
DANSMATTE 

Övningsbank - matematikförståelse i möte med kreativ dans



Som förankring av vårt arbete med denna övningsbank startar vi i läroplanens syftestexter i 
ämnena matematik och idrott och hälsa:  

• Undervisningen i matematik…. ska ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i 
möten med matematiska mönster, former och samband. 

• Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp ….. och deras användbarhet. 

• Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna......röra sig allsidigt i olika 
fysiska sammanhang.

Vi har valt att utgå från tre olika matematiska områden: Taluppfattning och tals användning, 
geometri samt algebra. Varje övning visas både med ett matematiskt syfte, som utgår från det 
centrala innehållet inom de tre områdena, samt ett syfte inom dansen. Detta gör vi med avsikt 
att tydliggöra både för eleverna och för pedagogerna om målet med övningen. Vi vill även att 
matematikläraren lätt ska kunna ta upp tråden och arbeta både före och efter dansmattelek-
tionen med det innehåll eleverna möter.

I övningarna är det framförallt elevernas ökade förståelse för de matematiska begreppen vi vill 
uppnå. Eleverna får därför i uppgift att utforska rörelser som gestaltar dessa begrepp. Övning-
arna är uppbyggda för att passa årskurserna 2-4 men kan anpassas både uppåt och nedåt.

De matematiska områdena har vi valt utifrån den hierarkiska uppbyggnaden som matema-
tiken bygger på. Exempelvis måste eleven ha förståelse för likhetstecknets betydelse för att 
förstå ekvationer. Programmering, inom området algebra, är ett nytt avsnitt i läroplanen och 
vi ser att lärarna efterfrågar stöttning i hur man kan introducera detta i sin undervisning. Vi har 
även tittat på områden elever kan ha svårt för att förstå: “övergången från de hela talen till tal i 
bråkform är en kritisk punkt för de flesta elever” (Alistar McIntosh, Förstå och använda tal). 
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Koppling till Lgr-11

Centralt innehåll åk 4-6:

Taluppfattning och tals användning 

• Rationella tal och deras egenskaper. 

• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i 
vardagliga situationer.

Geometri 

• Grundläggande geometriska objekt däribland  
polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och 
rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggan-
de geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

• Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som 
utan digitala verktyg. 

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur 
symmetri kan konstrueras.

Algebra 

• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer 
där det finns behov av att beteckna ett obekant tal 
med en symbol. 

• Hur algoritmer kan skapas och användas vid program-
mering. Programmering i visuella programmerings-
miljöer. 

Idrott och hälsa
Syfte: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

Centralt innehåll åk 1-3: 

• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, 
hoppa och klättra. Deras sammansatta former i  
redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till 
musik, såväl inomhus som utomhus. 

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

Centralt innehåll åk 4-6: 

• Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, 
samt danser och rörelser till musik. 

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

Matematik
Syfte: Undervisningen i matematik…. ska också ge 
eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten 
med matematiska mönster, former och samband.  
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 
matematiska begrepp ….. och deras användbarhet.

Centralt innehåll åk 1-3:

Taluppfattning och tals användning 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen 
kan delas upp och hur de kan användas för att ange 
antal och ordning. 

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan 
benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur 
enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras 
användning i vardagliga situationer.

Geometri 

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punk-
ter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, 
koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes 
relationer. Grundläggande geometriska egenskaper 
hos dessa objekt. 

• Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och  
objekts läge i rummet. 

• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och 
hur symmetri kan konstrueras.

Algebra 

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

• Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, 
beskrivas och följas som grund för programmering.  
Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.



Pedagogiska tips 

Till dig som ska genomföra  
dansmatte med en klass
 

• Skaffa en kontaktperson på skolan, diskutera det  
matematiska innehållet och poängtera att lärarna 
gärna kan arbeta med området både innan och efter 
på matematiklektionerna. 

• Det är viktigt att rätt matematiska begreppen används 
under instruktionerna. 

• Be lärarna förbereda musikanläggning och rum innan 
lektionen börjar, kontrollera att allt funkar. 

• Var tydlig med hur du vill att medföljande lärare ska 
agera. Berätta att det är viktigt att även de vuxna  
provar på att dansa.  

• Stäng av musiken när du ger instruktioner. 

• Börja med att gå igenom lektionen med barnen: det här 
ska vi göra och det här ska vi träna på (syftena i mate-
matik och dans). Stora uppgiften vi ska avsluta med 
är… 

• Tänk efter hur och när du vill organisera eleverna på 
olika sätt; ska de stå i ring, stå utspridda på golvet, 
sitta ner i ring, stå på en rad…. bra kan vara att börja 
med utspritt för att sedan organisera dem mer i ring/
rad då de tenderar att tappa koncentrationen under 
lektionens gång. 

• Om du märker att någon/några elever är lite oroliga, ställ 
dig gärna bredvid dem, då kan du lätt lägga en hand på 
deras axel när det är dags att få deras uppmärksamhet 
eller om de stör andra elever. 

• När du delar in i grupper kan det vara känsligt att låta 
eleverna själva dela in sig då det oftast blir ett socialt 
spel eleverna emellan. Bättre att du eller deras lärare 
bestämmer. 

• När eleverna jobbar med uppgifter, tänk på att fördela 
tiden så alla grupper får lite stöttning under tiden 
(sedan kan vissa grupper behöva mer stöttning än 
andra). 

• Tänk på att avsätta ordentligt med tid till slutuppgiften, 
barnen behöver tid att vara kreativa och träna in dansen 
samt visa upp sin dans. (Behövs minst 20-30 min)

Övning och uppgift
Aktiviteterna är uppbyggda utifrån centralt innehåll: 
taluppfattning och tals användning 
geometri 
algebra
 
En övning kan med fördel användas som introduktion, 
uppvärmning eller avrundning, eleverna behöver både 
ges möjlighet att öva upp en rörelserepertoar och förståel-
se för de begrepp de ska arbeta med i uppgiften. 

En uppgift är tänkt som en final med uppvisning av det 
egna skapandet. Det är i uppgiften som eleverna kan ge 
utlopp för sin egen kreativitet och får pröva sina erövrade 
kunskaper så se till att uppgiften får gott om tid. 

När det finns olika alternativ på uppgifter så är det första 
alternativet den enklaste, sedan sker en progression  
antingen matematiskt eller i komplexitet. 

Till vissa av uppgifterna finns bildmaterial som en bilaga 
sist i häftet, dessa visas med ett (b).   



Likhetstecknets betydelse, lägesord

Övning: Följa John
Syfte dans: olika rörelsekvaliteter, använda olika delar av 
kroppen, våga använda kroppen.

Syfte matematik:  träna lägesord viktiga begrepp: under, 
över, bakom, framför, upp, ner, mitten, före, efter,  först, 
sist, uppåt, nedåt, framåt, bakåt, antal, räkneord (första, 
andra, tredje osv…).

Genomförande:
Ställ eleverna runt dig i en ring eller framför dig. Visa först 
själv olika sätt att dansa och låt sedan eleverna härma dig. 
Visa hur man kan dansa:

• Olika rörelsekvalitéer; mjukt, hårt, kantigt,  
 studsigt, skakigt mm.
• Olika hastighet; långsamt, slowmotion, snabbt,  
 mittemellan.
• Olika kroppsdelar; med fingrar, huvud, fötter,  
 rumpa, alla kroppsdelar.
• Forma en siffra;  gör den med…..olika delar av  
 kroppen.

Smyg in lägesord (under, över, bakom, framför o.s.v) och 
räkneord (första, andra, tredje o.s.v).  T.ex. genom att visa 
hur man kan dansa under ett låtsasbord, dansa bakom ett 
träd så man inte syns, dansa högt upp och långt ner o.s.v.
Utveckling: att eleverna gör själva eller följer varandra två 
och två: en leder, en följer.

Övning: Kan själv
Syfte dans: olika rörelsekvaliteter, använda olika delar av 
kroppen, våga använda kroppen.

Syfte matematik: mängduppfattning.
 
Viktiga begrepp: siffra.

Genomförande:
Ställ eleverna i en ring. De får sedan själva hitta på och visa 
i turordning för varandra, låt dem tänka en liten stund och 
sedan visa upp. Uppmana dem att dansa:
• sitt namn
• en siffra – (finns 10 st, 0-9) på olika sätt: rita,  
 formen av, fingrarna (antal kroppsdelar),  
  stampa (antal upprepningar)
• studsigt, stort, litet, varmt, kallt, runt, långsamt...
• en studsig trea, en stor sjua….
 

Övning: Dela upp tal
Syfte dans: träna kreativiteten och att hämta inspiration 
för att skapa en dans.

Syfte matematik: träna addition, uppdelning av tal,  
likhetstecknets betydelse.

Viktiga begrepp: addition, lika med, summa, term.

Genomförande:
Ställ upp eleverna i ring eller på rad. Diskutera med  
eleverna:
• hur kan vi dansa summan 8, vilka två termer kan  
 vi använda? Låt eleverna först själva fundera ut två  
 egna termer som ger summan 8 (1+7, 2+6, 3+5).  
 Låt dem dansa termerna och sedan visa för varandra.  
• Diskutera -  kan vi sätta likhetstecken emellan alla?
• Hur kan vi dansa plustecknet? likhetstecknet?
• Kom överens om hur ni ska dansa de olika termerna.  
 Sätt ihop de fyra olika kombinationerna till en  
 gemensam dans med likhetstecken emellan och  
 träna in den i hela gruppen.



Uppgift: Lika med
Syfte dans: träna kreativiteten och att hämta inspiration 
för att skapa en dans.

Syfte matematik: likhetstecknets betydelse.

Viktiga begrepp: addition, lika med, summa, term.

Förberedelse: skapa lappar med färdiga uppgifter, alt 1.

Genomförande:
Låt eleverna träna på sin dans i sin grupp under 10-15 
minuter medan du går runt och stöttar och hjälper dem 
att komma vidare. Avsluta med en uppvisning där ni 
bildar en scen och grupperna får visa upp danserna för 
varandra.

Alternativ 1:
Dela upp eleverna i par. Ge dem färdiga uppgifter på 
lappar:

Ex  1    3 + 2 = 1 + ?      4 + 3 = ? + 5      6 + 2 = 1 + ?       o.s.v.

Ex 2    3 + 2 = ? + ?      4 + 3 = ? + ?       ? + ? = 4 + 5        o.s.v. 

(uppgifter i ex 2, med två frågetecken, kräver mer mate-
matisk kunskap)

Detta gör de sedan en dans av och visar upp för klassen.

Alternativ 2:
Para ihop eleverna två och två och be dem välja ett tal 
mellan 5-9, detta blir parets summa. Paren ska sedan 
skapa olika variationer av termer som bildar summan. 
Detta gör de sedan en dans av med likhetstecknet mellan 
termerna och visar upp för klassen.

Alternativ 3:
Varje elev bestämmer först ett tal mellan 5-9 (låt eleverna 
visa med fingrarna vilket tal de väljer) och delar sedan upp 
sitt tal i två termer (exempelvis: jag bestämmer summan 
7 och bildar det av 2+5) som den skapar och tränar in en 
dans på.

Låt en elev visa sin kombination och frågar om det är  
någon annan som kan dansa på andra sidan likhetsteck-
net, paret får sedan visa sin dans tillsammans, finns det 
fler? Låt alla som har summan 7 dansa tillsammans och 
bilda en rad med likhetstecknet mellan sig.

Alternativ 4: 
Varje elev bestämmer en summa mellan 5-9 och delar 
sedan upp sitt tal  i två termer (exempelvis: jag bestämmer  
summan 7 och bildar det av 2+5) som den dansar. Para 
ihop två och två, hur ska ni lösa så att det stämmer med  
lika-med-tecknet emellan er? Skapa en hel dans av er  
uppgift och visa upp för klassen.

Bråk

Övning: Bråk i rummet (b)

Syfte dans: röra oss i olika kvalitéer, improvisera utifrån 
fantasi, rumsuppfattning, fysisk kommunikation i samar-
betsdelen.

Syfte matematik: att få en rumslig upplevelse av, och 
förståelse för bråk (som del av helhet).

Viktiga begrepp: bråk, en halv, en fjärdedel, tre fjärdede-
lar (utveckling: en tredjedel/tredjedelar).

Genomförande:  
Låt eleverna tillsammans med dig röra sig fritt runt i rum-
met till musik, säg att de ska röra sig med en specifik kva-
litet eller dynamik (långsamt, “som i kola”, studsigt, “som i 
vatten”...). Instruera sedan att vi tillsammans ska organisera 
oss så att vi dansar i ½ rummet, sedan i ¼ av rummet, till-
baka till ½ osv. Hjälp eleverna genom att dansa själv.
 

När gruppen börjar förstå logiken kan du stå på sidan och 
låta eleverna själva samarbeta och förhandla (utan ord) 
vilken halva eller fjärdedel av rummet som ska “befolkas”.  
Stanna upp i en viss rumsuppdelning för att sätta ord på 
hur stor del av rummet som vi inte dansar på. “När vi står 
på ¼ av ytan,- hur många fjärdedelar står vi inte på?”

Övning: Minuten
Syfte dans: tidsuppfattning, långsam kontinuerlig rörelse.

Syfte matematik: tidsuppfattning, att en minut kan delas in i 
olika bråkdelar, förståelse för bråk, koppla bråk till vardagen. 

Viktiga begrepp: tid, minut, sekund, bråk, halv, fjärdedel.

Genomförande: 
Tala om att eleverna ska ta sig från stående till liggande på 
en minut. Diskutera:
• vet ni hur många sekunder en minut är?
• kan ni räkna till 60? 
• hur långt ska vi ha kommit efter 30 sek - visa!
• vad är det i bråk? 
• hälften av det? 
• hur många sekunder är det?
• hur skulle vi kunna säga det som ett bråk?

Vänd på frågan och visa med kroppen: 
• hur lång tid har det ungefär gått när jag är här? (visa 

hur du gått ner halva vägen, ¼ av vägen, ¾ o.s.v...)

Låt eleverna prova. Övningen görs i tystnad, tydligt att 
någon tar tid.    Variation: att alla blundar.



Uppgift: Bråk i grupp (b)

Syfte dans: träna kreativiteten genom att tvingas lösa 
samma uppgift på olika sätt, använda sig av de tidiga-
re verktygen för att göra en dans-sekvens, våga visa för 
varandra.

Syfte matematik: använda sig av både delar av helhet 
och delar av antal, hitta nytt sätt att uttrycka dessa.

Viktiga begrepp: bråk, en halv, en fjärdedel, tre fjärdede-
lar (en tredjedel/tredjedelar).

Genomförande:
Dela in eleverna i grupper om 2-4 elever  och ge varje 
grupp en lapp med ett bråk på (½, ¼, ¾). 

Övning: Genom rummet
Syfte dans: bli varm och släppa spänningar och förvänt-
ningar.

Syfte matematik:  träna lägesord och rumsuppfattning.

Viktiga begrepp: under, över, bakom, framför, upp, ner, 
mitten, före, efter,  först, sist, uppåt, nedåt, framåt, bakåt, 
antal, räkneord (första, andra, tredje osv…).

Genomförande:  
Led eleverna runt i rummet, ställ dig först och ha dem 
utspridda bakom dig så de ser dig men ändå kan röra sig 
fritt. Dansa med olika motstånd, genom vatten, honung, 
sirap, kokande vatten…skaka olika kroppsdelar, digga 
som yngre, digga som äldre, dansa framåt/ bakåt i rum-
met, under/över något, uppåt/nedåt, hitta variation i 
nivåer, tempo, dynamik. 

Utveckling: Para ihop eleverna två och två och låt dem 
leda varandra.

Övning: Cirklar i olika plan
Syfte dans: värma upp och kroppsuppfattning - hur olika 
leder har olika rörelsemöjligheter.

Syfte matematik: förståelse för skillnad mellan olika plan, 
träna rumsuppfattning.

Viktiga begrepp: tvådimensionellt, cirkel, plan.

Genomförande: 
Ställ upp eleverna utspridda på golvet framför dig. Du leder 
dansen och låter eleverna följa dig. Rita cirklar med olika 
kroppsdelar i olika plan (horisontellt, vertikalt, lutande). 

Låt eleverna föreställa sig att det finns stora papper på 
rummets alla väggar, golv och tak och att ens kroppsdel (tex 
finger) har en lång penna och ska rita en cirkel på alla papper. 

Låt dem hitta på minst två olika sätt att uttrycka samma 
bråk (exempelvis som del av en helhet; kroppen/rummet, 
som ett uttryck skrivet med siffror, utveckling; förlängt 
bråk t.ex.¼=4/16). Bra om eleverna tidigare i lektionen 
fått verktyg i hur de kan visa olika siffror (antal repetitio-
ner, antal kroppsdelar, kroppen i siffrans form, rita med 
olika kroppsdelar och storlekar/riktningar, se övningar på 
likhetstecknets betydelse). 

Eleverna ska nu i gruppen skapa en dans av sina rörelser 
och träna in den. Ge exempel på hur de kan lösa uppgiften 
i gruppen. Låt dem sedan visa upp dansen för varandra.

Geometriska objekt (former)

Övning: Klotet
Syfte dans: känna volymen av rörelser, mjuka former.

Syfte matematik: cirkel blir till klot, 2 till 3 D, skillnad på 
tyngd och storlek. 

Viktiga begrepp: tvådimensionellt, tredimensionellt, 
cirkel, klot, tyngd, storlek.

Genomförande: 
Ställ upp eleverna i en ring. Du leder dansen och låter 
eleverna följa dig. Börja från cirklar med båda händerna i 
alla olika plan.  

• Hur kan de kombineras för att få en känsla av ett klot 
framför oss? 

• Kan klotet växa och bli stort/litet, bli tungt/ lätt, min-
dre men fortfarande lika tungt? 

Skicka runt ett fantasiklot i cirkeln, varje person som tar 
emot bestämmer själv storlek och tyngd på fantasiklotet.

Övning: Följa John på promenad  
        i rummet
Syfte dans: rumsuppfattning, riktningar av rörelse i rummet.

Syfte matematik: förståelse av tvådimensionella geome-
triska former i stor skala. 

Viktiga begrepp: kvadrat, rektangel, triangel, cirkel.

Genomförande: 
Led eleverna i ett led runt i rummet. Fokus på att gå i raka 
linjer och byta riktning precis där den framför gjort  
detsamma.  

Gå i olika geometriska former; kvadrat, rektangel, triangel, 
cirkel osv. Efter du “ritat” en form stannar du till och låter 
barnen namnge formerna. 



Övning: Andning in i geometri
Syfte dans:  koppla rörelse till andningen, kroppsuppfatt-
ning.

Syfte matematik: geometriska former.

Viktiga begrepp: linje, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, 
rätblock, kub, cylinder, klot, (utveckling: kon, pyramid).

Genomförande: 
Ställ eleverna framför dig eller i ring. Led dem genom att 
prata, visa och de gör efter dig.  Håll händerna framför 
kroppen, vid inandning rör sig händerna från varandra och 
vid utandning mot varandra. 

Låt eleverna föreställa sig att det finns en röd punkt i var 
hand och att det målas en linje mellan händerna, som blir 
längre och kortare.  Lägg till fler punkter, tex en i pannan, 
punkterna kommer närmare i utandning och längre bort 
vid inandning, en triangel skapas som skiftar storlek.  

Sudda bort punkten i pannan och lägg till på båda fötter. 
Hur rör sig och omformas kvadraten/rektangeln? Fortsätt 
skapa andra former med hjälp av punkter på kroppen och 
tänkta linjer mellan punkterna tillsammans med eleverna.

Övning: Dansa en form
Syfte dans: träna kreativiteten och att hämta inspiration 
för att skapa en dans.

Syfte matematik: geometriska former.

Viktiga begrepp: kvadrat, rektangel, triangel, cirkel,  
rätblock, kub, cylinder, klot, (utveckling: kon, pyramid).

Genomförande: 
Ställ eleverna framför dig eller i ring. Låt dem ge förslag på 
olika sätt att visa geometriska former med kroppen. Visa 
egna förslag om inte eleverna kommer på några.  
En triangel, vi kan rita den med olika kroppsdelar, vi kan 
forma kroppen i en triangel, vi kan gå en liten triangel 
med tre steg.. fler förslag? Samma med andra former. 

Be sedan alla att tänka på en geometrisk form att visa.  
Gå klassen runt och låt eleven visa och alla andra härma. 

Uppgift: Danskarta 
Syfte dans: använda de verktyg man fått under lektionen, 
enkel koreografi och komposition, samarbete, presentera 
sina idéer och ta in andras, våga visa det man jobbat med.

Syfte matematik: geometriska former, rumsuppfattning.
 
Viktiga begrepp: kvadrat, rektangel, triangel, cirkel,  
rätblock, kub, cylinder, klot, (utveckling: kon, pyramid).

Genomförande:
Alternativ 1:
Förbered genom att rita tre olika geometriska former på 
10-12 lappar (beroende på antalet elever). 

Dela in eleverna i par och ge dem en lapp var. Paren ska 
skapa en dans där de dansar formerna på minst två olika 
sätt. Låt dem träna in dansen och sedan visa upp för  
klassen.

Alternativ 2: (b)
Dela upp klassen i grupper om 3-5 elever. Varje grupp får 
en karta med olika geometriska former utplacerade på 
kartan, både 2 och 3 dimensionella. Eleverna har frihet att 
komma på egna sätt att dansa dessa former. 

Utveckla genom att låta eleverna relatera till vart kartan 
placerar dem i rummet, hur vill de röra sig från en plats i 
rummet till nästa? Låt dem träna in dansen och sedan visa 
upp för klassen.



Symmetri
Övning: Kroppens symmetri 
Syfte dans: koordination av höger/vänster sida.

Syfte matematik: symmetriska former.

Viktiga begrepp: symmetri, asymmetri, symmetrilinje, 
höger, vänster.

Genomförande: 
Ställ eleverna framför dig eller i ring. Låt dem härmar dig, 
skapa symmetriska/asymmetriska rörelser med armar 
påpeka att symmetrilinjen går genom din kropp (olika 
tempo, densitet, detaljer i händer osv.), lägg sedan på hela 
överkroppen, gå vidare till benen. Diskutera med eleverna:
• Vad kan benen göra för symmetriska rörelser. 
• När är det symmetriskt/asymmetriskt? Visa båda.  

Prova tillsammans med eleverna att lägga ihop över och 
underkropp. Hitta sätt att symmetriskt ta sig upp och ner 
från golvet.
 
Låt eleverna själva hitta på en symmetrisk rörelse och 
sedan visa för varandra.

Övning: Spegling
Syfte dans: att härma rörelser, kroppsuppfattning och 
kroppskontroll.

Syfte matematik: symmetriska former.

Viktiga begrepp: symmetri, symmetrilinje.

Genomförande: 
Para ihop eleverna att jobba två och två. Instruera dem 
att stå framför varandra och spegla varandras rörelser, 
poängtera tydligt att symmetrilinjen nu går mitt mellan de 
två kropparna.
 
Låt en vara ledare i ca 5 minuter, byt sedan roll i vem som 
leder. Instruera eleverna att först bara jobba med över-
kropp, sedan underkropp. För att sedan lägga ihop. 

Utveckling 1: prova hur det funkar utan ledare i paret, att 
båda följer varandra.

Utveckling 2: låt halva gruppen titta då de andra jobbar 
vidare och sedan byta.

Uppgift: Bygga bilder
Syfte dans: Motsatser, kontraster skapar dynamik, att 
förstå att rörelsen i övningen sker mellan positionerna.

Syfte matematik: förståelse för symmetri. 

Viktiga begrepp: symmetri, symmetrilinje.

Genomförande: 
Bilda grupper om 3-4 elever. Låt dem själva hitta på tre 
symmetriska “bilder” i grupp (ungefär som ett gruppfoto) 
och utföra dem efter varandra. 

Börja med att en elev först tar en position sedan måste 
nästa elev göra samma position spegelvänt för att bilden 
ska vara symmetrisk, när alla är med i bilden och man 
konstaterat att den är symmetrisk genom att utse en tänkt 
symmetrilinje. Kalla den bild 1. 

Gå igenom samma för att bygga bild 2, 3 osv. Visa först 
själv med hjälp av två elever. Låt sedan grupperna hitta på 
och träna in de tre “bilderna” och övergångar mellan dem 
så att det blir en dans. Låt grupperna sedan visa upp för 
varandra.



Övning: Följa John
Syfte dans: olika rörelsekvaliteter, använda olika delar av 
kroppen, våga använda kroppen.

Syfte matematik: förberedelse inför kommande uppgift.

Genomförande:
Ställ eleverna framför dig så de har stort rörelseutrymme. 
Låt eleverna prova själva att dansa på olika sätt. Introdu-
cera de rörelsekvaliteter som ska användas vid program-
meringen; dansa skakigt, dansa vågigt, dansa runt, dansa 
högt och lågt. 
Instruera dem att dansa skakigt på ett sätt, fråga sedan 
om man kan dansa skakigt på något annat sätt, visa om de 
inte kommer på något exempel.

Övning: Kroppskodning från pedagog 
(b)

Syfte dans: träna kreativiteten, hitta olika sätt att röra 
olika kroppsdelar, föra in rörelsen på uppgiften.

Syfte matematik: träna begrepp inom programmering, 
följa enkla stegvisa instruktioner.

Viktiga begrepp: kod, sekvens, programmering, loop.

Förberedelse: sätt upp bildstödet på väggen.

Genomförande: 
Förklara de fyra olika kropps-kommandona som betyder 
olika rörelsekvaliteter:
• kod: armar upp - utkomst: dansa högt och lågt
• kod: hopp - utkomst: skakig dans
• kod: klapp - utkomst: rund dans
• kod: spark - utkomst: vågig dans 

1) Du ger en kod och eleverna dansar utkomsten på 
sitt eget sätt. 

2) Du ger en sekvens (flera koder efter varandra) och 
eleverna dansar utkomsten på sitt eget sätt.

3) Du ger en sekvens och instruerar eleverna att 
loopa ett antal gånger.

Utveckling: Sätt halva klassen som publik och ställ upp 
andra halvan som dansare framför, du själv ställer dig  
bakom publiken och programmerar dansarna.

Övning: Kroppskodning från kompis (b)

Syfte dans: Väcka kreativiteten, hitta olika sätt att röra 
olika kroppsdelar, föra in rörelsen på uppgiften.

Syfte matematik: följa enkla stegvisa instruktioner.

Viktiga begrepp: kod, sekvens, programmering, loop.

Förberedelse: sätt upp bildstödet på väggen.

Genomförande: 
Para ihop eleverna två och två. Börja med att en ger den 
andra kommandon i några minuter och byt sedan.  

1)    Låt en elev ge den andra en enskild kod varav den 
andra eleven dansar utkomsten.
2)   Utveckling genom att eleven som programmerar ger 
kod i sekvenser och/eller loopar.

Programmering

Uppgift: Danskoda (b)

Syfte dans: Träna kreativiteten, hitta olika sätt att röra 
olika kroppsdelar, lära sig att memorera en danssekvens

Syfte matematik: träna begrepp inom programmering, 
följa enkla stegvisa instruktioner

Viktiga begrepp: kod, sekvens, programmering, loop

Förberedelse: Sätt upp bildstödet inklusive en siffra 
under varje bildstöd (se nedan). Förbered lappar (en lapp/
par) med kod skapat av ett tresiffrigt tal som delas ut till 
elevparen.

Genomförande:
Sätt ihop eleverna i par. Koden ändras nu till siffror och  
utkomsten blir en sammanslagning av de tidigare rörelser-
na som paret ska komma överens om. 

Gå igenom koderna tillsammans med eleverna och ge 
exempel på hur det skulle kunna se ut att dansa t.ex. kod 
1: “med armarna upp, högt och lågt” (ge flera exempel för 
att visa att det inte finns något rätt eller fel utan att det är 
eleverna som själva ska hitta på rörelsen). 

• kod 1: armar upp + dansa högt och lågt
• kod 2: hopp + skakig dans
• kod 3: klapp + rund dans
• kod 4: spark + vågig dans

Ge paren deras tresiffriga kod. Eleverna ska nu skapa en 
dans utifrån sin kod. Låt dem träna på sin dans i ca 15 min.
Avsluta med att grupperna visar upp sin dans för varandra, 
låt publiken gissa vilken tresiffriga kod som dansas.



Plats för egna anteckningar



Bilagor

Bildstöd Dansmatte 
Likamedtecken 

En hel 
En halv 

En tredjedel 
En fjärdedel

Geometriska begrepp (2 sidor)

Geometrikartor (6 sidor)

Bildstöd Dansprogrammering (4 sidor)



  =
 

Bilaga, bildstöd dansmatte

Bildstöd 1(5)



Bildstöd 2 (5)



Bildstöd 3 (5)



Bildstöd 4 (5)



Bildstöd 5 (5)



Matematik   
Geometri 

Geometriska begrepp 

Allmänna begrepp 2 – dimensionella figurer 

Linje  

 

Triangel 

(3 hörn + 3 sidor) 

 

Stråle  

 

Liksidig 

(Alla sidor lika långa) 

 

Sträcka  

 

Likbent 

(2 sidor lika långa) 

 

Parallella  

 

Rätvinklig 

(en vinkel 90 grader) 

 

Skärningspunkt  

 

Trubbvinklig 

(en vinkel mer än 90 
grader) 

 

Vinkel  

 

Spetsvinklig 

(alla vinklar mindre än 
90 grader) 

 

Sidovinklar  

 

Fyrhörning 

(4 hörn + fyra sidor) 

 

(Vertikalvinklar)  

 

Parallelltrapets 

(Minst 2 sidor parallella) 

 

Hörn  

 

Parallellogram 

(Motstående sidor 
parallella) 

 

Sida  

 

Rektangel 

(Motstående sidor 
parallella + räta hörn) 

 

Motstående  

 

Romb 

(Motstående sidor 
parallella +lika långa 

sidor) 

 

Diagonal  

 

Kvadrat 

(Motstående sidor 
parallella + lika långa 

sidor + räta hörn) 

 

Geometriska begrepp 1 (2)



Matematik   
Geometri 

b 

 

 

3-dimensionella figurer  

Prisma 

(två likadana parallella ytor sammanbundna 
med sidoytor, som oftast är rektanglar) 

 

Rätblock 

(Motstående sidoytor parallella + räta hörn) 

               

Kub 

(Motstående sidoytor parallella + räta hörn + 
lika långa kanter)  

 

Cylinder 

(Två likadana parallella ytor, oftast 
cirkelformade, sammanbundna med en 
mantelyta) 

                

 

 

 

 

Bas och höjd 

 

 

 

Femhörning  

Symmetrilinje  

 

Sexhörning  

Omkrets 

(Totala sträckan runt 
omkring) 

 

 

n-hörning  

Area 

(Rektangelns yta) 

 

 Sluten kurva  

  Cirkel  

h 

Geometriska begrepp 2(2)



E
tt 

kl
ot

 in
ut

i e
n 

tri
an

ge
l 

Tr
e 

sm
å 

ci
rk

lar
 o

va
nf

ör
 e

n 
st

or
 c

irk
el

 

E
n 

re
kt

an
ge

l 

Geometrikarta 1(6)

Bilaga, Geometrikartor
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Geometrikarta 4 (6)
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Bilaga, bildstöd dansprogrammering

Dansprogrammering 1(4)



Dansprogrammering 2 (4)



Dansprogrammering 3 (4)



Dansprogrammering 4 (4)



Plats för fler anteckningar...





Vi på Pedagogisk Inspiration har från lärarna i Malmö stad sett en ökad efterfrågan på dansmatte 
inom ramen för Skapande skola. Med detta som grund ville vi undersöka möjligheterna att skapa 
ett material och en utbildning som stöd till dansare som arbetar i skolorna och till intresserade 
pedagoger. 

Under hösten 2018 har dansarna Ingrid Rosborg och Marie Helen Andersson tillsammans med  
matematikutvecklare Anna Moberg på Pedagogisk Inspiration utvecklat denna övningsbank i  
samarbete med klasser på Örtagårdsskolan, årskurs 2 och 3. 

Vår utgångspunkt i detta arbete har varit att använda den kreativa, skapande, uttrycksformen dans 
för att skapa förståelse och djupare kunskap i matematik, samtidigt som vi vill använda matematik 
för att inspirera och skapa djupare förståelse för dans och rörelse. 

Detta material finns även digitalt på Malmö delar - en didiaktisk resurs, malmodelar.malmo.se. 

Till sist vill vi tacka Örtagårdsskolan, Danscentrum Syd och Malmö stads kulturförvaltning för hjälp 
och stöd under projektets gång.

Vi hoppas du som håller i detta häfte får glädje av dess innehåll!

Anna Moberg, Ingrid Rosborg och Marie Helen Andersson

Grundskoleförvaltningen Malmö stad, Pedagogisk Inspiration.
Projektledning: Caroline Ulvsand och Maggi Óttarsdóttir. 
Illustration: Kristian Ingers. 


