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Abstrakt 
	
Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt dans kan användas som ett gestaltande 
verktyg i språkundervisning med nyanlända. Dans som gestaltande verktyg kopplar till 
rörelse, form och gestaltning med fokus kring kommunikation. För att uppnå syftet ställdes 
två frågor: På vilka sätt kan dans användas som gestaltande verktyg i språkundervisning med 
nyanlända elever och vilka för och nackdelar finns det med att använda en didaktisk modell 
där ämneskombinationen är dans och språk? Utgångspunkten är att från en didaktisk modell 
planera och genomföra undervisning med dans och språk i kombination. Studiens metod har 
varit aktionsforskning och examensarbetets utgångspunkt har varit didaktisk design. Material 
för analys samlades genom utförda undervisningstillfällen med forskaren som praktiker i form 
av etnografisk dokumentation. Resultatet visar på att dans i samband med språkundervisning 
skapar möjlighet att kombinera olika inlärningsstilar. Att använda en didaktisk modell samt 
använda dans i kombination med ett annat ämne skapade många parametrar att förhålla sig till 
samtidigt. Några av dessa parametrar var bland annat att hitta samklang mellan dans och 
språk, utgå ifrån en didaktisk modell samt att skapa och utgå från en passande språknivå. 
	
 
Nyckelord: Aktionsforskning, dans, didaktisk design, kommunikation, nyanlända, 
språkundervisning 
	 	



	

	

Förord 
 
Jag vill tacka alla som på något sätt stöttat mig under skrivandet av examensarbetet, det har 
varit en lång och tuff period och samtidigt väldigt intressant. Ett uppskattande tack vill jag ge 
min handledare Stefan Lundström för vägledning och givande konstruktiv feedback under 
arbetsprocessen. Ett stort tack till ansvarig lärare samt deltagare som varit informanter i min 
undersökning. Utan er hade studien inte kunnat genomföras. Slutligen vill jag även tacka min 
familj, vänner och bekanta för all er stöttning och hjälp som ni gett mig på olika sätt under 
arbetets gång.  
 

Tack! 

Isadora Nyberg Keenan 
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1. Inledning 
	
Inom ämneslärarutbildningen fick vi vid ett tillfälle en kursuppgift, vi skulle planera 
dansundervisning och sedan genomföra detta med faktiska elever. Målgruppen för dessa 
dansundervisningstillfällen var nyanlända elever. Benämningen ”nyanlända” syftar till de 
elever som har invandrat till Sverige och ännu inte har grundläggande kunskaper i det svenska 
språket (Bunar, 2015). Resultatet blev att jag under fyra tillfällen undervisade en grupp 
nyanlända elever i dans, i snitt tio stycken deltagare per tillfälle. Under perioden dessa fyra 
undervisningstillfällen pågick upplevde jag glädje över att få möta och undervisa denna grupp 
av elever. Min uppfattning var att deras vilja att lära sig dansa var stor och att gruppdynamiken 
upplevdes ge en ökad möjlighet till känsla av samhörighet. Kunskapen i svenska hos de 
nyanlända eleverna låg på en låg nivå. Vi kunde utbyta några ord och meningar, men inte mer 
än så. Jag märkte när jag väl började undervisa att detta var en utmaning, istället för att ge 
instruktioner verbalt fick jag använda mig av kroppsspråk i form av gester, använda få ord och 
göra upprepningar. Att använda kroppsspråk istället för verbalt språk fungerade väldigt bra då 
dans kan vara ett sätt att tala, fast med kroppen.  
 
Sedan det första mötet har det blivit fler tillfällen då jag haft möjlighet att möta och undervisa 
nyanlända elever i dans. Jag har uppskattat att dela med mig av mina kunskaper om dans och 
dansa tillsammans med dem. Dans för mig är ett sätt att kunna uttrycka sig, utveckla motoriska 
färdigheter, träna kreativitet samt ett lustfyllt sätt att lära samt lagra ny kunskap via kinestetiska 
sinnet, även kallat rörelsesinnet eller muskelsinnet (Hannaford, 1995). Därför blev valet att i 
denna studie kombinera dans- och språkämnet och undersöka om dans kan användas i 
språkundervisning med nyanlända elever. Det kan vara en utmaning för lärare att undervisa 
nyanlända elever och anledningen beror ofta på att ”Vi har nämligen inget gemensamt språk att 
kommunicera på” (Kaya, 2016, s. 9). Att inkludera nyanlända elever både pedagogiskt och 
socialt och ge dem den likvärdiga utbildning de har rätt till enligt lagstiftningen, demokratiskt 
och moraliskt, gör att det svenska utbildningsväsendet står inför stora utmaningar menar Bunar 
(2015). Att kombinera dans och språk är eventuellt en utmaning, vilket uppfattades under 
studiens undersökning som utgått från språkundervisning med tonvikt på dans som gestaltande 
verktyg.  
 
Via språk möjliggörs kommunikation och förståelse bland människor och som ett kroppsligt 
uttrycksmedel kan dans ses som ett sätt att kommunicera. Begreppet språk i den här studien 
avser verbal och icke-verbal kommunikation. Verbal kommunikation i form av tal och skrift 
och icke-verbal kommunikation i form av kroppen som ett gestaltande uttrycksmedel. Ett språk 
som finns hos alla människor, som kan variera beroende på kultur, är kroppens språk. Kroppens 
språk framhäver det vi vill förmedla menar Lagerlöf & Petterson (1994), och är ett sätt att 
kommunicera som kan relateras till olika uttryck i dans och rörelse. 
 
	  



	

	 2	

Via icke-verbal kommunikation, till exempel dans, kan människor kommunicera utan att 
behöva förstå samma verbala språk. Genom att utgå från dans som icke-verbal kommunikation 
är min uppfattning att fler uttryck och betydelser möjliggörs i det verbala språket. Dessutom 
kan dans bidra med andra faktorer, till exempel samarbetsförmåga, kreativitet och förbättrad 
motorik. Björklund Dahlgren (1990) anser att dans är ett språk som måste få rätt att utvecklas, 
då dans kan användas som uttrycksmedel och som icke-verbal kommunikation. Dans som icke-
verbal kommunikation sker bland annat via gester, förflyttning, blick, ansiktsuttryck, fysiskt 
utseende och känsla (Hanna, 2008). 
 
Att använda dans som ett moment i språkundervisning kan förhoppningsvis bli mer än bara ett 
gestaltande verktyg. Via dansen kan elever utveckla kreativitet och de får även möjlighet att 
använda och utveckla sin fantasi. Att ta tillvara på individens behov av rörelse och att göra det 
på ett lustfyllt sätt är viktigt, vilket kan möjliggöras via dansen menar Björklund Dahlgren 
(1990). Dans kan ge självkänsla, skapa glädje och gemenskap samt öka samarbetsförmåga 
vilket är viktiga faktorer i barn och ungdomars vardag. Lärande av ett nytt verbalt språk kan 
vara en utmaning vilket innebär att lärande bland annat bör ske på ett givande och roligt sätt.  
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2. Syfte/frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt dans som konstform kan användas som 
gestaltande verktyg i språkundervisning med nyanlända elever. Dans som gestaltande resurs 
utgår ifrån aspekter som rörelse, form och gestaltning med fokus på lärande som 
kommunikation. 
 

- På vilka sätt kan dans användas som gestaltande verktyg i språkundervisning med 
nyanlända elever?  

- Vilka för och nackdelar finns det med att använda en didaktisk modell när 
ämneskombinationen är dans och språk? 
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3. Bakgrund 
	
I detta kapitel presenteras först tidigare forskning kring dans som multimodalt lärande, svenska 
som andraspråk och språk och musik. Därefter kommer en beskrivning om dans  
och begreppen rörelse, form och gestaltning samt deras relevans för denna studie. Begreppet 
didaktisk design kommer sedan beskrivas och dess innebörd i denna studie. Ett inslag om 
undervisning i svenska som andraspråk följer därefter. 
 

3.1 Tidigare forskning 
Idag, när de estetiska ämnena riskerar neddragningar, finns det anledning att lyfta fram och 
argumentera för glädjen, rikedomen och nödvändigheten med dans som en ”kraftfull form av 
multimodalt lärande i både kärn- och andra ämnen” (Moerman, 2014, s. 183). Dans främjar 
sensomotoriskt engagemang och omedelbara samspel i lärande samt effektiv integrering och 
varaktig lagring av kunskap. Via dans stärks identiteten, både individuellt och i grupp där dans 
är ett språk och en kommunikation som kan tala både invändigt och utvändigt. Dans är en 
lustfylld och effektiv form av multimodalt lärande, ett sätt att kommunicera, där kroppen utgör 
skapandet för dialog hävdar Moerman (2014). Att erbjudas olika ingångar till kunskapsfälten 
brukar uppskattas av många.  
 
I skolan bör elever ges möjlighet att uttrycka sig och få möjlighet att reflektera över sin 
kunskap för att kunna nås med ny kunskap. Varje individs olika begåvningar kan då träda fram. 

I ett pedagogiskt sammanhang med dans och ämnesinlärning synliggörs tidigare och ny kunskap i 
ämnet, samtidigt som man i ett kreativt lekande, forskande och prövande, tolkar och associerar till 
begreppen, gör kunskapen till sin, och fördjupar insikter, även utöver ämnet i fråga. (Moerman, 2014, s. 
187) 

I dans aktiveras det sensomotoriska systemet. Sensomotorisk avser samverkan mellan 
muskelreaktioner och sinnesintryck, exempel på sinnen kan vara syn, hörsel, lukt eller beröring 
(Hannaford, 1995). Kunskapsinhämtningen och lagrandet av kunskap blir  
effektivare och mer beständigt genom att lära sig via stimulans av sinnena och med hjälp av 
den motoriska förmågan anser Moerman (2014).  
	
Pinter (1999) menar på att vi ofta kan läsa av en person mer via kroppsspråk än de verbala ord 
som yttras. Det är något som varje elev borde få möjlighet till att kunna upptäcka då relationen 
mellan människans kropp och sinne är viktigt och dess förmåga. Ett sätt att kunna upptäcka 
denna relation mellan kropp och sinne är genom att dansa, där dans bland annat bidrar till en 
ökad kroppsmedvetenhet samt ökad kinestetisk förmåga. Dans bidrar även till att öva 
musikalitet, lära sig uttrycka känslor och ger ett ökat rörelsevokabulär. Att använda rörelse som 
ett medel för kommunikation kan förbättra språkinlärningen, då dans ger 
möjlighet att utveckla förhållandet till olika kunskapsområden när det kommer till inlärning 
av ett andra språk (Pinter, 1999). 
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I avhandlingen språket och skolämnet svenska som andra språk (Sahlée, 2017) utforskas 
grundskolans ämne svenska som andraspråk i relation till språket. Begreppet språk utgår från 
ett språkvetenskapligt perspektiv även om studien utgångspunkt är att studera ämnet då språket 
svenska och svenska som andraspråk har anknytning till varandra. Förståelsen över begrepp 
som språket svenska och andraspråk har betydelse för ämnet, eleven samt dess generella 
språksyn. Problem möter en hur man än betraktar ämnet anser Sahlée (2017) vilket beror på 
alla språkliga referenser som är inbyggda i ämnet och som konkurrerar med varandra. Det 
grundar sig i de referenser som ges av styrdokumenten och av samhällets förståelse av språk, 
svenska och svenska som andraspråk. Resultatet i avhandlingen visar på den problematik som 
för nuvarande existerar i relationen mellan ämne och språk. Enligt Sahlée (2017) verkar ämnet 
inte vara anpassat för någon elev oavsett perspektiv. Många elever som läser svenska som 
andraspråk är nyanlända, vilket innebär att många av dem befinner sig i ett tidigt 
inlärningsstadium. Ett problem i dag anser Sahlée (2017) är att ämnet svenska som andraspråk 
är formulerat på ett sådant sätt att de elever som befinner sig i ett tidigt inlärningsstadium med 
stor sannolikhet kommer få ett underkänt betyg år efter år, vilket skapar problematik. Det kan 
tolkas att ämnet inte alls är till för de nyanlända elever som befinner sig i ett tidigt 
inlärningsstadium. ”Dessa elever bör få uppmuntran och få se progression i betyg precis som 
nybörjare i vilket annat (språk)ämne som helst.” (Sahlée, 2017, s. 45). 
 
I sin licenciatuppsats skriver Dahlbäck (2011) om sin aktionsforskningsstudie som gjordes 
inom ämnet musikpedagogik. I studien undersöks frågor kring om hur barn deltar och 
interagerar i musik- och språkverksamhet samt musiken och språkets funktioner för att kunna 
kommunicera på olika sätt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultaten visar hur eleverna 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv engagerade sig i multimodal inlärning där olika 
lärandestilar uppmuntrades, vilket ledde till att eleverna blev mer involverande. För att hjälpa 
eleverna att förstå musikaliska aspekter användes olika begrepp och symboler. Genom att 
använda låtar och musik skapades möjlighet att lyssna på ljud och rytm i både musik och språk 
via praktiserande, upprepande och variation. Genom deltagande, sociala interaktioner och 
omvandlingar i de aktiviteter de deltagit i lärde eleverna att uttrycka sig både i musik och språk. 
Språk- och musikaktiviteter med fokus på interaktion innehåller en mängd olika 
kommunikations- och semiotiska resurser. Medverkan, upprepning, variation, och struktur var 
viktiga aspekter för de deltagande. Genom pedagogisk nyansering kan musik och språk genom 
interaktion utveckla individuella inlärningsprocesser (Dahlbäck, 2011).  
 

3.2 Dans  
Det finns många sätt att beskriva dans och på frågan; vad är dans, skulle svaret antagligen bli 
olika beroende på vem som svarar, då dans som konstart kan ge olika associationer. Dans 
kommer i denna studie att användas och beskrivas utifrån benämningen dans som konstform. 
Dansen har funnits genom alla tider och kan beskrivas på olika sätt (Styrke, 2015). Dans är en 
konstart där människan är sitt eget uttrycksmedel hävdar Björklund Dahlgren (1990). Aspekter 
som rörelse, form, kroppslighet, stillhet och känsla kan beskriva dansen som konstart. Dans 
som konstform innefattar bland annat olika dansstilar som har ett ursprung i ett konstnärligt 
eller sceniskt uttryck skriver Lagerlöf & Petterson (1994), de anser också att dans ses som ett 
språk för individen och ett uttrycksmedel. Dans definieras av Ravns (2001) som ett sätt att 
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skapa relation till den egna kroppen genom rörelsers form, gestaltning och kraft och om hur 
individen samverkar med andra människor där dans ”handlar om både identitet och människlig 
kommunikation.” (Styrke (red.), 2015, s. 54).  
 
Dans är som ett språk, fast i rörelser, anser både Steiner (1985) och Björklund Dahlgren (1990), 
och är något som måste få rätt att utvecklas för att öka möjligheten för människan att kunna 
uttrycka sig. Överallt använder människan dansen som uttrycksmedel (Grau, 1998) där dans är 
ett sätt att kunna uttrycka sitt kroppsliga, känslomässiga och mentala jag och kan användas för 
att kommunicera med andra och uttrycka känslor som förmodligen är svåra att förmedla på 
annat sätt. Dans skapar möjlighet till icke-verbala kontakter vilket är av stor betydelse för den 
sociala interaktionen (Björklund Dahlgren, 1990) där dans ses som ett  
icke-verbalt kommunikationssätt. Icke-verbal kommunikation kan beskrivas som sådana 
kommunikativa signaler som inte förmedlas genom tal eller skrift. Kroppsspråket är bland 
annat ett icke-verbalt kommunikationssätt. Genom dans som ett icke-verbalt 
kommunikationssätt går det att med kroppen förmedla det vi menar, något som Lagerlöf & 
Petterson (1994) poängterar, kroppsspråket framhäver det vi vill förmedla vilket kan relateras 
till olika uttryck i dansen. ”I dessa fall kan man säga att det verbala språket ligger förborgat i 
kroppsliga uttryck” (Lagerlöf & Petterson, 1994, s. 26).  
 

Dans har också en social funktion menar Björklund & Dahlgren (1990) vilket uppstår när 
människor möts och kan kommunicera med varandra, via dans. Dans övar även 
samarbetsförmåga vilket skapar möjlighet till att känna samhörighet och gemenskap. ”Dans kan 
ses som förkroppsligad kunskap, där självförtroende och vilja till rörelse är en förutsättning för 
att utveckla en rörelsepotential.” (Styrke (red.), 2015, s. 55). Dans är meningsskapande i sig 
själv och för individen, och kan användas för att sända ut signaler till andra. Dansen engagerar 
hela människan då den tenderar till att väcka ursprungliga drifter och känslor till liv (Hjort & 
Gram Holmström, 1993).  
 

3.2.1 Rörelse 
Begreppet rörelse kan beskrivas som ett föremål som fysiskt ändrar sitt läge i rummet. I detta 
sammanhang innebär ”föremål” kroppen. Rörelse är då i sig ett medium för överföring av ett 
estetiskt och emotionellt begrepp från medvetandet av en individ till en annan (Copeland & 
Cohen, 1983). Rörelser kan ha inre estetiska värden och kan se olika ut beroende på kultur 
menar Ericson (2000). Dans och rörelse blir då ett sätt att kommunicera på ett icke-verbalt sätt.  
Det kinestetiska sinnet, även kallat ”rörelsesinnet” ger våra kroppsdelar information kring 
rörelseförmågan samt läge i förhållande till varandra (Björklund Dahlgren, 1990). Genom ett 
väl fungerande samspel mellan det kinestetiska sinnet, våra balansorgan samt det motoriska 
centrat i hjärnan ökar möjligheten till ett förstärkande av kroppsmedvetenheten samt 
kroppsuppfattningen.  
  



	

	 7	

3.2.2 Form och gestaltning 
Form förknippas inom bildkonsten som ”tydlig konkret gestalt”, vilket det även kan göra inom 
dans. Form betonar objektets artikulering av rörelse, vilket inom dans innebär den mänskliga 
kroppen som uttrycksmedel och dess sätt att röra sig. Form kan ge möjlighet att kunna vidga 
sin fantasi menar Burrows (2010) och hävdar att form kan vara en befrielse och samtidigt en 
begränsning. Då den form som skapas kan ge ett starkt inflytande på den rörelse som utförs. 
Något som även är centralt inom dans menar Ericson (2000) är förmåga att kunna uttrycka sina 
inre upplevelser i form av till exempel symboler, idéer eller känslor på ett övertygande sätt. 
Denna variabel benämns gestaltning. Gestaltning innebär att ge form åt något och genom 
individens förmåga att uttrycka sig via kroppen skapas möjlighet till egen tolkning, då 
gestaltning visar personlighet snarare än precisionen av något. Samt att det finns en möjlighet 
att uttrycka budskap som inte alltid är uppenbara och kan därför uppfattas på olika sätt. 
Gestaltning kan även vara mångtydig och mer abstrakt anser Ericson (2000), till exempel i 
utförandet av olika känslouttryck eller i gestaltning av olika bilder. I den här studien har 
gestaltning använts som ett sätt att visa innebörden av olika ord, både i form av bildspråk och 
genom olika kvalitéer. 
  

3.3 Teori 
Undersökningen i den här studien grundar sig i didaktisk design. Didaktisk design är framtaget 
av professorerna Selander & Kress (2010) som vill skapa och bidra till ett perspektiv som gör 
det möjligt att se lärande på ett delvis nytt sätt, genom att sätta ihop tankelinjer från didaktisk 
och socialsemiotiskt perspektiv skapas ett perspektiv där syn på lärandet är i centrum. Didaktik 
betyder läran om undervisning och relaterar till lärande och lärarens förhållande till elevens 
lärande (Hansén & Forsman, 2011). Socialsemiotik som ämne studerar hur människor 
kommunicerar i olika situationer. Den här teorin ska inte vara en ersättning till andra teorier 
påpekar Selander & Kress (2010) utan snarare komplettera dem.   
 

3.4 Didaktisk design 
Studien har utgått ifrån Selander & Kress (2010) användning av begreppet didaktisk design, 
vilket innebär både på vilka sätt man kan skapa förutsättningar för lärande och forma sociala 
processer samt för hur en individ tolkar och återskapar information i olika processer. Design 
handlar om att omskapa eller att skapa något nytt, till exempel kan begrepp, idéer och mönster 
användas för att omforma och skapa en ny produkt. Att kunna forma såväl objekt som villkor 
för kommunikation är också en form av design enligt Selander & Kress (2010). Begreppet 
didaktisk design kan ses som en aspekt för att förstå pågående lärprocesser i många olika 
sammanhang, det kan vara i skolan, på fritiden, eller på studiebesök osv. I den här studien har 
sammanhanget skolan varit fokusområdet i form av undervisning. Didaktisk design kan delas in 
i två områden, där Selander & Kress (2010) benämner dessa två områden design för lärande 
och design i lärande. 
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3.4.1 Design för lärande 
Med design för lärande menar Selander & Kress (2010) arrangemang för lärande som finns, 
vilket innebär förordningar och lagar, skolbyggnader samt läromedel av olika slag som främjar 
lärandet. Detta innebär att också läraren kan ses som en ”designer” på grund av planering och 
genomförande av undervisning, användning av klassrummet och olika resurser samt 
utvärdering av arbetet och sättet det görs på.  
 

3.4.2 Design i lärande 
Design i lärande innebär att istället för att se den enskildes lärande i relation till vissa redan 
uppsatta mål, uppmärksammas lärandet från fler parametrar. Synen på lärande ses mer som ett 
sätt att kunna utvidga sin repertoar vilket leder till att kunna förstå och handla meningsfullt i 
olika sociala sammanhang. Den ”enskildes design av sin lärväg uppmärksammas genom de val 
som individen gör, både vad gäller det som väljs och det som väljs bort.” (Selander & Kress, 
2010, s. 25), vilket kan uttryckas i lärande som deltagande.  
 

3.4.3 Teckensystem 
Notér Hooshidar (2014) menar att i en kommunikation tas information emot och tolkas och i 
den processen förändras något. Som sociala individer kommunicerar och interagerar vi med 
varandra och när detta görs via teckenskapande sker olika typer av ”överföringar” utifrån två 
olika teckensystem. Teckensystem kan vara ljud, rörelsemönster och gester, linjer och punkter, 
ytor och färgskalor som sen kan bli skrivtecken, målningar, teckningar, film osv (Selander och 
Kress, 2010). Dessa teckensystem benämns transformation och transduktion. Transformation 
betyder omvandling och innebär att förändra genom en omorganisation av tecken i samma typ 
av teckensystem. Transduktion innebär att realisera i ett annat teckensystem än det 
ursprungliga. Med dans som exempel kan transduktion innebära att en elev omtolkar en verbal 
instruktion till rörelse, form eller gestaltning. 
 

3.4.4 Design av en lärsekvens 
Selander & Kress (2010) modell av en lärsekvens innebär iscensättning, transformering och 
representation vilket visas i en design av en formell lärsekvens (se nästa sida). Den här studien 
har grundat sig i denna didaktiska modell med utgångpunkt i den första transformationscykeln. 
Syfte i form av mål, iscensättning, transformering och användandet av resurser har legat som 
grund för planering av lektionsupplägg i studiens undersökning. Positionering och social 
interaktion från deltagarna samt positionering och intervention från mig som praktiker har 
också betraktats.  
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 (Selander & Kress, 2010). 

 

Iscensättning innebär att ställas inför en fråga eller uppgift att göra eller hantera, vilket i den 
här studien inneburit utförandet och iscensättandet av undersökningens aktiviteter och 
uppgifter. I fokus ligger den enskilde individens tolkning av uppgiften och hur denne 
positionerar sig i sammanhanget (Selander & Kress, 2010), vilket haft betydelse i koppling till 
dans, rörelse, form och gestaltning.  
 
Transformering betyder att information väljs ut, bearbetas och kombineras på ett nytt sätt. I den 
här studien används begreppet transduktion. De processer som görs är att information väljs ut, 
bearbetas och kombineras och processerna bör vara skissartade, prövande och hypotetiska 
menar Selander & Kress (2010). Viktigt i varje process är personernas samspel, dialog och 
positionering i förhållande till varandra för att uppmärksamma vilken riktning en aktivitet kan 
ta. Dialog i denna undersökning innebär en kombination av både verbal och icke-verbal 
kommunikation. Viktigt blir här att studera den pågående kommunikationen, för att observera 
och uppmärksamma det som sker. Selander & Kress (2010) hävdar att integrering kan göras 
mellan eleverna och mellan eleverna och läraren för att antingen stärka eller motarbeta 
varandra. De resurser som används för att göra det möjligt att forma och gestalta sin förståelse i 
en uppgift är de resurser som anses möjlig, rimlig eller självklar i situationen. 
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I den här studien har representation utgått från resultatet av varje utförd aktivitet i studiens 
undersökning. Representation innebär ett slutresultat av individens förståelse. I skolan kan en 
representation till exempel vara en skriftlig uppsats, svar på ett prov eller en muntlig 
presentation. I skapandet av representationer i en lärandesituation utgår man ifrån de 
kommunikativa resurser som finns till hands. Bland annat kan blickar, gester eller beröring 
användas för att kommunicera med andra. Dans har i studien använts som ett gestaltande 
verktyg och kommunikativ resurs för att möjliggöra förutsättning för lärande. Selander & Kress 
(2010) hävdar att vi behöver förstå i vilket sammanhang meningsskapande och lärande sker för 
att förstå lärande och dess villkor. En aktivitets syfte, interaktion med andra och de resurser 
som finns skapar situerade förutsättningar för lärande. En process börjar med att försöka tolka 
och transformera information till en egen representation, detta kan uttryckas genom placering i 
rummet i förhållande till andra, deltagande i samtal eller i form av gester, blickar och 
handlingar.  

 
3.5 Språkinlärning av ett andraspråk 

Den mottagningsmodell som är dominerande i Sverige sedan 70-talet är att placera nyanlända 
elever i förberedelseklasser innan de skickas vidare ut till ordinarie skolor. 
Förberedelseklassernas huvudfokus är att ”undervisa i svenska som andra språk, erbjuda en 
trygg skolmiljö och ge möjligheter till fortsatt kunskapsutveckling” (Bunar, 2015, s. 81), och 
miljön där språkutveckling sker har stor betydelse. Meningsskapande processer är något som 
människor gör tillsammans och genom interaktion i samtal sker utveckling av språk och 
intellekt. Via gemensamma aktiviteter kan lärare och elever interagera med varandra och 
tillsammans bygga broar mellan vardags- och ämnesspråk (Bunar, 2015). Axelsson (2015) 
menar på att i denna process av utveckling är ”resurser som stöttar både språk och innehåll 
värdefulla för alla elever, men nödvändiga för elever som lär sig skolans ämnen genom sitt 
andra språk.” (Bunar, 2015, s. 84). Det anses i vissa fall finnas en bidragande relation mellan 
inkludering och språkinlärning, där Nilsson (2015) menar på att bättre förutsättningar för 
inkludering skapas genom att lära sig språket då språkinlärning främjas genom inkludering i 
sociala sammanhang. I ämnesplanen svenska som andraspråk (Skolverket, 2017) mot 
gymnasiet står det att: 

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin 
kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara 
vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker 
vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. (Skolverket, 2017, s. 1) 

Eftersom dans kan ses som ett språk för att uttrycka sin personlighet kan ämnet möjligtvis 
användas i samband med språkundervisning i svenska som andra språk. Meningen fortsätter 
också med att belysa att interagera i olika situationer med andra människor. Med dans finns 
förutsättningar att arbeta med integration då den kommunikativa språkförmågan i kombination 
med icke-verbal kommunikation kan få eleverna att interagera med varandra utan att direkt 
behöva förstå samma verbala språk. Interaktion har länge setts som en viktig och avgörande 
faktor för lyckad andraspråksinlärning menar Kästen-Ebeling (2014).   
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Inom forskning kan språkinlärning av ett andra språk betraktas utifrån olika teoretiska 
perspektiv och två exempel är kognitivt perspektiv och sociokulturellt perspektiv. Utifrån ett 
kognitivt perspektiv ses den lärande som deltagande och aktiv i inlärningsprocessen och är 
omgiven av det nya språket i stora mängder, antingen det är i skolan eller på fritiden. Det utgör 
grunden för inlärningen av det nya språket och brukar kallas inflöde. Det är viktigt att det finns 
rikligt med inflöde av olika slag för att underlätta språkinlärningen och förståelsen av språket. 
Till exempel kan olika hjälpmedel användas som kroppsspråk i form av gester, blickar och 
mimik samt föremål och bilder för att lättare kunna konkretisera och kontextualisera. 
Grundläggande är att det finns mycket och varierat språk i klassrummet där språket bör vara 
anpassat utifrån de lärandes nivåer (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). 
 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på språkinlärning av ett andraspråk ses inlärningen ”som ett 
resultat av möten mellan individer i socialt samspel med varandra i ett sociokulturellt 
sammanhang.” (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014, s. 62). Samspel eller stöttning från någon 
som är mer erfaren i språket gör att den lärande kan komma längre i sin språkutveckling än om 
de skulle försöka på egen hand menar Kästen-Ebeling & Otterup (2014), där samspel och 
stöttning ger eleven möjlighet att klara av moment på en högre nivå. Det kan vara en utmaning 
för lärare som undervisar i språkinlärning av ett andraspråk då de bör känna till på vilka sätt de 
nyanlända kan utveckla språk- och ämneskunskaper i klassrummet (Kästen-Ebeling & Otterup, 
2014). I kursplanen svenska för andraspråk mot grundskolan står det att ”eleverna ska även 
stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.” (Skolverket, 2017, s. 1). 
Som lärare bör man därför kunna använda och undervisa eleverna i olika estetiska 
uttrycksformer, vilket vissa lärare kanske är bekväma med att göra och andra inte. Att utbilda 
sig till danslärare är ett privilegium då dans som konstform är en estetisk uttrycksform som 
möjligtvis kan användas i undervisning med nyanlända.  
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4. Metod 
	
Denna studie utgår från att undersöka på vilka sätt dans kan användas som gestaltande verktyg i 
samband med språkundervisning med utgångspunkt från en didaktisk modell. För att skapa 
möjlighet att eventuellt kunna användas som komplement i språkundervisning. Den valda 
metoden för denna studie är aktionsforskning.  
	
Aktionsforskning innebär ”en relation mellan tänkandet om praktiken och handlandet i 
praktiken” (Rönnerman, 2004, s. 13). Det handlar om att skapa utveckling och förändring i en 
verksamhet, vilket i denna studie innebär skolans verksamhet. Aktionsforskning som metod är 
att pröva något i syfte att förändra utvald verksamhet mot önskvärd riktning. Forskaren skaffar 
sig kunskap om hur denna förändring går till samt vad som sker under processens gång, vilket 
kan leda till nya lärdomar. I aktionsforskning är forskaren även praktiker där centrala moment 
är att ifrågasätta praktiken, iscensätta en handling, följa processen och reflektera över 
händelseförloppet. Relation mellan handlandet och förståelsen över vad som sker i en praktisk 
verksamhet är i detta fall en mycket central del. Utifrån denna relation blir praktikern delaktig i 
händelseförloppet och kan därmed finna bättre förutsättningar att verka utifrån (Rönnerman, 
2004). Denna metod valdes då undersökningen utgår ifrån att i praktiken undersöka 
genomförandet av undervisningen utifrån utvald didaktisk modell med dans och 
språkundervisning i kombination.  
 

4.1 Aktionsforskningens analysspiral  
För att få fram ett resultat som sedan leder till svar på forskningsfrågorna (se kapitel 2 Syfte) 
har undersökningen utgått ifrån en så kallad analysspiral. I aktionsforskningens analysspiral 
ingår stegen; planera, agera, observera och reflektera. I aktionen i denna studie avser steget 
planera - en första träff med deltagarna; när varje undervisningstillfälle ska ske; förberedelse 
och sammanställning av lektionsplanering; val av musik samt sammansättning av lappar med 
det svenska alfabetet och utvalda ord. Steget agera innehåller genomförande av varje 
undervisningstillfälle, vilket i denna studie är fyra stycken. Steget observera avser att 
uppmärksamma händelseförloppet under undervisningstillfällena. Steget reflektera avser att 
utifrån de observationer som görs återge dessa handlingar för att sedan analysera kring 
resultatet. Denna analysspiral bör inte ses som en modell som slaviskt ska följas menar 
Rönnerman (2004) utan kan användas för reflektion utifrån olika tankegångar. Det verktyg som 
används för att dokumentera det som händer i läranderummet är etnografisk dokumentation 
(Kullberg, 2004). Dokumentation i detta sammanhang gäller skriftliga handlingar kring det som 
observeras under de fyra undervisningstillfällena. 
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4.2 Planering av aktion 
Planerandet av aktionen började med att studera och lära sig designen av den formella 
lärsekvens som är det den här aktionens undervisningsupplägg grundar sig på. Störst fokus har 
legat på den första transformationscykeln i designen av en formell lärsekvens, då den riktas mot 
genomförandet av undervisning och i den här studien själva aktionen. Därefter skapades 
lektionsupplägget med valda aktiviteter utifrån designen. I den didaktiska modellen bör det 
finnas ett syfte med den aktivitet eller uppgift som ska genomföras och i den här studien 
används i stället benämningen mål. Mål innebär precis som syfte vad man som lärare tänker sig 
att eleverna bör uppnå när undervisningstillfället eller undervisningstillfällena är utförda. Det 
mål som valdes var att arbeta kring att utveckla förmåga till samarbete, kreativitet samt både 
verbal och icke-verbal kommunikation. Utifrån valt mål skapades aktiviteter som i aktionen 
blev iscensättningar av presenterade och genomförda uppgifter. Här har fokus legat på att 
arbeta med dans och rörelse för att forma och gestalta bokstäver, ord och rörelsekvalitéter. 
Aktiviteterna har utförts både enskilt, i par, i grupp och helklass. I den didaktiska modellen 
ligger fokus kring de resurser som gör det möjligt att forma och gestalta sin förståelse i varje 
uppgift. Tillgängliga och använda resurser har här varit kroppen med dans och rörelser, skrivna 
lappar med bokstäver och ord samt musik med och utan sång. Musiken valdes med fokus på 
utvalda aktiviteter för att förstärka ett moment eller för att kunna genomföra aktivitetens 
uppgift, då aktiviteterna fokus legat både på verbal och icke-verbal kommunikation i form av 
dans och språk.  
 
Aktionens deltagare går i förberedelseklass, vilket innebär att styrdokument i form av kursplan 
inte finns. Inför planering av undervisning blev därför valet att närvara under ett 
språkundervisningstillfälle med ordinarie lärare. Att närvara under språkundervisning i 
förberedelseklass gav mig som praktiker möjlighet att träffa deltagarna, den ordinarie läraren 
samt få en inblick i språkundervisningsnivån. Det skapade möjlighet att försöka anpassa 
språkundervisningens svårighetsgrad i aktionen då det inte finns någon kursplan. 
Språkundervisningen i förberedelseklass innehöll inlärning av bokstäver från det svenska 
alfabetet, inlärning av svenska ord och träning av bokstäver och ords uttal, därav blev beslutet 
att använda bokstäver, ord och en utvald svensk sångtext i studiens aktion. Den svenska 
sångtext som blev vald heter Fri som fågeln med Hanna Hedlund och Sanna Martin från filmen 
Modig. De bokstäver och ord som användes blev valda utifrån samma sångtext. Utmaningen i 
planerandet av aktionen har varit att kombinera ämnena dans och språk och att kunna balansera 
ämneskombinationen dans och språk för att inte försöka ge ett ämne mer fokus än det andra. 
Valet blev därför att skapa olika typer av aktiviteter. Några aktiviteter fokuserade på det 
skriftliga språket där dans användes som verktyg för att kunna iscensätta och representera i 
form av rörelse, form och gestaltning. Några aktiviteter fokuserade på dans och rörelse med 
verbala instruktioner. Dessa aktiviteter har lagds i ordning utifrån en progression, vilket är 
vanligt förekommande i dansundervisning. 
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4.3 Genomförande  
Antalet deltagare har varierat vid varje undervisningstillfälle. Första och fjärde 
undervisningstillfället var deltagarsiffran tio, andra undervisningstillfället var deltagarsiffran 
elva och tredje undervisningstillfället var deltagarsiffran åtta. Aktionens lektionsupplägg bestod 
utav sex stycken aktiviteter. Dessa aktiviteter var bokstavsrörelser, kroppsliga bokstavsformer, 
röra sig över golvet, ord, gestalta ord, springa från hörnet och gestaltning av svensk låttext. 
Aktiviteterna utfördes enskilt, i par, i grupp och i helklass. Någon specifik dansstil förekom inte 
då det är individens rörelser, form och gestaltning som är väsentlig. Under genomförandet av 
undervisningstillfällena hände det ibland att aktiviteternas ordning och innebörd fick lov att 
ändras. Anledningen till det var att deltagarna antingen inte förstod uppgiften eller att gruppen 
hade svårt att lyssna till instruktioner. Som praktiker var det ibland svårt att uppfatta om 
deltagarna inte lyssnade på de instruktioner som gavs för att de inte förstod innebörden eller för 
att deras fokus hamnat någon annanstans. Som lärare gäller det att kunna fånga och utgå ifrån 
elevernas intresse, vilket är något som den didaktiska modellen betonar. Deltagarnas intressen 
kunde inte anammas i aktionens undervisning i lika stor utsträckning som utgavs i den 
didaktiska modellen. Vissa av deltagarna befann sig i ett tidigt inlärningsstadium vilket gjorde 
att den verbala kommunikationen var begränsad och missförstånd kunde med lätthet 
förekomma. Första mötet med deltagarna skedde vid ett tillfälle under en språkundervisning 
med ordinarielärare innan aktionen, vilket gav för kort inblick för att kunna uppfatta 
deltagarnas olika intressen.  
 
Placering i rummet har varit en väsentlig del både i iscensättning av aktiviteterna samt 
deltagarnas placering i förhållande till varandra. Dans är ett ämne som innebär rörelse, form 
och gestaltning vilket kräver yta då iscensättning av aktiviteter kan förekomma i form av olika 
placeringar. Placering i rummet och deltagarnas placering i förhållande till varandra är en viktig 
och betydande del för att varje aktivitet ska kunna genomföras, framför allt då det i vissa fall 
förekommer rörelser som behöver färdväg i rummet. De utvalda bokstäverna valdes ut utifrån 
deras form och kapacitet att kunna formas av kroppen. Inspiration togs från mindre samtal med 
några verksamma lärare som haft erfarenhet att undervisa barn samt nyanlända. Där de 
berättade att de arbetat med kroppen för att forma och skapa bokstäver och ord i samband med 
språkundervisning. Den första aktiviteten bokstavsrörelser genomfördes för att kunna ge 
inspiration till nästkommande aktiviteter som var kroppsliga bokstavsformer samt ord där 
deltagarna själva fick forma bokstäver och ord med kropparna. 
 

4.4 Analys 
Analysprocessen började redan efter andra undervisningstillfället då mina erfarenheter efter 
varje undervisningstillfälle gav mig ny kunskap att kunna reflektera över vad som sker i den 
iscensättande handlingen som i detta fall är varje aktion. Mellan det som händer och förståelsen 
över vad som sker skapas en relation menar Rönnerman (2004) vilket innebär att praktikern 
själv ställer frågorna och kan finna andra och alternativt bättre förutsättningar att verka utifrån. 
I processen används olika redskap för att hjälpa praktikern att följa en utvecklingsprocess och 
identifiera eventuella problem för att sedan reflektera och värdera över det som sker 
(Rönnerman, 2004). 
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4.5 Studiens relevans  
I undersökningen ingår att pröva hur dans kan användas som gestaltande verktyg i 
språkundervisning. Den kan också ge lärare och andra yrkesverksamma i skolans verksamhet 
material eller idéer till framtida undervisning, projekt eller liknande.  
 

4.6 Etnografisk dokumentation 
I denna studie har etnografisk dokumentation använts i form av dagbok. Etnografisk dagbok 
använder praktikern för att skriva den verklighet som han eller hon erfar och uppfattar 
(Kullberg, 2004). Etnografisk dagbok kommer i min studie att användas i samband med 
undersökningens undervisningsperiod för att få en insikt över undervisningens funktion 
(Rönnerman, 2004) samt för att hålla ordning på hur undersökningen fortskrider (Bell, 2006). 
Dagboksskrivande används inom aktionsforskning och är ett redskap för att kunna följa det 
egna tänkandet och handlandet under processens gång. För att få tillgång till egna funderingar 
och reflektioner kring vad som skett är det viktigt att gå tillbaka till det som skrivits menar 
Rönnerman (2004). Den etnografiska dagboken bör innehålla beståndsdelar som är i form av 
fyra inslag: berättande, beskrivande, analyserande och tolkande. Detta innebär att en noga 
iakttagelse över alla detaljer behöver göras samt att inte utesluta något hävdar Kullberg (2004). 
Berättande relaterar till det som sker, beskrivande relaterar till att framställa det som sker, 
analyserande relaterar till att noggrant undersöka det som sker och tolkande relaterar till att ge 
uttryck åt det som sker. Kullberg (2004) pekar på att för att kunna göra en fördjupad och 
avslutande analys av studien kommer inslagen av analyserande och tolkande vara extra viktigt. 
Något som Arvastson & Ehn (2009) benämner ”den etnologiska blicken” vilket innebär 
förmågan att se, förstå och beskriva. Tyngdpunkten bör ligga på det ögonen ser för att kunna 
transformeras till vetenskapligt material (Arvastson & Ehn, 2009).  
 

4.7 Urval 
Då undersökningen i denna studie riktar sig mot dans och språk är valet att ha deltagare som 
definieras till benämningen nyanlända (Bunar, 2015). Eftersom denna studie ska ha en 
pedagogisk inriktning blev valet målgruppen nyanlända elever i skolåldern som studerar någon 
form av språkklass. För att finna deltagare användes sökmotorer via internet för få kontakt med 
utvald målgrupp där valet blev att kontakta skolor med språkklasser i vald kommun i 
Norrbotten. De kontakter som fanns tillgängliga var personal och de kontaktades via mail. När 
svaren inkom från personalen visade det sig att målgruppen nyanlända elever i åldern mot 
gymnasiet inte fanns tillgänglig och därför blev valet att ändra målgruppen mot grundskolans 
yngre åldrar. En av den personal som kontaktades och som visade intresse av deltagande i min 
aktionsforskning undervisade nyanlända elever mot grundskolans yngre åldrar. Valet blev här 
att utföra aktionen där deltagarna var i denna målgrupp. Antalet deltagare var mellan åtta till 
elva stycken elever beroende på tillfälle.  
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4.8 Etiska överväganden 
Att kunna garantera sina informanter anonymitet är något som en forskare ska kunna. I den här 
studien gäller det deltagarna som deltagit under fyra undervisningstillfällen. Då målgruppen är 
nyanlända elever mot grundskolans yngre ålder och undervisningstillfällena skedde i skolans 
verksamhet har muntlig information getts till ansvarig lärare. Problematiken har funnits 
angående formulär för samtycke då målgruppen inte haft tillräckliga kunskaper i ett gemensamt 
verbalt språk. Studiens syfte är att undersöka undervisningen och dess modell och inte 
informanterna, därav var valet att genom muntlig information ge och få samtycke med ansvarig 
lärare.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras aktionens lektionsupplägg, aktiviteter samt resultat från moment ur 
aktionens fyra undervisningstillfällen. I samband med undersökningen i denna studie är valet 
att benämna forskaren som praktiker och aktionens informanter som deltagare. Aktionens 
deltagare är målgruppen nyanlända elever mot grundskolans yngre åldrar.  
 

5.1 Lektionsupplägg från didaktisk modell 
Aktionens undervisning är uppbyggd från en didaktisk modell. Varje aktivitet iscensätts med 
betoning på placering i rummet samt genom interaktion med andra, vilket här innebär 
praktikern och deltagarna. Undervisningen har också utgått från tillgängliga resurser, vilket är 
musik både med och utan sångtext, lappar med bokstäver från svenska alfabetet samt lappar 
med utvalda ord. Både bokstäverna och de utvalda orden är skrivna med stora bokstäver och 
lapparna är av storlek A5 och A4. Aktionens lektionsupplägg består av aktiviteterna 
bokstavsrörelser, kroppsliga bokstavsformer, röra sig över golvet, ord, gestalta ord, springa 
från hörnet och gestaltning av svensk låttext. Målet är att med dans och rörelse forma och 
gestalta; bokstäver, ord och olika rörelseformer både enskilt, i par, i grupp och i helklass. 
Någon specifik dansstil förekom inte då det är individens rörelser, form och gestaltning som är 
väsentlig. 
 

5.2 Bokstavsrörelser 
Aktivitetens uppgift är att forma bokstäver med kroppen, så kallat bokstavsrörelser. De utvalda 
bokstäverna är A, F, I, K, L, T, X och Y och är tagna från en vald svensk sångtext som använts 
i aktionen. Bokstäverna är också valda utifrån att kunna representeras av en individuell kropp. 
Den här aktiviteten är till för att ge deltagarna en inblick hur de kan använda kroppen för att 
forma bokstäver. Praktikern utför utvalda bokstavrörelser och deltagarna tolkar och 
representerar det praktikern gör genom att härma. Instruktioner som praktikern ger är verbala 
samt via gester och blickar. Innan aktiviteten börjar ger praktikern instruktioner om var 
aktiviteten ska iscensättas och var deltagarna ska placera sig i rummet. Aktiviteten utförs till 
musik utan sångtext. Aktiviteten börjar med att deltagarna är placerade i en ring med armlängds 
avstånd i förhållande till varandra. Praktikern leder och deltagarna härmar. Praktikern börjar på 
huk för att sedan, långsamt, rulla igenom kroppen till stående position. De första bokstäver som 
formas är bokstäverna A, I, T och Y. Byte sker mellan bokstavsrörelserna och tempot är lugnt. 
Denna sektion upprepas två gånger och samtidigt som bokstavsrörelserna formas och 
representeras med kroppen yttras de även verbalt. Praktikern ger därefter instruktioner, både 
verbalt och med kroppen, att deltagarna ska i par placera sig mitt emot varandra. 
Bokstavsrörelserna till A, I, T och Y återupprepas, verbalt och med kroppen. Praktikern ger nya 
instruktioner, både verbalt och med kroppen, att deltagarna ska röra sig omkring i rummet via 
olika vägar. När nya instruktioner ges använder praktikern gester och rörelse med kroppen samt 
det verbala språket för att få deltagarnas uppmärksamhet. I den avslutande delen av övningen 
får deltagarna följa och tolka praktikerns representation av bokstavsrörelserna för bokstäverna 
K, F, L, V och X. Deltagarna är placerade utifrån hur de valt att röra sig i rummet, vilket 



	

	18	

innebär olika placeringar i rummet i förhållande till varandra. Övningen avslutas med att 
upprepa alla bokstavsrörelser, från början till slut, på samma placering.  
 

5.2.1 Leda och följa 
Instruktionerna deltagarna får inför aktiviteten är att de ska härma praktikern. Instruktionerna 
ges verbalt och med gester. ”Vi sätter igång, säger jag. Jag kommer sätta på musiken och då 
börjar vi med att ni får härma mig. Samtidigt som jag säger detta pekar jag på mig själv.” 
(Dagbok, 2018-03-01). Att enbart ge instruktioner verbalt eller i kombination med bara gester, 
under eller inför en aktivitet, visade sig inte alltid fungera något som demonstreras under första 
undervisningstillfället, under den första aktiviteten. 
 

Efter att ha gjort två omgångar av A, I, T och Y dämpas musikens intensitet och jag ger deltagarna 
instruktioner om att vända sig mot en kompis. Deltagarna ser frågande på mig vilket leder till att jag 
förklarar vidare att de ska gå ihop två och två. Samtidigt som jag säger detta visar jag med fingrarna. 
Jag märker att deltagarna fortfarande inte förstår, jag vänder mig då mot den deltagare som står bredvid 
mig och visar med kroppen att de ska stå vända mot varandra. Några av deltagarna vänder sig samtidigt 
som jag vänder mig. Antagligen följer de mitt sätt att röra mig, vilket jag också bad dem göra. Kan även 
hända att de inte förstod det jag sa eller att musiken överröstade mitt uttal. (Dagbok, 2018-03-01) 

 
Utifrån denna erfarenhet blev valet att under nästkommande undervisningstillfälle ge 
instruktioner verbalt och visa med kroppen samtidig. Resultatet visade sig ge effekt vilket 
observerades under andra undervisningstillfället. 
 

Sedan säger jag, nu vänder vi oss mot vår kompis och ställer oss två och två. Samtidigt som jag säger 
detta visar jag även med kroppen. Alla deltagarna verkar förstå vad jag menar för när jag ser mig 
omkring står alla två och två med näsan mot varandra. Antingen var mina instruktioner tydliga nog eller 
så är anledningen den att några av deltagarna redan har gjort denna aktivitet förut under förra tillfället 
och därav känner igen de moment vi gör. (Dagbok, 2018-03-16) 

 
Valet blev därefter att under resterande undervisningstillfällen ge instruktioner både verbalt och 
visa med kroppen under detta moment. Då den första aktiviteten är bokstavsrörelser är valet att 
ha förutbestämda former och rörelser till de utvalda bokstäverna. 
 

Deltagarna har fått instruktioner om att de ska härma då rörelse kan vara ett nytt moment för många. 
Därför är valet att börja med att de får härma mig för att få en känsla av hur kroppen kan forma vissa 
utvalda bokstäver. (Dagbok, 2018-03-28) 

 
Observationen från några undervisningstillfällen var att den bokstav som både formades med 
kroppen och samtidigt uttrycktes verbalt, inte alltid stämde överens. Reflektion kring detta är 
att det kan ha och göra med musikens volym alternativt praktikerns uttal av det verbala språket. 
”Är musikens volym för stark kanske inte alla hör det jag säger. Eller så är min betoning av hur 
bokstäverna uttalas annorlunda, vilket gör att det låter olika.” (Dagbok, 2018-03-22). 
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5.3 Kroppsliga bokstavsformer  
Aktivitetens uppgift är att i par forma utvalda bokstäver med kroppen, så kallat kroppsliga 
bokstavsformer. Dessa utvalda bokstäver är A, B, F, G, J, M, N, O, P, S, X, Z och Ö. I par ska 
deltagarna iscensätta med kroppen en utvald bokstav till en egen representation. Bokstäverna är 
skrivna på lappar och praktikern har i förväg bestämt vilka bokstäver deltagarna ska få. 
Praktikern ger deltagarna två till tre bokstäver per par beroende på tid och antal deltagare. 
Praktikern använder lappar som resurs för att deltagarna visuellt ska kunna se den bokstav 
som ska formas med kroppen. En utveckling av aktiviteten är att låta deltagarna själva få 
bestämma vilken bokstav de vill forma till en egen representation. Aktiviteten behöver 
iscensättas i ett relativt stort rum och deltagarna får själva välja placering i rummet samt 
utifrån vilket perspektiv den kroppsliga bokstavsformen ska representeras. Under tiden 
deltagarparen iscensätter, tolkar och skapar sina egna representationer av utvald bokstav 
kommunicerar praktikern och deltagarna med varandra. Denna kommunikation sker via 
blickar, gester och/eller det verbala språket. Praktikerns uppgift är att studera deltagarnas 
processer av iscensättning, tolkning och representation. När deltagarparen har skapat och 
format sin kroppsliga bokstavsform, ger praktikern nya instruktioner och deltagarparen får en 
ny bokstav att forma och representera med kroppen som gestaltande resurs.  

 
5.3.1 Via transduktion iscensätta, tolka och representera 

Inför denna aktivitet blev det tydligt att enbart verbala instruktioner inte fungerade, vilket 
uppfattades utifrån observation från det första undervisningstillfället. 
 

Jag springer bort till datorn för att sänka musiken och hämta lappar med bokstäver på. Jag säger åt 
deltagarna att de ska hitta en kompis då de nu ska jobba tillsammans två och två. (…) Sedan ger jag 
varje par en lapp med varsin bokstav på. Dessa bokstäver är idag B, G, M, N, O och S. Jag instruerar 
sedan att de ska forma dessa bokstäver med sina kroppar och att de ska forma bokstäverna tillsammans i 
paret. Deltagarna tittar frågande på mig och flera frågor börjar att ställas. Det märks snart att detta 
verkar vara en uppgift som deltagarna inte verkar förstå hur de ska göra. Mitt didaktiska val blir därför 
att i helgrupp visa med ett av paren hur de ska gå tillväga. Sedan väljer jag att gå från par till par för att 
visa och hjälpa dem att förstå uppgiften. Efter att jag har fått förklara och visa hur deltagarna ska utföra 
uppgiften verkar de förstå. (Dagbok, 2018-03-01) 

 
Då deltagarna utfört aktiviteten fungerar det under nästkommande undervisningstillfällen att ge 
verbala instruktioner, vilket antagligen beror på att deltagarna nu vet aktivitetens uppgift. 
Under tiden deltagarna är i den pågående processen av att iscensätta uppgiften genom att pröva 
och forma till en egen representation väljer praktikern att observera deltagarna när de 
kommunicerar med varandra. ”Deltagarna använder ord, mest på sitt eget språk, icke-verbal 
kommunikation samt manipulation, då de tar i varandras armar, ben och kroppar för att forma 
bokstäverna.” (Dagbok, 2018-03-01). Reflektion utifrån denna observation är att verbalt språk 
används även om deltagarna inte alltid använder samma typ av språk. Genom en kombination 
mellan verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation samt tydligt visande via handling 
hur kroppen ska forma sig kan det tänkas att budskapet av det deltagarna vill säga ändå 
förmedlas. Vid varje undervisningstillfälle under denna aktivitet väljer deltagarna att forma 
bokstäverna från ett fågelperspektiv. Som observatör innebär detta att deltagarna iscensätter, 
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skapar och formar kroppsliga bokstavsformer på låg nivå i form av sittande eller liggande 
positioner.  
 

5.4 Nivå, dimension och tempo 
Aktivitetens uppgift är att röra sig över golvet från ena kortsidan till den andra med fokus på 
begreppen nivå, dimension och tempo. Definition av nivå innebär kroppens position i rummet, 
vilket är högt upp, mitten och lågt ner. Definition av dimension innebär kroppens rörelser i 
storlek, vilket är stort och litet. Definition av tempo innebär snabba och långsamma rörelser. 
Varje deltagare får själv bestämma val av utförda rörelser och musiken ändras inför varje nytt 
moment. Första instruktionen är att deltagarna ska röra sig över golvet på hög nivå med stora 
rörelser. Instruktionen ges både verbalt och med kroppen då praktikern instruerar orden högt 
och stor via rörelser. Efter klartecken från praktikern iscensätter deltagarna den information 
som de fått och tolkar och representerar därefter uppgiften via rörelser. Samma moment 
upprepas några vändor. Praktikern ger nya instruktioner både verbalt och med kroppen för att 
instruera orden lågt och litet. Uppgiften är att röra sig över golvet på låg nivå med små rörelser. 
Praktikern ger klartecken åt deltagarna när de får börja och samma moment upprepas några 
vändor. Nya instruktioner ges där den nya uppgiften är att röra sig över golvet med snabba 
rörelser. Här väljer praktikern att endast ge verbala instruktioner och ger klartecken direkt åt 
deltagarna att de kan börja röra sig över golvet. Efter några vändor ger praktikern nya 
instruktioner och den här gången både verbalt och via kroppen för att instruera ordet långsamt. 
Uppgiften är att röra sig över golvet i långsamt tempo. För att sedan avsluta övningen ges 
instruktioner både verbalt och med gester. 
	
I denna aktivitet gjordes vissa ändringar efter första undervisningstillfället då deltagarna hade 
mycket fokus på att härma de rörelser som skapades av mig som praktiker. Uppgiften i denna 
aktivitet är att deltagarna ska iscensätta praktikerns verbala och kroppsliga instruktioner utifrån 
egen tolkning, vilket skapar en egen representation av den information som gavs.  
  

Så fort jag börjar röra mig börjar också deltagarna att röra sig och jag märker att de följer och härmar 
mina rörelser. Då dans nu är det väsentliga språket vi använder på denna klass och det är första gången 
jag har denna grupp med elever, är det nog inte så konstigt att de härmar mina rörelser. Tanken är att 
eventuellt låta eleverna få jobba utifrån olika rörelseformer så att deras bank av rörelser ökar. (Dagbok, 
2018-03-01) 

  
De ändringar som gjordes var att låta deltagarna tolka och gestalta runda och raka rörelser till 
egna representation av rörelser i stunden. ”Runda rörelser verkar också vara en utmaning men 
idag upplevdes det som att deltagarna hade större mängd fantasi.” (Dagbok, 2018-03-22). 
Praktikern ger här instruktioner både verbalt och med kroppen.  
 

Genast börjar deltagarna att indikera rakt med armarna och några av dem tar även med benen. Här väljer 
jag att verbalt uppmärksamma det jag ser samtidigt som jag själv försöker röra mig med raka rörelser. 
Från den ena kortsidan till den andra. (Dagbok, 2018-03-22) 
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I denna aktivitet upplevdes deltagarna bli mer blir självständiga i deras kreativitet och 
gestaltande av rörelser. Upplevelsen är att de tar mer egna initiativ till att gestalta rörelser och 
inte följer och härmar praktikern på samma sätt som tidigare. Anledningen kan också vara att 
de är mer säkra kring aktivitetens uppgift. 
 

5.5 Ord  
Aktivitetens uppgift är att iscensätta, från verbala instruktioner, utvalda ord i form av kroppen, 
både i grupp och i helklass. De utvalda ord som deltagarna ska forma är ord utdragna från en 
svenska sångtext som heter Fri som fågeln med Hanna Hedlund och Sanna Martin från filmen 
Modig. De utvalda orden är fri, liv, stark, stolt, mig, jag, berg, land, och, kom, blek, ska och 
allt. Under första, andra och tredje undervisningstillfället fick deltagarna två ord per grupp och 
under det fjärde undervisningstillfället fick deltagarna tre ord per grupp. De utvalda orden 
innehåller tre till fyra bokstäver förutom ordet stark som innehåller fem bokstäver. Deltagarna 
delas upp två grupper om fyra till fem personer i varje grupp. Varje grupp får ett ord i taget där 
deltagarna tillsammans ska representera ordet genom att forma och gestalta bokstäverna i ordet. 
När en grupp visat sin representation och fått klartecken från praktikern får gruppen ett nytt ord 
att transduktera. Därefter ger praktikern nya verbala instruktioner där deltagarna ska i helklass 
forma och gestalta utvalda ord i en ny representation. De utvalda orden är flyger, dimma, 
storm, ropar och öppnar. Under första, andra och tredje undervisningstillfället fick deltagarna 
ett ord att transduktera till en ny representation och under de fjärde undervisningstillfället fick 
deltagarna tre ord att transduktera till en ny representation. När klassen visat sin representation 
och fått klartecken från läraren är aktiviteten färdig. 
 

5.5.1 Tolka och transduktera en egen representation 
Under utförd aktivitet väljer grupperna att placera sig mitt ute på golvet eller längs ena 
långsidan närmast de stora speglarna som finns i salen. Grupperna vid varje 
undervisningstillfälle väljer även att forma orden från ett fågelperspektiv. Valet som praktiker 
blir att gå mellan grupperna för att betrakta hur deltagarna arbetar, kommunicerar samt löser 
uppgiften. Som betraktare och utifrån de observationer som gjordes uppfattningar om att 
deltagarna i sin kommunikation med varandra använder ord, mest på sitt eget språk, 
kroppsspråk samt beröring i form av påverkan då de tog tag i varandras armar, ben och kroppar 
för att forma bokstäverna. Beroende på hur aktiviteten fortskrider är valet att vara en aktiv eller 
passiv observatör kring deltagarnas skapande av representationer. ”Under tiden de formar är 
mitt val att betrakta och komma med olika kommentarer där jag upplever att det behövs.” 
(Dagbok, 2018-03-22). Det märktes att denna aktivitet var klurig för deltagarna att utföra 
emellanåt. Framför allt när det handlar om att forma vissa av bokstäverna i de utvalda orden.  
 

De två första orden är idag VIND och BERG. Jag går bort till datorn och höjer bakgrundsmusiken och 
deltagarna sätter genast igång med att forma bokstäverna i de utvalda ord de fått. Den ena grupp som 
fått BERG som ord verkar inte riktigt komma igång. En av deltagarna pekar på B, E och G och frågar 
hur dessa bokstäver kan formas, det går ju inte. (Dagbok, 2018-03-16) 

 



	

	22	

Observation kring detta är att deltagaren kan tänkas se det hela utifrån ett realistiskt perspektiv 
och att kroppen är uppbyggd på ett sätt som gör att den inte kan forma sig som i detta fall 
bokstaven B. Alternativt att deltagaren ser kroppen som en helhet. 
 

5.6 Gestalta ord 
Aktivitetens uppgift är att med kroppen tolka och representera olika rörelsekvalitéer utifrån 
utvalda ord. Orden är utvalda från samma svenska sångtext. De utvalda orden är vind, berg, 
fågel, skog, stark, stolt och storm. Under första undervisningstillfället gestaltar deltagarna 
orden vind, berg, fågel och skog. Under andra och tredje undervisningstillfället gestaltar 
deltagarna orden stark, stolt och storm. Via praktikerns verbala och kroppsliga instruktioner är 
deltagarnas uppgift att med kroppen, tolka och skapa individuella representationer av utvalda 
ord. Byte av instruktioner inför varje nytt ord sker genom att praktikern byter musik samt ger 
instruktioner både verbalt samt med kroppen. 
 

Jag springer bort till datorn, byter musik och säger åt deltagarna att nu ska vi röra oss som vinden och 
frågar om de förstår ordet vind. Några av deltagarna säger att de inte förstår och då väljer jag att börja 
röra mig runt i rummet samt följa musiken som vid det här tillfället är fartfylld. Deltagarna hänger på 
och vi färdas runt omkring i rummet. (…) Jag springer bort till datorn, byter musik och säger att nu ska 
vi röra oss som berg. Detta verkar inte deltagarna förstå och jag får hitta nya förklaringar. Jag använder 
mig av mina händer samt underarmar för att instruera ett berg. Jag väljer även att ta hjälp av en av 
deltagarna där vi tillsammans gestaltar formen av ett berg och toppen på berget. (Dagbok, 2018-03-01) 

 

Då praktikern börjar röra sig dras deltagarna också med och rörelse uppstår i hela rummet. När 
ordet berg instruerades fick praktikern använda både verbalt språk, använda gester samt visa 
med kroppen. Vad som upptäcktes under undervisningstillfällena var att deltagarna verkar ha 
lättare att följa och förstå då praktikern är ledare och deltagarna får följa. Reflektion kring detta 
är att det möjligtvis kan vara så att deltagarna eventuellt behöver en större bank av olika 
rörelser, tillgång till sin kreativitet samt självförtroende att våga pröva egna rörelser. 
 

5.7 Springa från hörnet 
Under fjärde undervisningstillfället har ovanstående aktivitet blivit utbytt av aktiviteten springa 
från hörnet. Aktivitetens uppgift är att iscensätta och gestalta olika stillastående formationer. 
De gestaltande formerna är rak och böjd. Från ena hörnet ska deltagarna springa enskilt i en 
stor cirkel för att sedan stanna i mitten av rummet och gestalta den utvalda formen. 
Instruktioner ges av praktikern både verbalt och med kroppen.  
 

Nu, säger jag ska ni ställa er som en lång orm med näsorna mot mig. En av deltagarna ställer sig 
framför mig och jag bekräftar detta genom att säga okej du är först. Två av deltagarna har ställt sig 
bakom mig och jag säger åt dem att ställa sig i ledet som en lång orm tillsammans med de andra 
deltagarna. (…) När tillslut alla deltagare står på en lång rad riktar jag mig till den deltagare som står 
först. Nu, säger jag kommer jag att visa vad du ska göra. Jag börjar springa i en stor cirkel i rummet och 
ställer mig sedan i mitten och tar en stilla form. Samtidigt som jag visar aktiviteten instruerar jag 
samtidigt verbalt. (Dagbok, 2018-03-28)  
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Under denna aktivitet använde praktikern också bildspråk. Ordet staty förekom för att indikera 
på att gestalta stillastående rörelseformer. Det som upptäcktes var att deltagarna börjar med att 
ställa sig i en stillastående form som de sedan släppte efter ett tag. Att stå i samma form under 
en längre period verkar vara en utmaning. 
 

5.8 Gestaltning av en svensk låttext 
Aktivitetens uppgift är att med kroppen och dess rörelser iscensätta, genom form och 
gestaltning, innebörden av utvald text och utvalda ord till en egen representation. Utvald text är 
samma svenska sångtext som tidigare. Övningen börjar med att praktikern och deltagarna 
lyssnar på låten Fri som fågeln i helklass. Sångtexten är utskriven på papper och deltagarna får 
i par, varsitt exemplar. Tillsammans med praktikern får deltagarna inlärning av låten både 
visuellt och auditivt. Nästa del i övningen är att deltagarna får följa praktikerns instruktioner 
och representation av innebörden av sångtexten med fokus på några utvalda ord. De utvalda 
orden är vind, hög, öppna, ropa, kom, stanna, stark, stolt, fåglar och skog. Orden vind, fåglar 
och skog får deltagarna iscensätta, tolka och representera via egen gestaltning i kroppen. Form 
och gestaltning till orden hög, öppna, ropa, kom, stanna, stark och stolt har i förväg bestämts av 
praktikern. Praktikern instruerar var deltagarna ska vara placerade i rummet innan låten sätts 
på. Praktikern ger instruktioner både verbalt och med kroppen under hela aktiviteten och då 
musiken är igång. 
 

Kom säger jag till deltagarna och visar på att de ska komma bort till mig. Jag har placerat mig vid ena 
hörnet av rummet. (…) Jag säger att nu ska vi gestalta vinden, jag sätter på musiken och sen kör vi 
igång. Jag går fram till datorn och sätter på låten och kollar ljudvolymen. Sedan går jag tillbaka till 
gruppen och väntar in att låten ska dra igång. När stället jag väntat på kommer säger jag högt att nu rör 
vi oss som vinden och börjar själv fara omkring i rummet. Jag använder mig av hela kroppen. 
Deltagarna hänger på och tillsammans färdas vi runt omkring i rummet. (Dagbok, 2018-03-01) 

 

Praktikern väljer här att instruera deltagarna och iscensätta aktiviteten under tiden den pågår. 
Det val som görs är att gestalta utvalda ord för att både jobba med form samt olika 
rörelsekvalitéer.  
 

5.9 Sammanfattat resultat 
Utförd aktion kan besvara studiens två forskningsfrågor på följande vis. Den första 
frågeställningen löd på vilka sätt kan dans användas som gestaltande verktyg i 
språkundervisning med nyanlända elever. Här gav resultatet inblick i att dans kan ses som en 
metod med betoning på kinestetiskt lärande. Genom dans som gestaltande verktyg i 
språkundervisning kan både visuellt, auditivt och kinestetiskt lärande förekomma, då dans med 
fokus på kroppen skapar möjlighet att använda flera inlärningsstilar i kombination. Det kan 
leda till att fler elever har möjlighet att kunna utvecklas genom olika typer av lärande. Den 
andra frågeställningen löd; vilka för och nackdelar finns med att använda en didaktisk modell 
när ämneskombinationen är dans och språk. Genom att använda en didaktisk modell i samband 
med dans som gestaltande verktyg i språkundervisning förhindrades möjligheten till att 
använda ett mer spontant arbetssätt med till exempel fokus på gruppen. Däremot gav det 
möjlighet att planera och skapa aktiviteter från ett annat didaktiskt tankesätt vilket gav 
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inspiration för framtida planering och skapande av olika typer av aktiviteter. Då forskaren i det 
här fallet även var praktiker begränsades möjligheten att enbart kunna fokusera på att observera 
utvald praktisk verksamhet. 
 

5.9.1 Verbal och icke-verbal kommunikation i kombination 
Genom att agera och observera under aktionens fyra undervisningstillfällen uppstod en 
uppfattning om att olika typer av kommunikation förekom i kombination med varandra. Oftast 
förekom en kombination av verbal- och icke-verbal kommunikation, i form av tal och gester 
eller tal och rörelse. Kombinationen av verbal och icke-verbal kommunikation förekom 
mestadels i samband med olika instruktioner, då praktikern ibland behövde förtydliga och ge 
nya instruktioner då informationen inte verkade vara tillräckligt tydlig. För att samla deltagarna 
inför första aktiviteten använde praktikern verbalt språk samt gester i samband med 
instruktioner. ”Okej vi samlas säger jag till deltagarna. Jag vill att ni ställer er i en stor rund 
ring.” (Dagbok, 2018-03-01). Deltagarnas tolkning av de verbala instruktioner som gavs 
observerades att deltagarna mestadels av gångerna placerade sig i en ring förhållandevis nära 
intill varandra. Definitionen av vad stort är kan, utifrån denna observation, möjligtvis tolkas 
annorlunda vilket gav resultat att ytterligare instruktioner gavs. ”Jag påpekar att ringen är rund, 
men vi behöver göra ringen lite större då vi kommer röra på kroppen och behöver därför ta två 
stora steg ut.” (Dagbok, 2018-03-01). De nya instruktionerna yttrades verbalt och vid något 
tillfälle även i form av bildspråk. ”Jag ger även förklaringen av att stå i en ring som bokstaven 
O.” (Dagbok, 2018-03-01). Praktikern visade även via kroppen i samband med verbala 
instruktioner. ”Vi tar ett steg ut, säger jag och kliver ett steg bak. Vi tar två steg ut, fortsätter 
jag och kliver sedan ett till steg bak. Deltagarna härmar.” (Dagbok, 2018-03-22).  
   

5.9.2 Olika inlärningsstilar 
Under dessa fyra undervisningstillfällen har fokus legat kring skapande av representationer 
utifrån de kommunikativa resurser som finns tillgängliga, vilket har gett resultat att flera olika 
inlärningsstilar har förekommit och använts. Dessa är visuellt lärande, kinestetisk lärande och 
auditivt lärande. Visuellt lärande har skett då praktikern har använt lappar med svenska 
alfabetet samt utvalda ord. Samt de tillfällen då instruktioner ges i form av bildspråk. 
Kinestetiskt lärande sker då deltagarna får i aktiviteter tolka och transduktera till nya 
representationer där kroppen är det verktyg som används. ”Jag delar ut en lapp med en bokstav 
till varje grupp och ger instruktionerna att nu ska deltagarna tillsammans i paren forma den 
bokstav de fått.” (Dagbok, 2018-03-16). Auditivt lärande sker när deltagarna är deltagande i 
samtal med varandra och tillsammans med mig. Eller som i vissa fall under dessa fyra 
undervisningstillfällen då verbal kommunikation har använts i kombination med icke-verbal 
kommunikation, vilket leder till auditivt lärande och kinestetiskt lärande i kombination. 
”Samtidigt som jag gör varje bokstavsrörelse säger jag också bokstaven högt för att förtydliga. 
Deltagarna härmar både det jag gör med kroppen och det jag säger.” (Dagbok, 2018-03-22). 
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6. Diskussion 
	
I detta kapitel kommer studiens val av metod att diskuteras. Sedan tas studiens syfte och 
forskningsfrågor upp. Den första frågeställningen berör dans som gestaltande resurs i 
språkundervisning och den andra frågeställningen berör för- och nackdelar med att använda en 
didaktisk modell. 
 

6.1 Val av metod 
Att använda aktionsforskning som vald metod i studien har gett möjlighet att praktiskt kunna 
medverka både som praktiker och som forskare i den verksamhet som studien riktar sig mot, 
vilket i den här studien har varit skolan. Berlin (2004) menar att samtidigt som 
aktionsforskning ger en rad nya möjligheter är det också förknippat med en del svårigheter. 
Bland annat anser vissa kritiker att aktionsforskning medför relativt svaga 
forskningsambitioner. Stor vikt bör därför läggas på att processen är systematiskt planerad och 
de resultat aktionen ger ska vara möjliga att knyta till den teori och de kunskaper man utgått 
ifrån. Att vara både praktiker och forskare har varit utmanande då det kräver att både kunna 
agera och observera under aktionen samtidig, vilket innebär att de observationer som varit 
tillgängliga endast utgått från praktikerns perspektiv. Det medför en smalare bild kring 
genomförandet av aktionen och dess händelser.  
 

6.2 Dans som gestaltande verktyg i språkundervisning  
Dans i kombination med lärande menar Moerman (2014) sker på tre plan som överlappar 
varandra, vilka är dansutövandet, lärandet av dans, och lärandet av ett ämne genom dans. I den 
här studien har tonvikten legat kring den sistnämnda, där det andra ämnet var svenska som 
andraspråk. Även om tonvikten i studien var lärandet av ett ämne genom dans har de andra 
planen också varit involverade precis som Moerman (2014) beskriver. Eftersom dans i aktionen 
användes som ett gestaltande verktyg i kombination med ett språkämne i skolan finns 
möjligheten att de elever man möter som lärare eller praktiker inte stött på dans förut. Det 
innebär att samtidigt som lärandet av ett ämne genom dans sker måste också undervisning ske i 
dansutövandet och lärandet av dans. I genomförandet av studiens aktion var utmaningen att 
kunna arbeta kring dessa tre plan och få dem att på ett smidigt sätt kunna överlappa varandra, 
för att inte ge det ena ämnet mer fokus än det andra. Samtidigt skulle också lektionsupplägget 
utgå ifrån en didaktisk modell med utgångspunkt lärande som kommunikation utifrån 
teckenskapande aktiviteter där de teckensystem som förekom var bland annat kroppsspråk i 
form av rörelse, former, gester, beröring och blickar samt verbal- och icke-verbal 
kommunikation i kombination. Genom att lära sig via stimulans av sinnena och med hjälp av 
den motoriska förmågan menar Moerman (2014) att kunskapshämtningen och lagrandet av 
kunskap blir effektivare och mer beständigt. Aktionen i denna studie har haft fokus kring 
undervisning och planering av undervisning och haft kort tidsperiod utan möjlighet till 
uppföljning, vilket innebär att det är svårt att se resultat kring deltagarnas kunskapshämtning 
och om deras lagrande av kunskap på något sätt har blivit effektivare eller mer beständigt. Det 
kan spekuleras att deltagarnas lagrande av kunskap av dessa specifika aktiviteter som 
iscensattes kan ha gett effekt, dock inget som går att bevisa.  



	

	26	

 
Utifrån resultatet av denna aktion har förståelse ökat kring hur dans kan uppfattas, hur den 
kan användas och vilka utmaningar som kan uppkomma. Under undervisningen observerades 
att inlärningsstilen fick anpassas mer än förväntat till de nyanlända. En kombination av 
verbalt, kinestetiskt och visuellt lärande var nödvändig. Verbalt lärande användes inte lika 
mycket och berodde dels på att deltagarna befann sig i ett tidigt inlärningsstadium av det 
svenska språket och att inlärning av dans naturligt sker via kroppen med delvis icke-verbal 
kommunikation. Något som också observerades under genomförandet av den första 
aktiviteten bokstavrörelser var att den bokstav som formades med kroppen och samtidigt 
uttrycktes verbalt, inte alltid stämde överens. Min reflektion kring detta är att det antingen var 
på grund av musikens volym var för stark eller att betoningen av hur bokstäverna uttalas 
uppfattas olika. 
 
Miljön där språkutvecklingen sker har stor betydelse och dans kan bidra med att skapa 
möjlighet för interaktion, ge individen möjlighet att skapa relation till den egna kroppen samt 
skapa samverkan tillsammans med andra via rörelse. Genom interaktion främjas 
språkutveckling och om det verbala språket ännu inte är gemensamt kan icke-verbal 
kommunikation användas i form av dans, eftersom dans är ett språk (Steiner, 1985, Björklund 
Dahlgren, 1990) som också bör utvecklas. Att använda dans i språkundervisning ger lärare 
och elever möjlighet att interagera med varandra på olika plan och inte bara genom det 
verbala språket. Resurser som stöttar språkinlärning är nödvändiga för elever som har svenska 
som andraspråk (Axelsson, 2015). Dans kan möjligtvis ses som en tillgänglig resurs att 
använda i samband med språkundervisning med nyanlända. 
 

6.3 För- och nackdelar med didaktisk design  
Aktionen i denna studie var att utifrån en didaktisk modell (Selander & Kress, 2010) planera 
och genomföra undervisning med tonvikt på dans. Betoning låg på kommunikativa resurser 
som kroppsspråk i form av gester, blickar och mimik samt föremål och bilder, vilket också 
förespråkas inom ett kognitivt perspektiv (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). Något som det 
kognitiva perspektivet och didaktisk design även har gemensamt är att den lärande ses som 
deltagande och bör vara aktiv i inlärningsprocessen. Därav kan en didaktisk modell utifrån 
didaktisk design vara intressant för lärare att använda i språkundervisning med nyanlända 
både i förberedelseklass, grundskolan och gymnasiet.  Då det står i ämnesplanen för svenska 
som andraspråk (Skolverket, 2011) att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin 
kommunikativa språkförmåga. Interaktion i olika situationer och med andra människor via 
språket är något som nämns, vilket också det sociokulturellt perspektiv betonar när det 
handlar om språkinlärning av ett andra språk. Kästen-Ebeling & Otterup (2014) menar att i ett 
sociokulturellt sammanhang resulterar språkutveckling i mötet mellan individer i ett socialt 
samspel mellan varandra.  
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Som Kästen-Ebeling & Otterup (2014) nämner kan det vara en utmaning för lärare som 
undervisar i svenska som andraspråk, då de bör känna till på vilka sätt de nyanlända kan 
utveckla språk- och ämneskunskaper i klassrummet. Min uppfattning är att som lärare i dans 
finns möjligheter att kunna väva in flera olika inlärningsstilar som medför att många fler ges 
möjlighet att kunna utveckla sina språk- och ämneskunskaper, då vi lär på olika sätt.  
 
Eftersom tonvikten legat på dans och rörelse i språkundervisning är kommunikation mellan 
deltagarna inte bara inriktad på verbalt språk utan även på icke-verbal kommunikation. Under 
processen kan deltagare också interagera med varandra och med praktikern, vilket är målet 
med aktiviteterna bokstavsrörelser, kroppsliga bokstavsformer och ord. Här utgår uppgiften 
ifrån samspel och samarbete med antingen praktikern, i par, i grupp eller i helklass. Selander 
& Kress (2010) nämner att interagera med varandra kan både fungera som stöd samt ge 
motsatt effekt, vilket är något som hände under aktiviteten ord då uppgiften är att först i 
grupper och sedan i helklass forma utvalda ord. Det gjorde att aktiviteten ibland fick avbrytas, 
grupperna fick ändras på plats eller så fick praktikern vara med och själv delta i aktiviteten. 
Då mitt val var att själv delta i aktiviteten kunde uppfattningen kring deltagarnas prövande 
processer observeras och reflekteras genom att både se, höra och delta i deras process av att 
lösa uppgiften. Ibland blev valet att ställa frågor kring deltagarnas tankeverksamhet då 
uppgiften utfördes. Oklart är om deltagarna alltid förstod de frågor som ställdes då det i vissa 
fall uppfattades som att även vissa verbala instruktioner var svåra att förstå, vilket ledde till att 
en kombination av det verbala och icke-verbala språket fick användas.      
  
Lektionsupplägget innehöll som sagt följande aktiviteter: bokstavsrörelser, kroppsliga 
bokstavsformer, röra sig över golvet, ord, rörelsekvalité utifrån utvalda ord, springa från 
hörnet och gestaltning av svensk låttext. En aktivitet som tillkom inför fjärde 
undervisningstillfället var springa från hörnet och den ersatte gestalta ord. Det valet gjordes 
för att ge deltagarna en ny aktivitet med fokus kring placering i rummet och arbete med olika 
typer av form. De former som användes var rak och böjd. Utifrån de observationer som 
gjordes märktes det att deltagarna hade svårt att ständigt behålla den form som de valt att 
göra. Anledningen till detta kan vara att musklerna i kroppen blir trötta efter ett tag om man 
placerar dem i lägen de inte är vana vid att vara.   
 
Utifrån den didaktiska modellen var iscensättning av aktiviteter möjligt att observera, där 
processer i bearbetningen av uppgifterna kunde betraktas och observeras i stunden. Prövande 
processer visade sig vara möjliga att utföra med dans. Skissartade och hypotetiska processer 
uppfattades mer utmanande då dans tolkas olika från en kropp till en annan och eventuella 
känslor och uttryck kan uppfattas via form och gestaltning. Det är svårt att uppfatta och förstå 
deltagarnas tankeverksamhet då det verbala språket ännu inte är gemensamt. Genom olika 
processer skapas en egen representation, vilket Selander & Kress (2010) nämner kan till 
exempel vara i form av ett prov eller en muntlig presentation. Eftersom aktionen utgått från 
den första transformationscykel har inte fokus legat på att skapa ny representation för 
bedömning utan representationer har istället iscensatts i samband med utförandet av 
aktiviteter under varje undervisningstillfälle. 
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Aktiviteterna kroppsliga bokstavsformer och ord är par- och gruppuppgifter var målet att via 
samspel och samarbete kunna genomföra aktiviteten. Aktiviteterna bokstavsrörelser, röra sig 
över golvet, gestalta ord samt gestaltning av svensk låttext hade som mål att fokusera på 
rörelse, form och gestaltning utifrån verbalt språk, vilket innebär att deltagarna omformat nya 
representationer genom olika teckensystem.  Inför varje undervisningstillfälle valdes olika 
bokstäver och ord i aktiviteterna kroppsliga bokstavsformer och ord förutom under tredje 
undervisningstillfället där lektionsupplägget behölls från andra undervisningstillfället. Valet 
gjordes så att deltagarna kan känna igen de bokstäver och ord som presenteras för att kunna 
utveckla de skapande och prövande processer, att forma bokstäver och ord.  
 
När den här studien började var min kunskapsnivå i både svenska som andraspråk och 
didaktisk design på en relativt låg nivå. Efter att studien gjorts och min förståelse för 
kunskapsområdet ökat, har jag fått insikten att vissa missbedömningar kan ha gjorts när det 
kommer till att planera och genomföra undervisning riktad mot språkundervisning med 
nyanlända. Framför allt när det handlar om att bidra till språkutveckling, både 
kunskapsmässigt och språkmässigt i samband med undervisning. Språkutveckling är något 
som är väldigt svårt att mäta och som inte var möjlig att utföra i den här studien eftersom 
tiden av utförd aktion var begränsad. Att kunna hantera händelser och situationer där det 
verbala språket inte alltid går att förlita sig på har gjort mig en erfarenhet rikare efter utförd 
aktion. Som praktiker är min lärdom att från början ha mer kunskap kring språkämnet och ska 
lektionsmaterialet användas i språkundervisning med nyanlända på gymnasiet bör 
språkinnehållet ändras så det utgår ifrån ämnets syfte samt centralt innehåll då grundskolan 
och gymnasiets kurs- och ämnesplan skiljer sig från varandra. Som lärare är uppdraget att 
utgå ifrån gällande läroplan, kursplan eller ämnesplan i samband med planering och 
genomförande av undervisning i skolans verksamhet.    
 

6.4 Utmaningsområden 
Tre utmaningsområden uppkom under aktionen. Det första var deltagarnas 
koncentrationsförmåga. Angående deltagarnas koncentrationsförmåga kan uppfattningen vara 
annorlunda beroende på perspektiv. Uppfattningen av mig som praktiker var att deltagare 
ibland kunde var placerade på andra ställen i rummet än som var bestämt till iscensättning av 
kommande aktivitet. De instruktioner som gavs fick upprepas många gånger vilket resulterade 
i att mycket av undervisningstiden gick till att samla deltagarna och gång på gång återupprepa 
instruktioner. Självfallet är detta en generell bild utifrån ett perspektiv samt att detta inte 
definierar alla undervisningstillfällen och alla deltagare generellt. En annan spekulation kan 
vara att lektionsupplägget under de undervisningstillfällen som deltagare upplevdes ha sämre 
koncentrationsförmåga behöver till nästa tillfälle ändras i sin form och iscensättning av 
aktiviteter. 
 
En annan utmaning var att utgå från en specifik modell, förstå och lära in didaktisk design, 
och samtidigt lära ut dans samt använda dans i kombination med ett annat ämne blir många 
parametrar för praktiker att förhålla sig till samtidigt. Friheten att kunna skapa utifrån 
gruppens behov skulle kunna vara större i ett mer spontant förhållningssätt och eget 
utforskande av modell. 
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Skissartade och hypotetiska processer, den tredje utmaningen, var något som inte var möjligt 
att genomföra då begränsningar i språk och gruppens, vad jag uppfattade, mognad och 
samarbetsförmåga fanns. Praktikern skulle möjligen kunna ha format uppgifterna på ett annat 
sätt för att låta gruppen utforska uppgiften. En längre tids återkommande praktik, där både 
lärare och deltagare får möjlighet att lära känna varandra i gruppen kan också underlätta i 
utforskande inlärning.  
 

6.5 Fortsatt forskning 
Denna aktion har gett mig som praktiker en inblick i att dans bör och kan användas som 
gestaltande verktyg i språkundervisning för att skapa möjlighet att kombinera flera 
inlärningsstilar under samma undervisningstillfälle. Huruvida det ger resultat i 
språkinlärningen går i dagsläget inte att svara på utifrån denna studie. Lärarens iakttagelse i 
klassen där eleverna efter utförd aktion i ordinarie undervisning relaterar till bokstäverna via 
kroppen ger anledning att fortsätta forska inom området med tonvikt på dans och 
språkundervisning med nyanlända. 
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Bilagor 
	

Bilaga 1 
Lektionsplanering utifrån en didaktisk modell 

Med tonvikt på dans som gestaltande verktyg 
 
Målet med denna lektion är att arbeta med rörelser för att forma och gestalta bokstäver och 
ord, enskilt, i par, i grupp och helklass. För att utveckla förmåga till samarbete, kreativitet 
samt både verbal och icke-verbal kommunikation. Tillgängliga resurser är: Kroppen som 
gestaltande verktyg, skrivna lappar med bokstäver och ord samt musik med och utan sång.  
 

1. Bokstavsrörelser 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma bokstäverna A, F, I, K, L, T och Y. 
Bokstavsrörelserna är förbestämda av läraren och under aktiviteten får eleverna följa lärarens 
rörelser. 
● Stå i ring (A, I, T och Y x2)	
● Mitt emot varandra (A, I, T och Y x2)	
● Röra sig omkring i rummet (olika vägar)	
● Utspritt (F, K, X, L, V och G x2)	
● Alltihop en gång till 	

Musik: Unchained Django, the quest begins-Jerry Howard 
 

2. Kroppsliga bokstavsformer 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma bokstäverna B, G, M, N, O och S.  
● Uppdelade i par	
● Får varsin bokstav att forma (visa lappar)	
● Se varandras bokstäver (kroppar)	

Musik: Instrumental ljudmatta 
 

3. Röra sig över golvet 
Uppgift: Att röra sig på olika nivåer, dimensioner och i olika tempo. Högt, lågt, stort, litet, 
snabbt och långsamt.  
● Högt och Stort (Ta sig över golvet)	
● Lågt och litet (Ute på golvet)	
● Snabbt och långsamt (Ta sig över golvet, ute på golvet)	

Musik: Generation Celebration-Dektektivbyrån, Film Credits-Òlafur Arnalds, Benny 
Hill-The Edwin Davids jazz band, Amazing grace-Irish Celtic Music   
 

4. Ord 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma orden fri, stark, stolt och himmel. 
I två grupper forma orden: 
● Fri och Liv	
● Stark och Stolt	

I helgrupp forma orden: 
● Flyger	

Musik: Instrumental ljudmatta 



	

	 2	

	



	

	

5. Gestalta ord 
Syfte: Att med kroppen som verktyg gestalta rörelsekvalité av olika ord. Dessa ord är vind, 
berg, fågel och skog.  
● Vind	
● Berg	
● Fågel	
● Skog	

Musik: En annan typ av disco-Detektivbyrån, In the hall of the mountain king-Edvard 
Grieg, Irna-Cerque du Soleil, The forest-Trentemoller 
 

6. Gestalta till svensk låttext  
Syfte: Att jobba med rörelser för att forma och gestalta innebörden av text och ord. 
Den valda låttexten är: Fri som fågeln-Hanna Hedlund, Sanna Martin från filmen Modig. 
● Lyssna på låten tillsammans (utskriven text)	
● Dela upp i grupper (vind, berg, fågel, skog)	

Musik: Fri som fågeln, från ”Modig” – Hanna Hedlund, Sanna Martin 
	  



	

	

Bilaga 2 
 

Lektionsplanering utifrån en didaktisk modell 
Dans som gestaltande verktyg 

 
Målet med denna lektion är att arbeta med rörelser för att forma och gestalta bokstäver och 
ord, enskilt, i par, i grupp och helklass. För att utveckla förmåga till samarbete, kreativitet 
samt både verbal och icke-verbal kommunikation. Tillgängliga resurser är: Kroppen som 
gestaltande verktyg, skrivna lappar med bokstäver och ord samt musik med och utan sång.  
 

1. Bokstavsrörelser 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma bokstäverna A, I, T, Y, F, K, X, L, V och G. 
● Stå i ring (A, I, T och Y x2)	
● Mitt emot varandra (A, I, T och Y x2)	
● Gå (huller om buller)	
● Utspritt (F, K, X, L, V och G x2)	
● Alltihop en gång till 	

Musik: Unchained Django, the quest begins-Jerry Howard 
 

2. Kroppsliga bokstavsformer 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma först bokstäverna A, F, J, U och X och sedan 
bokstäverna B, G, P, Z och Ö.  
● Dela upp i par	
● Får varsin bokstav att forma (ge lappar)	

Musik: Instrumental ljudmatta 
 

3. Röra sig över golvet  
Uppgift: Att röra sig utifrån olika nivåer, tempo och rörelseformer. Högt, mellan, lågt, 
snabbt, långsamt, rund, rak och böjd. 
Ta sig över golvet: 
● Högt, mellan, lågt 	
● Snabbt och långsamt	
● Rund, rak, böjd  	

Musik: Generation Celebration-Dektektivbyrån, The Black Pearl-Klaus Badelt, Film 
Credits-Òlafur Arnalds, Be my weapon-Ramin Djawadi, Benny Hill-The Edwin Davids 
jazz band, Amazing grace-Irish Celtic Music, Rymden i en låda-Detektivbyrån, A Milli 
instrumental-Syndicate Sound Lab, Awake-Tycho 
 

4. Ord 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma orden vind, berg, fågel, skog, himmel och dimma. 
I två grupper forma orden: 
● Mig och Jag	
● Berg och Land	

I helgrupp forma orden: 
● Dimma	

Musik: Instrumental ljudmatta 
 
	  



	

	

5. Gestalta ord 
Uppgift: Att med kroppen som verktyg gestalta ord. Dessa ord är stark, stolt, storm och örn.  
● Stark	
● Stolt 	
● Storm	

Musik: In the hall of the mountain king-Edvard Grieg 
 

6. Gestalta till svensk låttext  
Uppgift: Att jobba med rörelser för att forma och gestalta innebörden av text och ord. 
Den valda låttexten är: Fri som fågeln-Hanna Hedlund, Sanna Martin från filmen Modig. 
● Lyssna på låten tillsammans (utskriven text)	
● Lära ut satta rörelser	
● Köra igenom hela låten (2–3 gånger)	

Musik: Fri som fågeln, från ”Modig” – Hanna Hedlund, Sanna Martin 
	  



	

	

Bilaga 3 
 

Lektionsplanering utifrån en didaktisk modell 
Dans som gestaltande verktyg 

 
Målet med denna lektion är att arbeta med rörelser för att forma och gestalta bokstäver och 
ord, enskilt, i par, i grupp och helklass. För att utveckla förmåga till samarbete, kreativitet 
samt både verbal och icke-verbal kommunikation. Tillgängliga resurser är: Kroppen som 
gestaltande verktyg, skrivna lappar med bokstäver och ord samt musik med och utan sång.  
 

1. Bokstavsrörelser 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma bokstäverna A, I, T, Y, F, K, X, L, V och G. 
● Stå i ring (A, I, T och Y x2)	
● Mitt emot varandra (A, I, T och Y x2)	
● Gå (huller om buller)	
● Utspritt (F, K, X, L, V och G x2)	
● Alltihop en gång till 	

Musik: Unchained Django, the quest begins-Jerry Howard 
 

2. Kroppsliga bokstavsformer 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma först bokstäverna A, F, J, U och X och sedan 
bokstäverna B, G, P, Z och Ö.  
● Uppdelade i par	
● Får varsin bokstav att forma (ge lappar)	

Musik: Instrumental ljudmatta 
 

3. Röra sig över golvet  
Uppgift: Att röra sig utifrån olika nivåer, tempo och rörelseformer. Högt, mellan, lågt, 
snabbt, långsamt, rund och rak. 
Ta sig över golvet: 
● Högt, mellan, lågt 	
● Snabbt och långsamt	
● Rund och rak  	

Musik: Generation Celebration-Dektektivbyrån, The Black Pearl-Klaus Badelt, Film 
Credits-Òlafur Arnalds, Be my weapon-Ramin Djawadi, Benny Hill-The Edwin Davids 
jazz band, Amazing grace-Irish Celtic Music, Rymden i en låda-Detektivbyrån, A Milli 
instrumental-Syndicate Sound Lab, Awake-Tycho 
 

4. Ord 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma orden vind, berg, fågel, skog, himmel och dimma. 
I två grupper forma orden: 
● Mig och Jag	
● Berg och Land	

I helgrupp forma orden: 
● Dimma	

Musik: Instrumental ljudmatta 
 



	

	

5. Gestalta ord 
Uppgift: Att med kroppen som verktyg gestalta ord. Dessa ord är stark, stolt, storm och örn.  
● Stark	
● Stolt 	
● Storm	

Musik: In the hall of the mountain king-Edvard Grieg 
 

6. Gestalta till svensk låttext  
Uppgift: Att jobba med rörelser för att forma och gestalta innebörden av text och ord. 
Den valda låttexten är: Fri som fågeln-Hanna Hedlund, Sanna Martin från filmen Modig. 
● Lyssna på låten tillsammans (utskriven text)	
● Lära ut satta rörelser	
● Köra igenom hela låten (2–3 gånger)	

Musik: Fri som fågeln, från ”Modig” – Hanna Hedlund, Sanna Martin 



	

	

Bilaga 4 
 

Lektionsplanering utifrån en didaktisk modell 
Dans som gestaltande verktyg 

 
Målet med denna lektion är att arbeta med rörelser för att forma och gestalta bokstäver och 
ord, enskilt, i par, i grupp och helklass. För att utveckla förmåga till samarbete, kreativitet 
samt både verbal och icke-verbal kommunikation. Tillgängliga resurser är: Kroppen som 
gestaltande verktyg, skrivna lappar med bokstäver och ord samt musik med och utan sång.  
 

1. Bokstavsrörelser 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma bokstäverna A, I, T, Y, F, K, X, L, V och G. 
● Stå i ring (A, I, T och Y x2)	
● Mitt emot varandra (A, I, T och Y x2)	
● Gå (huller om buller)	
● Utspritt (F, K, X, L, V och G x2)	
● Alltihop en gång till	
● Samlas i ring (skapa hela alfabetet) 	

Musik: Unchained Django, the quest begins-Jerry Howard 
 

2. Kroppsliga bokstavsformer 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma valfria bokstäver.  
● Uppdelade i par	
● Forma den bokstav paret valt (visa för varandra)	

Musik: Instrumental ljudmatta 
 

3. Röra sig över golvet  
Uppgift: Att röra sig utifrån olika nivåer, tempo och rörelseformer. Högt, mellan, lågt, 
snabbt, långsamt, rund, rak och böjd. 
Ta sig över golvet: 
● Högt, mellan, lågt 	
● Snabbt och långsamt	
● Valfritt sätt (ej gå, springa eller jogga)	

Musik: Generation Celebration-Dektektivbyrån, The Black Pearl-Klaus Badelt, Film 
Credits-Òlafur Arnalds, Be my weapon-Ramin Djawadi, Benny Hill-The Edwin Davids 
jazz band, Amazing grace-Irish Celtic Music, Rymden i en låda-Detektivbyrån, A Milli 
instrumental-Syndicate Sound Lab, Awake-Tycho 
 

4. Springa från hörnet 
Uppgift: Jobba med rummet, rörelse och form utifrån fart och stillhet.  
Springer från hörnet: 
● Rak staty	
● Böjd staty	
● Kantig staty	
● Rund staty	

Musik: Irna-Cerque du Soleil 
 



	

	

5. Ord 
Uppgift: Med kroppen som resurs forma orden vind, berg, fågel, skog, himmel och dimma. 
I två grupper forma orden: 
● Och & Kom	
● Vila & Blek	
● Ska & Allt	

I helgrupp forma orden: 
● Storm	
● Ropar	
● Öppnar	

Musik: Instrumental ljudmatta 
 

6. Gestalta till svensk låttext  
Uppgift: Utifrån satta och egna rörelser forma och gestalta innebörden av text och ord. 
Den valda låttexten är: Fri som fågeln-Hanna Hedlund, Sanna Martin från filmen Modig. 
● Lyssna på låten tillsammans (utskriven text)	
● Lära ut satta rörelser	
● Köra igenom hela låten (2–3 gånger)	

Musik: Fri som fågeln, från ”Modig” – Hanna Hedlund, Sanna Martin 
 
 
 
 

	


