla. 
Genom rörelse uppnås tydligare kommunikation och bättre koncentration samt att 
inlärningsmetoder med hjälp av rörelser bidrar till att kunskapen befästs ytterligare. Genom 
att träna sin kroppskännedom med olika rörelser i olika tempon skapas en bra förutsättning för 
att vara i fysisk och mental balans. 
 

Hannaford (1997) hävdar att tänkande och inlärning inte bara finns i huvudet och hjärnan, 
utan att kroppen spelar en stor integrerad roll i alla intellektuella processer. Det är med hjälp 
av sinnen som hjärnan får den information den behöver för att få material till skapandet av ny 
kunskap och nya utvecklingsmöjligheter. I allmänna ordalag nämns de fem sinnena som 
utvecklar förmågan att förvalta kunskap, men sällan nämns den minst lika viktiga 
samordningen av sensorisk input som ger oss information om tyngd, rörelse och om vår 
kropps muskelrörelser och placering i rummet. Denna samordning spelar en stor betydande 
roll i vår förmåga att förstå och lära. Ett meningsfullt lärande sker när någon slags färdig 
produkt skapas, något fysiskt blir gestaltat eller ett personligt uttryck ges för en tanke. I 
många lärandesituationer får man ge uttryck för denna ”färdiga produkt” så som exempelvis i 
dans, sång, musik, teckning och data. Utvecklingen av en viss kunskap går hand i hand med 
utvecklingen av de färdigheter som understödjer och uttrycker denna specifika kunskap. 
Lärande sker alltså inte bara i huvudet, det aktiva muskulära uttrycket är en viktig beståndsdel 
i lärandeprocessen. Det är, enligt författaren, genom att uttrycka oss med hjälp av kroppen och 
musklerna som vi främjar och befäster vår kunskap. 

Marner och Örtergren (2003) belyser möjligheten till samarbete mellan ämnen kring projekt 
och teman. Att använda sig av estetiska lärprocesser i ämnesövergripande skolarbeten ger 
ökade möjligheter till lärande. Estetiska lärprocesser är följaktligen ett sätt att erövra kunskap, 
och är av vikt i fler sammanhang än enbart inom estetiska ämnen. En kompenserande syn på 
estetiskt arbete som också framförs är att estetiska processer lyfter fram ”andra språk” och 
därmed alternativa former för lärande. 

I samband med interaktionen mellan ämnet dans och ämnet matematik uppstår det möjligheter 
till samarbete och övningar som ska lösas i grupp. Enligt en studie av Jakobsson (2001) 
hävdar skolforskare att det är själva interaktionen mellan elever som utvecklar dess lärande. 
Genom elevsamarbete i olika former ställs eleverna inför kognitiva konflikter, diskussioner 
och motstridande uppfattningar. Detta i sin tur uppmuntrar eleven till att kritiskt granska sina 
egna argument, eventuellt frångå felaktiga föreställningar för att sedan söka efter nya. 
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Jakobsson (2001) tar även upp en studie av Slavin som menar på att grupparbete är en viktig 
del i undervisningen för att eleverna på ett kreativt och aktivt sätt ska ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper. Samarbete i grupp skapar även förutsättningar för att eleverna får en 
högre motivation för skolarbetet. Grupparbeten gör att eleverna känner ansvar för att påverka 
innehållet och organisationen i arbetet i större utsträckning än vid traditionell undervisning. 
Det här gör även att elevernas ansvar för det egna lärandet ökar. 

3.3 Matematik 

Bedömningen avser elevens förmåga att använda och utveckla sitt matematiska kunnande 
för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer som förekommer i skola och 
samhälle, till exempel förmågan att upptäcka mönster och samband, föreslå lösningar, göra 
överslag, reflektera över och tolka sina resultat samt bedöma deras rimlighet. 
Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet 
och färdighet. 
(Skolverket ur: Bedömningens inriktning i ämnet matematik, 2000). 
 

Björklund Boistrup (2005) menar att i en skola för alla är det viktigt att eleverna får flera 
möjligheter att visa upp sina kunskaper med hjälp av olika uttrycksformer, metoder och 
situationer. För att ta till vara på varje individs olikheter och unikheter i lärandeprocessen är 
det viktigt att de ställs inför olika undervisningssituationer där man strävar efter att involvera 
alla sinnen. I Lpo94 framhålls vikten av att skolan tar alla elevers förutsättningar och behov i 
bejakande för att uppfylla målen i grundskolan. De elever som av olika anledningar inte 
uppnår målen ska ges särskilt stöd, och undervisningen måste därför utformas och anpassas så 
att den passar varje individ. 

Lundin (2002) skriver om de estetiska ämnena som redskap för utforskande av individen och 
dennes omgivning. Utforskandet utvecklar i sin tur, genom analys och reflektion, individens 
förståelse för dennes roll i världen. Analys och reflektion används även i den matematiska 
metodiken för att exempelvis utforska regler för abstrakta former och relationer. Svårigheten 
är att eleven behöver utveckla sin erfarenhet i att förstå abstrakta former och begrepp för att 
detta ska förankras. Genom att integrera ett estetiskt ämne, som exempelvis dans, kan elevers 
förmåga att förstå dessa abstrakta former och relationer utvecklas då detta härigenom sätts i 
ett konkret sammanhang. Man ger även eleverna en möjlighet till att öka kreativiteten och 
självständigheten då de får tillfälle att arbeta utöver de ramar som finns i den ordinarie 
undervisningen. ”Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar 
erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska 
kunnande.” (Skolverket, 2000). 
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Enligt Unander-Scharin (2002) kan man inom dansen analysera och beskriva kroppsliga 
rörelser genom matematiska former och begrepp. I samband med att dans skapas organiseras 
geometriska former, synkroniserar hastigheter och kraft. Dessutom löses kombinatoriska 
problem, händelseförlopp och processer som alla ska sammanfalla vid olika specifika 
ögonblick. Genom att skapa dans arbetas det även med olika vinklar, avstånd, kraft, vikt och 
tyngd. Detta kan översättas till det matematiska språket och begreppen, och bli till procent, 
bråkdelar, strukturer och mönster. 
 

I kursplanen för matematik står: 
      

              För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i 
behov av särskilda utmaningar. 

            (Skolverket, 2000).  
 

Gardner (1983) skriver att elever som besitter svårigheter att lära genom mer teoretiska 
metoder istället kan påvisa en väl utvecklad motorik. För att ge dessa elever ytterligare en 
dimension i deras lärprocess kan de genom gestaltande uttryck stödja den ”teoretiska 
lärprocessen”, detta kan exempelvis vara elever med svår dyslexi eller 
koncentrationssvårigheter. Enligt Sjöstedt Edelholm (2004) är en väsentlig faktor för att 
eleverna ska bevara och befästa sina kunskaper att de arbetar aktivt med begreppen - göra, 
veta och förstå. Ingen kunskap kan skiljas från den praktiska förmågan.  

Skolverket (2000) anser det väsentligt att utbildningen i matematik ska ge eleven möjlighet att 
utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer. De ska aktivt och 
öppet söka efter ny kunskap, förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.  
Roman (2004) menar att dansen har ett värde i att den innefattar alla våra sinnen: Visuella, 
auditiva, kinestetiska och taktila. Sinnena är avgörande för inlärning, hela kroppen samlar 
information. Sinnesförnimmelserna ger bilder som skapar tanke och kreativitet.  
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3.4 Dansens aspekter 
Danshögskolan har i samråd med Statens kulturråd1 formulerat fem aspekter på dansens värde 
och betydelse inom dansundervisning (Björklund Dahlgren 1990). Dessa är framtagna av 
Cecilia Björklund Dahlgren baserade utifrån Howard Gardners teorier om människans olika 
intelligenser. Aspekterna är viktiga att ta i anspråk när man använder sig av dansen inom 
skolväsendet. 
 

3.4.1 Den estetiska aspekten 
Här får eleven en större medvetenhet om sitt eget, men även andras rörelsespråk. Dansen 
uppmuntrar till individuellt skapande. Dansen inspirerar även till att uttrycka tankar och 
känslor, och är ett eget uttrycksmedel. Individen blir medveten om sin kropp och får därmed 
en ökad självkänsla. 
 

3.4.2 Den sociala aspekten 
Dansen förbättrar det sociala samspelet mellan eleverna då dansen ges möjlighet att stärka 
gruppens sammanhållning med hjälp av samarbets– och tillitsövningar. I dansen rör vi oss 
tillsammans och lär oss om varandra. När man genom dansen får en ökad kroppsuppfattning 
skapas förutsättningar till att våga uttrycka sig för andra.  Alla elever har olika språkliga, 
verbala förutsättningar, och genom dansen öppnas ett nytt kommunikationsmedel där alla har 
chans och möjlighet att uttrycka sig i. 
  

3.4.3 Den kulturella aspekten 
I dagens samhälle möter man grupper med olika kulturella bakgrunder. 
Dansen är ett språk som kan förstås av alla, och överbygger kulturella klyftor och 
språkbarriärer. Med hjälp av dansen ges möjligheter att öka förståelsen för varandras olika 
kulturella bakgrunder. Genom att lyfta fram olika kulturers traditionsbundna danser och 
musikstilar kan man väcka elevers nyfikenhet för varandras kulturer. 
 

3.4.4 Den emotionella aspekten 
Genom dansen får eleverna möjlighet att komma i kontakt med sina känslor och tankar. Det är 
viktigt att eleverna uppmuntras att komma i kontakt med sin emotionella sida för att få 
tillgång till hela sitt känsloregister. Detta bidrar till att självkänslan och självförtroendet stärks 
eftersom de i dansen får ytterligare en dimension, och ett annat ”språk” att uttrycka sig på. 

                                                             
1 Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådets övergripande uppdrag 
är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som riksdag och regering beslutar om. (Statens kulturråd, 
2009). 
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3.4.5 Den kinestetiska aspekten 
Även kallad för den motoriska aspekten. Hjälper oss att förnimma kroppens rörelse och olika 
kroppsdelars läge. Genom att träna vår kinestetiska förmåga med dans och relaterade rytmer 
och formspråk utvecklar vi erfarenheter om vår egen kropp. Desto mer eleverna vet om vad 
sin egen kropp kan gestalta desto bättre kan de förstå och använda den för att uttrycka och 
påstå något. 

3.5 Musikens betydelse för dans 
          

Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. Musik 
påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap 
för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för gestaltning 
och förmedling av idéer och tankar. 
(Skolverket, 2000). 

 
          Ett viktigt hjälpredskap i en danslektion är musiken. Musik befäster kunskap och 

stimulerar till rörelse. Musiken är uppbyggd utefter olika takter och pulsslag, utifrån 
detta går det med stor fördel att använda sig av musikens takt och rytm för att räkna och 
upprätthålla matematikens vokabulär under lektionerna. 

I kursplanen för musik kan man under ämnets karaktär och uppbyggnad finna följande 
formulering: ”Musik har också nära släktskap med matematik genom att många av 
ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån taktart och rytm till tonart och 
ackord.” (Skolverket, 2000). 



14 

 

4. Metod 

Denna studie har utförts i form av en fallstudie. Med fallstudie menas att man undersöker ett 
fenomen eller organisation i sin realistiska miljö, eller kontext. Fallstudier är särskilt lämpliga 
när man exempelvis vill förklara, förstå eller beskriva stora företeelser, system eller 
organisationer (Backman, 1998). Vidare i metoddelen har vi utgått ifrån Backmans (1998) 
upplägg och delar därför in denna del under rubrikerna: Intervjuer, Försökspersoner, Etiska 
Överväganden, Procedur, Databehandling. 

4.1 Intervjuer 
Syftet med studien avgör vilken slags metod som ska användas vid datainsamlingen. 
Då vårt syfte är att beskriva och förstå ett ämnesöverskridande samarbete mellan matematik 
och dans, valde vi att använda oss av intervjuer som metod för att frambringa information 
kring detta. Enligt Trost (1993), har vi då möjlighet att utifrån svaren ställa följdfrågor för att 
utveckla informationen vidare. Med tanke på syftet valde vi medvetet bort andra metoder så 
som exempelvis enkäter, observationer och gruppintervjuer.  
 
Om datainsamlingen består av intervjuer kan man dela upp dessa i kvalitativa eller 
kvantitativa metoder. Vill man genom intervjuer urskilja eller särskilja olika 
handlingsmönster, samt om man vill ta reda på människors sätt att resonera eller reagerar är 
detta en kvalitativ intervju. Backman (1998) beskriver att kvalitativa metoder kännetecknas av 
att de innehåller och resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Kvantitativa 
intervjuer använder man sig av om frågeställningarna syftar till att få veta mängdantal, hur 
vanligt, eller hur ofta något förekommer. Då vi i våra intervjuer eftersträvar variation i svaren 
för att möjliggöra att intervjun utvecklas och förändras allt eftersom samtalet pågår blir våra 
intervjuer halvstrukturerade och kvalitativa.  

4.2 Försökspersoner 
Vi har valt ut tre informanter till vår undersökning. Kriterierna för dessa var att de skulle ha 
en nära koppling till integrationen mellan matematik och dans. Samtliga informanter arbetar 
på den aktuella skolan där studien görs. Skolan ligger i Stockholms län och är kommunal. Det 
är en grundskola, år 6-9 och har ca 720 elever. Skolan har ingen obligatorisk 
dansundervisning utöver dansen som förekommer tillsammans med matematiken. Genom 
satsningen från Statens Kulturråd, Skapande skola2, har denna skola haft möjligheten att starta 
ämnesintegration i ämnena matematik och dans. För tillfället är det endast år 7 som har denna 
ämnesintegrering på schemat, medan år 8 har detta i projektform ca en vecka per termin. 

                                                             
2 Skapande skola är en satsning från regeringen som avsätter 55 miljoner kronor per år för att stimulera arbetet 
med kultur på skolan. (Statens kulturråd, 2009). 
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Dessa tre utvalda informanter har alla varit delaktiga i dansmattens utformning vid starten, 
som inleddes höstterminen 2008.  

A) Är rektor på skolan. Man 43 år. Har arbetat som rektor i 5 år. Just på den aktuella 
skolan har han jobbat som rektor i 1 1/2år. 

B) Lärare i matematik och NO. Kvinna, 32 år. Har arbetat som lärare i åtta år. På den 
aktuella skolan har hon varit anställd i sex år. Hon har ett tätt samarbete med 
dansläraren och var även med när projektet dansmatte startade.  

C) Danslärare. Kvinna, 25 år. Har arbetat som danslärare i två år. Var med och startade 
upp dansmatte på den aktuella skolan.  

 

4.3 Etiska överväganden 
När informanterna godkänt sin medverkan i studien blev de lovade konfidentialitet till den 
grad att deras namn inte förekommer i den färdiga produkten. Då dansmatte figurerar i liten 
skala inom Stockholms kommun finns risk för att informanterna kan kännas vid. Trots detta 
har informanterna gett sitt medgivande till att publicera den information vi anser väsentligt.  

4.4 Procedur 
De tre informanterna kontaktades både via telefon samt e-mail. Samtliga informanter deltar 
frivilligt i undersökningen. Efter att de bekräftat sin medverkan bestämdes tid och plats för 
intervju. De fick även en förfrågan om de ville se intervjufrågorna i förväg, men ingen 
upplevde det som nödvändigt. Lärare B och C kunde träffas samma dag och intervjuerna 
kunde utföras i samband med varandra, dock vid olika tidpunkter under dagen. Dessa 
intervjuer skedde på plats i ett konferensrum på den aktuella skolan. Den tredje informanten, 
rektorn, träffade vi en vecka senare. Denna intervju ägde rum på informantens arbetsrum.  
Intervjuerna tog mellan 45- 60 minuter. Vi ställde de på förhand bestämda frågorna och 
följdfrågor till dessa beroende på vad personen svarade. 
  
Vid intervjutillfällena användes röstinspelning samt anteckningar för att dokumentera 
informationen. Detta var undersökningsgruppen informerad om och de gav sitt godkännande.  
Samtliga intervjuer utfördes av både Stina och Camilla. Under intervjuerna förde Camilla 
noggranna anteckningar medan Stina ansvarade för frågorna. Vi valde detta upplägg för att 
Stina skulle fokusera och koncentrera sig på intervjuns utveckling och Camilla föra så 
utförliga anteckningar som möjligt utifall materialet på ljudupptagningen skulle gå förlorad 
eller ifall ljudupptagningen var av dålig kvalité.  

4.5 Databehandling 
För att efterbehandla intervjuerna började vi med att grundligt lyssna av de ljudupptagningar 
vi utfört. Dessa jämfördes sedan med de anteckningar som förts under samtalen. Detta för att 
vi skulle försäkra oss om att vi uppfattat och förstått svaren på liknande sätt. Under 
bearbetningen av materialet ville vi, enligt Trost (1993), hitta mönster eller ett samband i 
intervjuerna som skulle kunna jämföras och ställas mot våra frågeställningar.  
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Efter att upprepade gånger lyssnat igenom de ljudupptagningar som utfördes under 
intervjutillfällena kunde vi plocka fram den informationen vi ansåg oss behöva. Därefter 
renskrivs materialet och jämfördes återigen med de skrivna anteckningar vi fört. För att 
urskilja mönster och meningsbärande utsagor använde vi oss av understrykningspennor för att 
tydliggöra och lättare kunna uppfatta dessa i materialet. Senare i processen utförde vi en 
meningskategorisering för att kunna dela in informanternas svar i olika kategorier, utifrån 
Kvale´s (1997) intervjuteknik. Utifrån denna kategorisering studerades och tolkades 
materialet. Vi fann fem olika kategorier att sammanfatta materialet och informationen som 
bearbetats under. Genom att dela in informanternas svar i dessa kategorier fick vi fram det för 
studien relevanta informationen.   
 

5. Resultat 
Nedan kommer vi att presentera materialet från intervjuerna i sammanfattad form. Vi kommer 
att redovisa materialet som har direkt anknytning till de frågor vi ställt (Backman, 1998). Vi 
har valt att sammanställa innehållet och informationen vi fått under rubriker för att lättare dra 
paralleller till studiens syfte. 
 
Detta är rubrikerna: 

 
• Samarbetet mellan de olika ämnena 
• Fördelar  
• Nackdelar  
• Sammanställning av skolans egen utvärdering 
• Sammanfattande analys och tolkning 

 

5.1 Samarbetet mellan de olika ämnena 
Början till dansmatten etablerades höstterminen 2008 på den aktuella skolan. Detta på initiativ 
av skolans specialpedagog som ville utöka elevernas möjligheter till att skapa kunskap i den 
ordinarie skolundervisningen i ämnet matematik. För att möjliggöra detta kontaktades lärare 
B och C, samt rektor A, för att få till stånd ett sådant samarbete. Tillsammans utformade de en 
ansökan till Statens kulturråd för att ansöka om ett ekonomiskt bidrag från satsningen 
Skapande skola. 
 
En av grundpelarna i samarbetet mellan de två lärarna är att träffas och föra ständiga 
diskussioner och kontinuerliga samtal för att uppdatera varandra om rådande undervisning 
inom de två ämnena. På detta sätt kan de ta in varandras aktuella arbetsområden och anpassa 
lektionsuppläggen så att de arbetar utifrån samma utgångspunkt och mot ett gemensamt mål.  
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Samarbetet mellan lärarna är en väldigt viktig aspekt för att detta ska bli väsentligt för 
eleverna och deras lärandeprocesser för att lättare kunna relatera till de matematiska 
begreppen. Lärare B finns oftast på plats under lärare C´s lektioner för att utvärdera arbetet 
samt för att kunna relatera lektionsinnehållet under dessa lektioner till sin egen undervisning.  

5.2 Fördelar  

5.2.1 Lärarnas perspektiv 
Båda lärarna var eniga om vilka fördelar som denna arbetsform ger eleverna. De kunde båda 
utläsa att eleverna har fått större förståelse för det matematiska språket. Detta tror de kan ha 
att göra med det friare och enklare språket som uppstår under lektionerna då de ständigt talar i 
matematiska begrepp samtidigt som de arbetar med kroppen. En annan bidragande faktor är 
att tryggheten i klasserna har blivit bättre sedan samarbetets början, vilket lärarna tror kan ha 
att göra med att eleverna vågar ta för sig mer och tala friare. Detta medför att de hjälps åt vid 
problemlösning, och de vågar experimentera sig fram genom att tala mer inom de 
matematiska termerna. Lärare B upplever att eleverna löser uppgifterna bättre i danssalen än i 
matematiksalen. Hon ser dansmatte som ytterligare ett tillfälle att öva på att vara självständig, 
kreativ, och lättare kunna se samband inom de matematiska begreppen. Lärare C kan se 
utveckling i de motoriska färdigheterna såsom att de är säkrare i sin kropp, samt att de vågar 
ta större plats i klassen i takt med att tryggheten i kroppen ökar. 
 
Båda lärarna kan se en tydlig skillnad detta år, jämfört med förra året, på elevernas inställning 
till ämnesintegreringen. Detta år är eleverna mer positivt inställda till dansmatte, vilket kan ha 
att göra med att samarbetet har fått en större acceptans, både bland elever och lärarlag.  
 

5.2.2 Rektorns perspektiv 
Rektorn kan konstatera att trivseln och tryggheten på skolan har förbättrats sedan samarbetet 
inleddes. Med hjälp av en enkät som skolan gör årligen, kan skolledningen skapa sig en direkt 
uppfattning kring elevers trivsel på skolan. Utifrån denna enkät kunde rektorn utläsa att de 
elever som upplevde otrygghet på skolan minskat, från 40 % till 28 %, i jämförelse med förra 
året (2008/2009). Han ser väldigt positivt på denna integration mellan matematik och dans då 
det utöver det matematiska och det motoriska aspekterna, tillkommer andra positiva effekter 
såsom att klimatet på skolan stärks och ger en känsla av gemenskap. Han anser även att 
skolledningen signalerar att det är viktigt med samarbete, både mellan varandra som lärare 
men även ämnena emellan.  
 
Eleverna har stor nytta av att få så många olika lärstilar som möjligt eftersom att alla elever 
behöver olika medel för att skapa och befästa kunskap i sin lärprocess. För de elever som har 
svårt att förstå de matematiska begrepp som står i läroböckerna är dansmatte ett bra tillfälle 
för att konkretisera detta. Här får de utrymme till direkta upplevelser, och sätta de 
matematiska begreppen i ett sammanhang.  
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Samverkan mellan ämnena bidrar förutom trivsel och trygghet, även till pedagogiskt 
nytänkande. Rektorn upplever även att ifall dansmatten upphörde från schemat så skulle det 
upplevas som ett negativt tomrum. Därför arbetar skolan för att hålla denna process i ständig 
utveckling. Utöver de positiva aspekter som dansmatten ger både elever, lärarlag och 
skolledning så har skolan stärkts av den positiva mediala uppmärksamheten. Den skapar en 
känsla av unikhet med att vara föregångare för ett fungerande och utvecklande samarbete. 
 

5.3 Nackdelar 

5.3.1 Lärarnas perspektiv 
Även här är båda lärarna, B och C, eniga. Eftersom detta samarbete fortfarande är under 
utveckling, på grund av den relativt korta tidsaspekten, kan man ännu inte utläsa några 
mätbara resultat. Med detta menas exempelvis bättre provresultat etc. En av de negativa 
faktorer som lärare C upplever är att hon endast möter eleverna var tredje vecka under en hel 
termin. Detta gör att det kan bli svårt att skapa ett förtroende och lära känna eleverna 
ordentligt. Dock kan hon vända detta till något positivt då det inte försvinner allt för många 
”renodlade” matematiklektioner. I och med att dansmatten inte ska konkurrera ut den 
ordinarie matematikundervisningen, utan istället fungera som ett komplement till denna, 
upplevs detta som en lämplig fördelning av de olika lektionsuppläggen.  
 

5.3.2 Rektorns perspektiv 
Rektorn har valt att inte fokusera på nackdelar, men anser dock att lokaler borde anpassas 
utifrån ändamålet. Han anser detta som nödvändigt då eleverna bör känna att de ”dansar 
matte”, och för att skapa förutsättningar utifrån dansen villkor. Miljön är en viktig aspekt för 
att signalera ändamålet och skapa de bästa förutsättningar och status för ämnet. Vid frågan om 
huruvida elevernas prestationer har förändrats sedan det inledda samarbetet är det ännu för 
tidigt att utläsa någon kunskapsutveckling. Det finns inga diagnostiska prov att jämföra med 
först nästa år. Då matematik är ett väldigt pressat ämne för att nå målen upplevdes denna 
integrering, ur ett tidsmässigt perspektiv, som en onödig och överflödig tidsfälla från många 
av de övriga matematiklärarna. Efter att ha sett de positiva effekter och bemötande samarbetet 
fått har de ändrat uppfattning. 
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5.4 Sammanställning av skolans egen utvärdering 
Vi har under intervjutillfället med lärare C fått ta del av dennes utvärdering av elevernas 
upplevelser kring samarbetet matematik och dans. Vi ansvarar inte för denna enkäts validitet 
då vi inte närvarat vid utvärderingstillfället eller vid enkätens utformning. Detta är en 
presentation av det material som vi fick ta del av. Vi anser det relevant att presentera resultatet 
i mindre utsträckning då det visar att skolan utvärderar sin verksamhet och även hur eleverna 
upplevt denna ämnesintegration under det första läsåret.  
 
Utvärderingen gjordes i slutet av läsåret 2008/2009. 
I enkätundersökningen deltog 145 elever i år 7, varav 75 elever var pojkar, 62 var flickor, och 
8 elever svarade inte på frågan vilket kön de tillhörde.  
 
Eleverna har varit indelade i tre grupper, vi kallar dem för 1,2,3.  
I grupp 1 svarade 75 % av eleverna att de var positivt inställda till att fortsätta med dansmatte. 
I samma grupp svarade ca 67 % att dansmatte har varit bra för dem och deras matematiska 
utveckling.  
I grupp 2 svarade ca 30,5 % av eleverna att det var positiv inställda till att fortsätta med 
dansmatte. I samma grupp svarade ca 42,5 % att dansmatte har varit bra för dem.  
I grupp 3 svarar ca 35,5 % att de är positiva till att fortsätta med dansmatte och i samma grupp 
svarar ca 36 % att dansmatte har varit bra för dem. 
 
Både lärare B och C är överrens om att bemötandet från eleverna är varierande från klass till 
klass. Som i skolans alla ämnen är elever mer eller mindre positivt inställda inför 
undervisningen, dansmatten är inget undantag. 
 

5.5 Sammanfattande analys och tolkning 
Utifrån resultatet av de genomförda intervjuerna kan vi utläsa följderna utifrån två olika 
teman. De kan delas in i ett pedagogiskt och ett socialt perspektiv. Nedan kommer vi att 
analysera och tolka produkten av materialet utifrån dessa perspektiv. 
 

5.5.1 Pedagogiskt perspektiv 
Eleverna har, efter ämnesintegrationens början, erhållit en större förståelse för det 
matematiska språket. De har uppstått ett friare och enklare språk under lektionerna och bidrar 
till att eleverna vågar ta för sig mer i det matematiska språket. Eleverna löser uppgifterna 
bättre i danssalen än i matematiksalen där de får ytterligare tillfällen att vara självständig, 
kreativ och lättare kunna se samband inom de matematiska begreppen. Det har skett en 
utveckling i de motoriska färdigheterna. Det är ännu för tidigt att utläsa någon 
kunskapsutveckling genom diagnostiska prov på grund av den relativt korta tidsperioden 
samarbetet pågått. Då dansmatte inträffar en gång var tredje vecka kan det vara svårt att, som 
lärare, skapa ett förtroende och lära känna eleverna ordentligt.  
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5.5.2 Socialt perspektiv  
Trivseln och tryggheten i klasserna och på skolan har ökat. Eleverna hjälps åt vid 
problemlösning och vågar experimentera sig fram till olika matematiska övningar. Klimatet 
på skolan stärks och ger en känsla av gemenskap både i arbetslagen och bland eleverna. 
Samverkan mellan ämnena bidrar även till ett pedagogiskt nytänkande vilket kan ge uppslag 
till nya möjligheter och integrationer mellan ämnena. Skolan har stärkts av den positiva 
mediala uppmärksamheten då den ger en känsla av unikhet. I samarbetets början upplevdes 
integreringen som en onödig och överflödig tidsfälla bland skolans övriga matematiklärare, 
men detta synsätt har ändrats allteftersom samarbetet har pågått. Miljön är en viktig aspekt för 
att skapa förutsättningar och status för integrationen. Lokaler borde anpassas utifrån 
ändamålet för bästa resultat.   
 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Med tanke på vårt personliga förhållningssätt till dansen, råder det en viss svårighet i att vara 
opartiska, dock anser vi att vi kunnat hålla en rimlig distans till litteratur, resultat av 
datainsamling och analys. Vi valde medvetet våra informanter från samma institution, detta 
för att kunna bilda oss en helhetsuppfattning om samarbetet kring en ämnesintegration mellan 
matematik och dans. Ytterligare en grundläggande faktor för att motivera detta val är att vi 
skulle kunna urskilja mönster och dra paralleller kring informanternas svar.  
 
Genom att använda oss av halvstrukturerade intervjuer kunde vi under intervjuernas gång ta 
frågorna i den ordningen som kändes bäst och få möjlighet att ställa följdfrågor (Trost, 1993).  
Vi upplever att vi har fått tydliga och raka svar från informanterna och vi lämnade 
intervjutillfällena med en känsla av att erhållit den information vi behövde för att kunna dra 
paralleller till syftet och frågeställningarna. Enligt Kvale (1997) kräver kvalitativa intervjuer 
träning och erfarenhet. Då ingen av författarna till detta arbete har erfarenhet av detta kan det 
omedvetet ha påverkat resultatet. Utifrån de frågeställningar denna uppsats bygger på anser vi 
att har fått ett gott utfall med hjälp av de intervjuer och den litteraturgranskning vi har gjort.   
 
Den positiva mediala uppmärksamhet institutionen fått genom dansmatten upplever vi gör att 
de negativa aspekterna hamnat i skymundan. Därför hade informanterna svårt att finna 
nackdelar med integrationen. Vid närmare eftertanke kunde vi även intervjuat fler 
målgrupper, så som exempelvis fler lärare som står utanför samarbetet, för att ha möjligheten 
att upptäcka eventuella dolda agendor. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Vi har valt att under denna rubrik dela in innehållet i tre olika underrubriker. Detta för att 
lättare dra paralleller utifrån vårt syfte. Vi kommer att i löpande text analysera, diskutera och 
bearbeta materialet utifrån våra litteraturstudier samt datainsamling.  
 

6.2.1 Fördelar och nackdelar 
Genom att integrera ämnet dans med matematik finns det, som vi kan utläsa, stora möjligheter 
till att detta kan användas som ett pedagogiskt verktyg samt ytterligare en metod för eleverna 
att skapa kunskap i deras lärprocess. Många elever på denna skola har inga tidigare 
erfarenheter av dans. Under integrationens skede har lärare uppmärksammat att den motoriska 
färdigheten hos eleverna har utvecklats. Som Hannaford (1997) hävdar finns en koppling 
mellan koordinerade rörelser och de naturliga ämnen som gör att tillväxten av nervceller ökar. 
Även Gustavsson (2002) menar på att den ökade motoriska utvecklingen leder till en högre 
grad av lärande och gör att elevernas kunskaper befästs ytterligare.  
 
Vad vi kunnat utläsa utifrån litteratur och datainsamling kan dansmatte ge de elever som har 
svårigheter att förstå och förankra abstrakta former och relationer möjlighet att sätta det i ett 
sammanhang genom att gestalta det abstrakta. Med dans som pedagogiskt verktyg i 
matematik involverar man alla sinnen och därigenom ges eleverna en större möjlighet till att 
skapa och befästa kunskap. Lundin (2002) understryker värdet av att sätta abstrakta former i 
ett konkret sammanhang för att utveckla elevers förmåga att förstå och förankra detta. 
 
Genom samtal med informanterna har vi fått uppfattningen om att det är viktigt att kunna 
motivera denna integration, både för lärare samt elever. För elever som inte har intresse för 
dans och rörelse finns svårigheter i att motivera dessa till denna metod. Då de inte finner detta 
relevant eller intressant är det svårt för dem att förstå innebörden i hur dansmatte kan hjälpa 
dem i deras lärprocess. Vi tolkar det som att dessa elever inte är mottagliga för att ta in 
kunskap då motivationen fattas. Efter sammanställningen av datainsamlingen tolkade vi det 
som att samtliga informanter anser att majoriteten av eleverna ändå var positivt inställda till 
dansmatte. Utifrån den information som framkommit utläser vi att det elevantal som är 
positivt inställda till dansmatten har växt sig större i och med att acceptansen för integrationen 
har ökat i samband med att dansmatten blivit mera etablerat.  
 
Enligt rektorn är det viktigt att rätt förutsättningar i miljön finns tillgängliga för att 
integrationen ska bli förankrad i skolan som ett ordinarie ämne. I samtal med informanten fick 
vi veta att en stor prioritet är att finna resurser till en lokal anpassad för detta ändamål. För att 
eleverna ska känna att de har en inspirerande och ämnesanpassad miljö som stimulerar till 
lärande, så kallat ”situationsbundet lärande” som rektorn själv uttryckte det. För närvarande 
bedrivs undervisningen i skolans aula där rummet ger ett neutralt intryck, där inte kunskapen 
befästs lika starkt som en mer anpassad miljö skulle ha gjort. 
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Studien visar att det bör finnas en jämn balans i lektionsuppläggen och att det krävs kunniga 
och nytänkande lärare för att kunna stimulera och inspirera eleverna till dansmatte. Det ligger 
en svårighet i att förmedla eleverna en känsla av att de får lika mycket av de aktuella ämnena. 
I Skolverkets (2000) kursplan för matematik beskrivs att det krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktivitet och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer.  
 
Som vi tolkar intervjumaterialet är det viktigt att både matematik och dans får likvärdigt 
utrymme och de ska finnas med i integrationen på bådas villkor. Därför är det viktigt att 
balansen mellan ämnena fördelas på ett fördelaktigt vis, där båda ämnena står i lika fokus till 
varandra. I dansmatten blir dansen ett verktyg och hjälpmedel för de ordinarie 
matematiklektionerna, och måste ses som ett komplement till detta. Därför är det lämpligt att 
använda sig av dansmatte i en mindre utsträckning än matematik i den mer teoretiska formen, 
dock ändå som ett kontinuerligt inslag. Detta för att eleverna kan känna att integrationen 
kommer som ett uppskattat avbrott till den ordinarie undervisningen, och därmed vara mera 
mottagna för ämnesinnehållet.  
 

6.2.2 Samarbete 
Grupp- och samarbeten är ett vanligt förekommande inslag i skolan. Under en 
dansmattelektion arbetar eleverna med att lösa problem och uppgifter i grupp. Jakobsson 
(2001) understryker att detta skapar förutsättningar till en större motivation för skolarbetet.  
Vi tolkar att det är en grundläggande aspekt och förutsättning för att ämnesintegrationen ska 
etableras och utgöra ett återkommande komplement till matematiken. 
 
Det är av stor vikt att skolans alla lärare samarbetar och har en positiv syn på integrationen. 
”Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 
förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.”(Lpo94 s.7). Om det kan uppfattas som att 
en, eller fler, av lärarna i lärarlaget ser dansmatten som onödigt och endast tidskrävande kan 
den negativa uppfattningen smitta av sig på eleverna och det blir svårare att motivera dem. 
Detta då alla lärare på en skola, enligt vår uppfattning, ofta är en förebild och ledare för 
eleverna. På den aktuella skolan fanns det i början tvivel till dansmatte hos en del av lärarna i 
arbetslaget. För att visa på hur en dansmattelektion kan gå till, och vad eleverna får arbeta 
med, gjorde dansläraren tillsammans med matematikläraren en workshop för de övriga 
inblandade lärarna på skolan. Enligt vår tolkning var upplevelsen positiv för samarbetet då 
samtliga lärare fick erfara dels hur en sådan lektion upplevs ur elevernas perspektiv men även 
att de berörda lärarna (dans- och matematiklärarna) båda besitter kunskap och kompetens i de 
aktuella ämnena. För att en sådan här integration ska kunna befästas och utvecklas inom 
skolans ordinarie verksamhet tolkar vi det som ett viktigt moment att ständigt följa upp och 
utvärdera arbetet för att behålla syftet med integrationen relevant. 
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6.2.3 Följder av det ämnesöverskridande samarbetet 
Vi menar att en av följderna av denna ämnesintegration har gett ett mer positivt utfall på 
skolan genom den mediala uppmärksamhet skolan fått genom detta. Skolan har under ett 
flertal gånger förekommit i både tidsskrifter och television runt om i landet. Rektor och 
inblandade lärare föreläser och ansvarar för seminarier och workshops för att marknadsföra 
konceptet och föra det vidare till andra skolor och övriga intressenter. Vi har tolkat det som att 
detta bidrar till att lärare och elever känner att de tillsammans har skapat ett unikt, bra och 
fungerande koncept. En känsla av samhörighet ökat bland personal och elever och en trygghet 
har förankrats på skolan. Vi kan utifrån intervjun med rektorn förstå att redan ett år efter 
integrationens början har klimatet och tryggheten på skolan ökat. Han förmodade att dansen 
kan vara en grundläggande faktor till detta. Vi tolkar att det i sin tur gör att exempelvis 
utfrysning och mobbning kan förebyggas. Detta styrks även av Björklund Dahlgren (1990) 
som hävdar att dansen främjar till att stärka den egna individen och dess självkänsla, då de 
fysiska färdigheterna förbättras, stärks därmed även sammanhållningen och gemenskapen i 
klassen. Ytterligare en positiv följd utav samarbetet som har bidragit till den ökade tryggheten 
på skolan är, som också Wolmesjö (2005) menar på, genom att använda sig av rörelse i 
undervisningen sänker man stressnivån och ökar kreativiteten hos eleverna. Denne författare 
pekar även han på en ökad självkänsla hos elever genom lärprocesser som innefattar rörelse. 
 
En reflektion som uppstått vid bearbetning av information och material är att den mediala 
uppmärksamhet skolan fått genom dansmatten kanske inte bara är av godo. Vi ställer oss 
frågan vad som händer när det positiva intresset från media har falnat. Tappar då skolan 
intresset och motivationen till att utveckla integrationen vidare? Vi tänker oss att det är viktigt 
att skolan befäster dansmatten så den får ett naturligt inslag i matematikundervisningen, om 
de vill fortsätta med integrationen även när den positiva uppmärksamheten utifrån försvinner.  
 
I Lpo94 står att eleven ska mötas med respekt både för sin person och för sitt arbete. Det ska 
finnas en strävan att skolan ska vara en levande gemenskap som ska skapa trygghet och 
främja viljan och lusten till att lära. Varje individ ska ha rätt till att utvecklas och känna 
tillfredställelse i lärprocessen och undervisningen bör anpassas därefter. För att utmana 
elevernas tänkande och lärprocess bör strävan vara att skapa en bra förutsättning. För att 
möjliggöra detta ska skolan verka i en omgivning med många kunskapskällor.  
 
Utifrån de litteraturstudier vi gjort och den information vi fått genom intervjuer kan vi utläsa 
att kunskap skapas och förvaltas genom att använda alla våra sinnen. En 
undervisningssituation där man integrerar sinnesuttryck och tankesystem borde därmed ses 
som ett mål att sträva efter, inkluderande möjligheter till integration mellan matematik och 
dans.  
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7. Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätta undersökningar kring dansen som pedagogiskt verktyg 
för alla elever i grundskolan i matematik, att exempelvis följa elevers utveckling genom 
ämnesintegrationen. Detta skulle kunna göras genom att exempelvis under en längre tid 
observera elever och få möjlighet att se om det sker en utveckling i deras lärprocesser.  
Att i framtiden kunna jämföra diagnostiska prov från tillfällen före och efter 
ämnesintegrationens början för att utläsa elevers eventuella förändringar i deras prestationer 
skulle vara spännande för fortsatt forskning.  
 
Hur dansmatte upplevs ur ett elevperspektiv skulle vara intressant att fortsätta forska kring, då 
vi i denna studie endast har rört detta perspektiv vid ytan. Att undersöka möjligheten till att 
integrera dans med andra ämnen, inte bara matematik, i skolväsendet vore även det en 
intressant studie. 
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9. Bilaga  
Frågeformulär 
 
Utifrån vårt syfte har vi lyft fram dessa intervjufrågor till vederbörande 
målgrupper: 
 
Rektor: 

• Vad ledde fram till att detta samarbete inleddes? 
• Vilka fördelar ser du med samarbetet? 
• Vilka nackdelar ser du med samarbetet? 
• Har du kunnat se någon skillnad på elevernas prestationer sen samarbetet inleddes? 
• Vilka konsekvenser ser du med samarbetet i stort? 
• Har du något övrigt att tillägga? 

 
Lärare i matematik och dans: 

• Hur ser ert samarbete ut? 
• Vilka fördelar ser ni med samarbetet? 
• Vilka nackdelar ser ni med samarbetet? 
• Hur är bemötandet från eleverna? 
• Har ni kunnat se någon skillnad på elevernas prestationer sen samarbetet inleddes? 
• Vilka konsekvenser kan ni se med samarbetet i stort? 
• Har ni något övrig att tillägga? 

 

 


