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Sammanfattning 
 

Alla barn har olika sätt att lära sig och det behövs därför olika undervisningsmetoder. 
Estetiskt arbete är vanligt förekommande i de flesta skolor men att använda dans och 
rörelse som ett verktyg för läs- och skrivinlärning förefaller vara ovanligt. Syftet med 
den här uppsatsen har varit att undersöka dans och rörelse som undervisningsmetod 
inom läs och skrivinlärning i förhållande till traditionell läs- och skrivinlärning. De 
frågeställningar som stått i fokus är: Vilka fördelar respektive nackdelar kan intervjuade 
klasslärare, för årskurs ett, se med att använda dans och rörelse i läs- och skrivinlärning 
samt vilka fördelar respektive nackdelar har jag funnit under arbetets gång? Jag har 
genomfört undervisningsförsök i tre årskurs ett och kvalitativa intervjuer med 
tillhörande klasslärare. Alla tre lärare gav både positiv och negativ respons på dans och 
rörelse som metod men i slutänden vägde nackdelarna tyngre. Främst framhölls 
tidsbristen och frånvaron av fokus på ljudning som de största nackdelarna med metoden. 
Personligen fann jag brister med metoden men ser också att den har stor potential. 
Utifrån resultatet som framkommit har jag bland annat diskuterat om detta är en metod 
som passar alla elever och också hur den lämpar sig för specifikt läs- och skrivinlärning. 
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Inledning 

 
Under min utbildning till lärare för grundskolans tidigare år har jag fått möjlighet att utveckla ett 

personligt intresse, nämligen dans och rörelse. Jag har inspirerats och vill själv använda dans och 

rörelse som en metod för inlärning. När jag full av inspiration har varit på verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) har jag snabbt förstått att tiden är begränsad för lärarna i skolorna. Varje veckas 

planering har till stor del bestått av att hitta luckor i schemat för att ha en chans att hinna med de 

krav som ställs på organisations-, grupp- och individnivå. Jag upplever att det framför allt är i 

årskurs ett det är trångt med utrymme. Under första året ska eleverna lära sig läsa och skriva. Att 

kunna läsa och skriva är förutsättningen och grunden för att klara av skolgången och till stor del 

också samhällets övriga krav. Av den anledningen är nya moment i schemat relativt svåra att 

”klämma in” då läs- och skrivinlärning måste få ta tid. Under mina år på lärarutbildningen har jag 

lärt mig att alla barn är olika och de har olika sätt att lära sig. Jag har, under de verksamhetsförlagda 

delarna av min utbildning, också fått se hur erfarna lärare alternerat mellan metoder och många av 

dem kombinerar metoderna med varandra och har på så vis byggt en ”egen” metod. Inslag av 

estetiskt arbete har förekommit i alla skolor jag varit verksam i, men att använda specifikt dans och 

rörelse som ett verktyg för läs- och skrivinlärning är mig veterligen snarare en fantasi mer än 

verklighet. För oss alla är det bekant att dans och rörelse ur en hälsoaspekt är bra. Vi förstår också 

värdet av att kunna läsa och skriva. Frågan handlar snarare om hur man kan sammanfoga dans och 

rörelse med läs- och skrivundervisningen i sin praktik och om skolan som organisation ger 

förutsättningar för en lyckad integrerad undervisning. 

 

Även kurserna vid lärarutbildningen som rör läs- och skrivinlärning behandlar endast till liten del 

dans och rörelse som ett inlärningsverktyg. I flertalet av de obligatoriska kurserna inom 

lärarutbildningen ingår däremot inslag från Interaktiva Medier och Lärande (IML). IML är en 

institution som bland annat utbildar blivande lärare om Internets plats i skolan. I och med det har 

jag förstått att datorer/Internet är vad som, till stor del, prioriteras i skolans utveckling. Jag tycker 

att den utvecklingen är positiv men jag ser också en risk i detta då alla barn är olika och av den 

anledningen behöver olika metoder för att inhämta kunskap. Det finns en valbar kurs som heter 

Dans, Lek och Rörelse, 15 hp, inom lärarutbildningen. Jag har läst den och upptäckte där vilka 

möjligheter det finns att använda dans och rörelse i läs- och skrivinlärning. Vår kropp som 

inlärningsredskap precis som datorn/Internet anser jag ska få plats i undervisningen. Att mitt 

examensarbete kommer att fokusera på just det här området beror i första hand på att jag tror på 

metoden men framför allt vill hålla diskussionen vid liv. Jag som lärare behöver ha en stor repertoar 
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av olika undervisningsmetoder för att lättare kunna lokalisera det bäst lämpade alternativet för olika 

elever och situationer. Jag hoppas att de som läser mitt examensarbete känner sig inspirerade och 

vill lära sig mer men jag önskar också att eventuella svårigheter med arbetssättet och utförandet av 

det kommer fram. 

 

Utöver mitt syfte kommer jag parallellt att observera om det framkommer några skillnader mellan 

flickor och pojkar under denna studies gång. Genusfrågor har integrerats i många av 

lärarutbildningens kurser och jag gör detsamma här då den frågan alltid är aktuell och viktig att 

reflektera kring. 

 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka dans och rörelse som undervisningsmetod inom läs- och skrivinlärning.  

 

Frågeställningar 
Vilka fördelar respektive nackdelar kan intervjuade klasslärare, för årskurs ett, se med att använda 

dans och rörelse i läs- och skrivinlärning? 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar har jag funnit under arbetets gång? 
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Metod 

 
I denna del av uppsatsen presenterar jag först de personer som involverats i studien och hur urvalet 

av dessa har gått till. Jag motiverar också mitt val av datainsamlingsmetoder ställt mot studiens 

syfte. De forskningsetiska principer jag tagit hänsyn till redogörs för under en separat rubrik. 

Avslutningsvis återges proceduren som beskriver dels förberedelser inför undervisningsförsöket och 

den kvalitativa intervjun men också hur själva genomförandet gick till. Där jag ansett det 

nödvändigt har jag inledningsvis, under vissa av kommande rubriker, skrivit en kortare 

sammanfattning över hur stycket är uppbyggt för att underlätta för läsaren. 
 

Urval  
Då mitt syfte var att undersöka dans och rörelse som inlärningsverktyg inom läs- och skrivinlärning, 

valde jag att genomföra undersökningen i årskurs ett. Detta eftersom läs- och skrivinlärning är en 

primär del i just den årskursen. De två metoderna jag använde mig av var undervisningsförsök och 

kvalitativ intervju. Enkelt förklarat innebär det att jag skulle genomföra en lektion i några klasser 

och därefter intervjua respektive klasslärare. Jag tog hjälp av de kontakter jag har på olika skolor för 

att lättare kunna få genomföra den här undersökningen. Utöver det ringde jag upp en lågstadielärare 

som jag tidigare haft kontakt med under min utbildning. I nuläget har hon en årskurs ett. Jag bad 

henne ta med sig en förfrågan om att delta i min studie till sitt arbetslag där ytterligare en klasslärare 

för årskurs ett ingår. Via e-post fick jag sedan bekräftat att de båda var villiga att delta. Mina 

kontakter på olika skolor resulterade i två telefonnummer varav en lärare nekade till deltagande 

medan den andra valde att tacka ja. De tre lärare som slutligen deltog är alla i 60 års ålder med cirka 

40 års erfarenhet som lågstadielärare. I denna studie kommer jag att benämna lärarna med 

respektive klass som A, B och C där A var den första klassen jag besökte, B den andra och C den 

sista. Eleverna var uppdelade i halvklass under samtliga undervisningsförsök. I grupp A innebar 

halvklass en uppdelning mellan flickor och pojkar där antalet flickor var tolv och pojkarna var sex. I 

den klassen gavs jag möjligheten att hålla lektionen med båda grupperna. Under den förmiddagen 

träffade jag totalt 18 elever men vid två tillfällen. B och C var också halvklasser men utan 

uppdelningen mellan flickor och pojkar. I B fick jag arbeta med totalt åtta elever varav fem var 

flickor och tre var pojkar. I grupp C var det totalt elva barn med fördelningen fem flickor och sex 

pojkar. Uppdelningen av grupperna och huruvida de bestod av flickor och pojkar för sig gjordes i 

enlighet med hur klasslärarna vanligtvis arbetade med sina elever. 
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Datainsamlingsmetoder 
I denna studie arbetade jag med metoderna undervisningsförsök och kvalitativ intervju. 

Undersökningarna som genomförts har bestått av två moment i vardera klassen. Ett moment 

bestående av en lektion i svenska där bokstäver (läs- och skrivinlärning) bearbetades med hjälp av 

dans och rörelse. För att få svar på studiens frågeställningar var en uppföljande intervju med 

klassläraren ett ytterligare nödvändigt moment då dennes reflektioner stod i fokus för studien. Dessa 

två moment redogörs för nedan, följt av ett stycke där de forskningsetiska principerna och 

ställningstaganden som undersökningen inneburit diskuteras. 

 

Undervisningsförsök 

Enligt Johansson och Svedner (2006, s.23) innebär ett undervisningsförsök ”att man tillämpar och 

utvärderar ett speciellt sätt att organisera undervisning”. Att använda metoden undervisningsförsök 

var enligt min uppfattning nödvändigt för att på ett tydligt sätt kunna presentera innehållet för den 

observerande läraren. Genom efterföljande intervju har läraren en möjlighet att framföra sina 

tankar, reflektioner och åsikter om huruvida dans och rörelse ”hör hemma” i läs- och skrivinlärning 

eller inte. Lektionen ämnade introducera en ny bokstav för eleverna och baserade sig på ett 

lektionsförslag från boken Att känna rörelse. (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005, s.71-74) Jag 

anpassade innehållet i lektionen efter de förutsättningar som fanns i form av bland annat tid, antal 

elever och bokstaven i fråga (bilaga 1). 

 

Kvalitativ intervju 

Efter undervisningsförsöket har jag genomfört en kvalitativ intervju med respektive klasslärare. Jag 

valde den kvalitativa intervjun som enligt min mening förmedlar mer mångfacetterade svar än till 

exempel den strukturerade intervjun. ”Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade 

att ge så uttömmande svar som möjligt” (Johansson & Svedner, 2006, s. 42). Skillnaden mellan 

kvalitativ intervju kontra strukturerad intervju är bland annat att man inte har fasta frågor i den 

kvalitativa varianten, däremot har man fasta frågeområden (bilaga 2) som enligt min uppfattning 

ramar in ämnet som avser bearbetas.  

 

Forskningsetiska principer  

Gällande forskningsetik valde jag att vid den första kontakten med alla tre lärarna informera om det 

tänkta tillvägagångssättet och vad jag önskade uppnå med deras deltagande. Jag har tagit del av 

samhällsvetenskapliga forskningsetiska principer där jag särskilt har beaktat anonymitet 

(Vetenskapsrådet, 2008). Vad gäller de tre lektioner som genomfördes informerade jag klassläraren 

om att det i första hand inte var eleverna som skulle observeras utan fokus skulle ligga på att läraren 
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reflekterade över lektionens innehåll i förhållande till läs- och skrivinlärning. Jag har inte 

dokumenterat elevernas deltagande i form av bild- eller ljudinspelning däremot har jag i mina 

kommande reflektioner, till viss del, resonerat kring hur eleverna på olika sätt kan påverka hur 

lektionens uppläggning kan komma att se ut. Dels utifrån en lärares förväntningar på dem men 

också hur eleverna, i förhållande till exempel ålder, mognad, personlighet och så vidare, fungerar i 

dessa lektionssammanhang. Huruvida föräldrarna skulle kontaktas i ärendet diskuterade jag med de 

inblandade lärarna och den handledare jag haft kontakt med under studiens gång. Dessa upplevde 

det inte som nödvändigt. Jag instämde i lärarnas godkännande. Intervjuerna med klasslärarna har 

spelats in för att jag lättare ska kunna orientera mig bland svaren när de sedan ska sammanställas. 

Berörda klasslärare informerades om kommande inspelning och även att det inspelade samtalet 

skulle raderas efter avslutat arbete. Jag har också informerat om att deltagandet i studien innebär 

anonymitet.  

 

Procedur 
Under denna rubrik kommer jag att redogöra över de förberedelser som gjorts inför 

undervisningsförsöken och de kvalitativa intervjuerna. Sen presenteras de grupper jag arbetade med 

i studien och därefter följer en redogörelse över själva undervisningsförsöken . Slutligen kommer 

också en presentation av de kvalitativa intervjuerna. Grupperna kommer i alla ovan beskrivna delar 

att benämnas som ”grupp A” samt ”grupp B och C”. Anledningen till att undervisningsförsöken 

med grupp B och C presenteras tillsammans beror på att de är parallellklasser där de arbetar med 

samma bokstav samtidigt. Den planering (bilaga 1) som jag skrivit var identisk för de båda 

grupperna. Intervjun med lärare B och lärare C lärare presenteras också tillsammans då den 

genomfördes vid ett och samma tillfälle. 

 

Förberedelser - Undervisningsförsök  

Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005, s.71-74) bygger sitt lektionsförslag på bokstaven H. När jag 

hade informerats om att det var bokstaven Ä jag skulle utgå från med grupp A, förändrade jag 

lektionen med utgångspunkt i den bokstaven. Momenten i den lektionen är sju till antalet och efter 

min bearbetning med bokstaven Ä kvarstod fyra av dessa. När jag sedan fick veta att det var 

bokstaven T i de två sista grupperna jag skulle besöka, följde jag samma förberedande procedur 

med den skillnaden att fem av de ursprungliga momenten kunde användas. Anledningen till att jag 

inte kunde använda alla sju var att dessa övningar krävde många ord på bokstaven Ä respektive T 

och det var helt enkelt svårt att komma på. I min strävan att hitta ord på dessa bokstäver tog jag 

hjälp av vänner, bekanta och diverse ordböcker. Inför lektionerna hade jag alltså fyra moment till 

bokstaven Ä och fem moment till bokstaven T. En av övningarna handlade om att finna kroppsdelar 
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vars begynnelsebokstav börjar på bokstaven men den övningen blev i princip omöjlig att genomföra 

på det viset. Därför valde jag att istället låta barnen hitta bokstavsljuden också inuti orden, till 

exempel ordet häl. Efter att lektionen tagit en tillfredsställande form arbetade jag med val av musik. 

För att finna inspirerande musik gjorde jag en sökning bland min e-post från kursen Dans, lek och 

rörelse, 15 hp som jag tidigare läst. Jag hittade en lista över låtskrivare och låtar. Bland de på listan 

nämnda låtarna återfann jag några av de instrumentala musikstyckena i min egen skivsamling. Jag 

lyssnade också på klipp som jag hittade på Internet. Jag provade rörelser till musiken för att hitta 

låtar/ljudklipp med en hastighet som var anpassad till de rörelser som skulle ingå i lektionen. Till 

grupp A valde jag två musikstycken med olika tempo. Dessa två klippte jag sedan ihop till ett. 

Grupp B och C fick två musikstycken som passade till beskrivningen tvär dans med tokiga rörelser. 

Den musiken blev spännande och snabb. Eftersom lektionen för grupp B och grupp C genomfördes 

en vecka efter lektionen med grupp A hade jag en chans att förbättra metoden för hur jag ville spela 

upp musiken. Istället för att spela direkt från dator brände jag över musiken på en cd-skiva för att 

kunna spela den från en stereo. Jag testade undervisningsförsöket med mig själv som elev. Jag 

klockade genomgången för att få fram en ungefärlig tid på lektionerna, för att känna efter om 

musikstyckenas längd kunde upplevas för långa respektive för korta och för att komma förberedd 

till lektionen. Den sista genomgången gjordes dagen innan undervisningsförsöket. Till grupp A 

förberedde jag en extrauppgift i form av ett papper att färglägga, med motiv som knöt an till 

lektionen. Detta berodde på att jag var osäker på hur lång tid lektionen skulle komma att ta i 

verkligheten och att jag ville ha något att erbjuda om klassläraren inte hade behovet av att använda 

tiden till annat. Till de två sista grupperna valde jag bort extrauppgiften eftersom jag visste mer om 

hur lång tid lektionen skulle ta då jag redan hade genomfört undervisningsförsöket med grupp A. 

Jag visste också att klasslärarna, om det blev tid över, ville arbeta med bokstavens skrivna form. 

 

Förberedelser - Kvalitativ intervju  

För att finna frågeområden som skulle motsvara studiens syfte började jag att läsa det Johansson 

och Svedner (2006, s. 42-44) skriver om kvalitativa intervjuer, bland annat förmedlas vad man kan 

tänka på vid den typen av intervju. Därefter skrev jag ner alla frågor som jag kunde komma på och 

läste igenom. Jag funderade över dess relevans för studien och om frågorna gav möjlighet till mer 

mångfacetterade svar. Jag bearbetade det jag skrivit ned genom att bland annat ta bort frågor som 

inte kändes relevanta och genom att göra omformuleringar av de frågor som jag ansåg kunde 

utvecklas. Inspelningarna av intervjuerna genomfördes med min privata mobiltelefon. Cirka en 

vecka innan det första intervjutillfället testade jag att spela in ett vanligt samtal i min hemmiljö för 

att försäkra mig om att inspelningens ljudmässiga kvalitet skulle fungera tillfredsställande. Utöver 

det kontrollerade jag att mobiltelefonens minne skulle räcka oavsett om intervjun skulle ta 30 
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minuter eller längre. 

 

Grupp A 

Jag kom i kontakt med lärare A genom en bekant som arbetar på samma skola som läraren. Lärare 

A vidarebefordrade sitt telefonnummer till mig och samma eftermiddag tog jag kontakt. Jag 

informerade då om min studie och när lärare A valt att tacka ja fick jag information om elevgruppen 

jag skulle arbeta med, när jag skulle komma och vi bestämde också tid för en, cirka 30 minuter, 

efterföljande intervju. Jag tog kontakt med lärare A en måndag och lektionen skulle genomföras 

tisdag veckan därpå. Möjlighet till intervju gavs samma dag som själva lektionstillfället. Jag fick 

också veta att klassen för dagen skulle vara uppdelad i två grupper och att jag skulle få komma på 

morgonens första lektion som startade 08.20. Tillfälle gavs att genomföra en likadan lektion men då 

för andra halvan av klassen. Den lektionen var i anslutning till den första och jag såg det om en 

möjlighet för mig att eventuellt fördjupa mina egna reflektioner. Som tidigare nämnts bestod den 

första gruppen jag skulle träffa av enbart flickor och var tolv till antalet. Gruppen efter bestod av 

sex pojkar. Bokstaven Ä var den aktuella. Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005, s.71-74) har i sitt 

lektionsförslag inte beskrivit någon tillhörande musik. I enlighet med författarna som beskriver 

musik till danslektioner ”som ett hjälpmedel för att förtydliga, stimulera och inspirera.” (s.35) sökte 

jag fram och klippte ihop två instrumentala musikstycken som jag sedan använde till två av 

övningarna. 

 

Grupp B och grupp C 

Lärarna för grupp B och C är jag bekant med sedan tidigare. Jag kontaktade först lärare B. Hon var 

intresserad och vi kom överens om att hon skulle ta med sig förfrågan även till klassläraren i den 

andra ”ettan” på skolan. Vi bestämde att jag skulle få information via e-post om vilken bokstav jag 

skulle utgå från och när jag skulle få möjlighet att komma. Svaret kom ett par dagar senare och jag 

fick då bokstaven T att arbeta med. Jag fick också veta att lektionerna skulle hållas i halvklasser, 

hos lärare B en måndag och hos lärare C dagen därpå. Gällande tid för intervjuer sades det att det 

skulle bestämmas samma dag som den första lektionen skulle genomföras. 

 

Undervisningsförsök 

Grupp A 

Innan eleverna kom in i klassrummet startade jag den dator jag tagit med. Jag plockade fram min 

lektionsplanering och musiken som skulle användas. Jag började lektionen med att presentera mig 

själv och även hur lektionen skulle gå till. Läraren satt med papper och penna vid ett bord till 

vänster (sett från “svarta tavlan”) om elevgruppen och mig. Hon satt vid samma plats under de två 
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lektionerna, först med flickorna och sedan med pojkarna. Innan lektionen bad jag henne att, under 

observationen, fokusera på lektionens innehåll och utöver det anteckna sina allmänna reflektioner. 

De två lektioner jag höll i den här klassen följde samma struktur om fyra moment där det första 

innefattade att röra sig på fritt i klassrummet (med regeln att bara nudda golv). Först samtalade jag 

med eleverna om olika sätt som man kan röra sig, framför allt tungt och lätt men också högt och 

lågt. Eleverna fick också prova att utföra rörelserna med mig innan jag startade musiken. Jag deltog 

aktivt under lektionen. Här spelades ett cirka fem minuter långt musikstycke som växlade mellan 

två helt skilda melodier. En var lämpad för tunga och långsamma rörelser (som Älgar) och den 

andra melodin för lättare och smidigare rörelser (som Älvor). Momentet efter satte vi oss i ring på 

golvet. Här fick eleverna i uppgift att namnge kroppsdelar innehållande bokstaven Ä. När vi samlat 

ihop ungefär åtta ord kom vi överens om hur man kan visa kroppsdelen medan man säger vad den 

heter (näsa – peka på näsan, hjärna – stryk handen över huvudet och så vidare). Vi upprepade 

namnen på de olika kroppsdelarna samtidigt som vi använde de rörelser vi tillsammans bestämt. 

När vi fick en rytm i det vi visade, med både talet och kroppen, övergick vi till moment tre. Då 

agerade jag uppdragsgivare och förmedlade uppgifter till eleverna. Till exempel ville jag se Älgar 

Äta Äckliga Ägg och så vidare. Eleverna intog då rollen som älg och började äta äckliga ägg i sin 

fantasi. Därefter gjorde vi en avslutande övning där de fick i uppgift att dansa som Älvor på Ängen 

som de Äntligen fått för dem själva. Ett musikstycke på cirka en minut och trettio sekunder spelades 

upp och eleverna ”virvlade runt” i rummet. Sedan tackade jag för mig och klassläraren fortsatte med 

ordinarie undervisning. Båda lektionerna varade under cirka 30-40 minuter. Jag hade, för tillfället, 

tagit med cirka arton bilder som man kunde färglägga, med motiven Älvor och Älgar, eftersom jag 

var osäker på hur långa lektionerna skulle bli i verkligheten. Under den första lektionen med 

flickorna använde sig läraren av dessa bilder men lektionen efter med pojkarna valdes det bort då 

annat arbete prioriterades.  

 

Grupp B och grupp C  

Skillnaderna mellan de två grupperna var antalet elever. I grupp B var det åtta deltagande barn och i 

grupp C var det elva. Båda lektionerna startade med att jag berättade om mig själv och varför jag 

var där. Sedan informerade jag om hur lektionen var tänkt att genomföras och att de skulle få prova 

på att vara ett djur på T, nämligen Tigrar. Lektionen bestod av fem moment. Den första var att de 

skulle, som tigrar, Tassa Tyst på Tå. Precis som med grupp A samtalade vi sedan om kroppsdelar 

innehållande bokstaven T och skapade en ramsa där vi utöver det muntliga (ramsan) också visade 

vilken kroppsdel vi benämnde. Precis som grupp A fick även dessa elever uppgifter av mig där de 

till exempel fick gestalta Tokiga Tigrar som hela Tiden Trillar eller Tråkiga Tigrar som Trampar i 

Tomatsås. Efter detta fick grupp B och C, till skillnad från eleverna tillhörande grupp A, prova på 
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en slags charadövning som också är hämtad från Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005, s.71-74). 

Elevgruppen delades i två och grupperna fick varsin lapp med ett ord som beskrev en rörelse. Jag 

använde samma ord i både B och C och dessa var Trilla och Tugga. En grupp läste tillsammans på 

en lapp och visade sedan den rörelsen för övriga i gruppen varpå de fick räcka upp handen och 

gissa. Sedan bytte de plats och den andra halvan fick göra “sin” rörelse. I grupp B frågade jag om 

de kunde komma på ett eget ord och då visade den ena halvan upp ordet Trolla. Det ”rörelseordet” 

tog jag sedan med till grupp C när jag dagen därpå besökte dem. Den avslutande övningen var att 

göra Tokiga rörelser i Tvär dans. Klassläraren tog sedan över lektionen och lät eleverna arbeta 

vidare med bokstaven. 

 

Kvalitativa intervjuer  

Lärare A 

Tid mellan avslutad lektion och intervjun var cirka tre timmar. För att vi skulle kunna prata ostört 

valdes biblioteket som plats för intervjun. I nuläget används inte skolans bibliotek. Vi satt mittemot 

varandra vid ett mindre bord. Under intervjun valde jag att låta dataskärmen med frågeområden stå 

uppvikt intill oss. Jag ville att det skulle kännas som ett avslappnat samtal men för att ändå behålla 

den ”röda tråden” skulle vi snabbt kunna lokalisera oss i intervjun med hjälp av datorn. Jag startade 

inspelningen och vi utgick från det första frågeområdet. Efter 25 minuter knackade det på dörren 

och en annan lärare kom in. Hon började söka efter böcker och vår intervju fortsatte. Jag anser inte 

att det påverkade intervjuresultatet mer än att det blev en kort paus då vi hälsade på varandra. 

Läraren gick ut ur biblioteket efter cirka fem minuter. Jag räknade med att intervjun skulle ta 

ungefär 30 minuter men istället tog den 50 minuter. Orsaken till det var att vi satt så gott som ostört, 

tiden fanns och ämnet vi diskuterade var helt enkelt intressant för oss båda. 

 

Lärare B och lärare C  

Jag fick veta att intervjun skulle pågå under elevernas rast som är tjugo minuter. Klasslärarna 

önskade också få genomföra den tillsammans dag två, i direkt anslutning till min lektion med grupp 

C. Orsaken till den relativt korta intervjutiden och att de gjorde den tillsammans, var helt enkelt 

brist på tid. Vi bestämde att jag skulle återkomma efterföljande dag för att fortsätta intervjun om 

den inte hann bli klar. När jag planerade för intervjun hade jag samma frågeområden från tidigare 

intervju som utgångspunkt men jag ansåg det nödvändigt att välja ut de, för studiens syfte, mest 

relevanta frågeområdena då tiden var begränsad. Jag kortade helt enkelt ner intervjun och 

kvarvarande frågor ställdes i samma ordning som tidigare. Då jag redan haft en intervju veckan 

innan med lärare A var uppgiften enkel. Jag visste vilka frågor jag helst ville ställa. Jag valde att 

skriva ut frågeområdena (bilaga 2) på papper som sedan låg framför oss på bordet. Anledningen till 
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den förändringen var att jag inte skulle spela musik via datorn (av ljudmässiga skäl) och lämnade 

den hemma. Lärare B tog outtalat på sig ansvaret för papperet med frågor. Hon hjälpte mig att hålla 

oss inom ramarna för frågeområdet. Vi satt kvar i klassrummet när eleverna gick på rast. Det var 

helt ostört men efter cirka femton minuter kom en lärare in för att växla ett par ord med lärare C. 

Intervjun pausades under de fyra minuter hon var i klassrummet. Trots att intervjun avbröts 

upplever jag inte att det påverkade resultatet. Däremot upplevde jag personligen en viss stress då vi 

redan innan hade kort om tid för intervjun. När ett par elever kom in i klassrummet vid rastens slut 

hade vi hunnit gå igenom de samtalsämnen jag ville hinna med att bearbeta och intervjun 

avslutades. Jag upplever inte att intervjuresultatet påverkades av att eleverna kom in i klassrummet 

då vi redan börjat avrunda samtalet. Inför intervjuerna påtalade jag att det vore bättre om jag fick 

intervjua en lärare i taget. Jag resonerade så att det då skulle vara enklare att hinna med en intervju 

på endast en rast om 20 minuter. I efterhand vidhåller jag att det bästa varit om det hade blivit som 

jag önskat med separata intervjuer. Syftet med intervjuerna var i första hand inte att jämföra mellan 

lärarnas åsikter men oavsett syfte tror jag att deras enskilda uppfattningar skulle ha framkommit 

tydligare vid separata intervjuer. Jag anser dock att jag ändå fann de två klasslärarnas uppfattningar 

om dans och rörelse och läs- och skrivinlärning.  

 

Databearbetningsmetod 
Undervisningsförsök 

Dagen efter min lektion med grupp A skrev jag ner mina reflektioner. Jag skrev direkt från minnet 

men jag använde min lektionsplanering (bilaga 1) som stöd för att underlätta. Jag gjorde på samma 

sätt efter lektionerna med B och C. Den enda skillnaden var att jag skrev ned reflektionerna samma 

dag som undervisningsförsöket genomfördes. När jag sedan bearbetade reflektionerna som jag 

skrivit ner använde jag mig av mitt syfte och mina frågeställningar som underlag för att hitta det, för 

studien, mest väsentliga.  

 

Intervju 

Intervjuresultaten med lärare A lyssnade jag på dagen efter avslutad intervju. Jag överförde ljudfilen 

från min mobiltelefon till datorn och kunde enkelt pausa inspelningen allt eftersom för att anteckna. 

Anteckningarna gjordes direkt på datorn. Jag varvade skrivande och lyssnande. Anteckningarna var 

i vissa fall rena citat och i andra blev de av en mer sammanfattande karaktär. Jag tittade med jämna 

mellanrum på mitt syfte för att påminna mig om det och inte utelämna något som kunde vara 

värdefullt för studien. Den andra intervjun jag genomförde var med lärare B och lärare C. Det 

bearbetade jag samma dag som samtalet skedde och jag använde mig av samma metod. Jag läste 

sedan igenom anteckningarna (utskrivna på papper) för att finna lärarnas uppfattningar. Jag 
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markerade eftersom med överstrykningspenna. När jag sedan läste det jag markerat använde jag en 

blyertspenna och skrev kommentarer intill texten relaterat till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Litteraturgenomgång 
 

Jag har i detta kapitel valt att presentera litteraturen efter dess innehåll under rubrikerna Läsning 

och Skrivning som kunskapsområde, Estetik som kunskapsområde, Dans och rörelse integrerat med 

läs- och skrivinlärning och den sista kategorin har jag rubricerat Genus. Jag har tagit del av 

styrdokumenten (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lpo 94, Lärarförbundet, 2003 och Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 2000) och vad 

dessa säger gällande läs- och skrivinlärning, estetik, dans/rörelse och genusperspektiv. De utvalda 

delarna från dessa två skrifter går att finna under respektive rubrik i den löpande texten. Jag har 

skrivit kortfattade sammanfattningar efter varje stycke och reflekterar över hela kapitlet i en sista 

avslutande del.  

 

Läsning och skrivning som kunskapsområde 
Myndigheten för skolutveckling (2003) har publicerat skriften Att läsa och skriva – En 

kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet. Den berättar om tidigare 

forskning inom läs- och skrivinlärningen i allmänhet och om värdet av att skapa mening i 

undervisningen.  

 

Forskning om vad som utgör en lyckad undervisning och vad som gör en lärare till en bra lärare 

pekar oftast på att ”läsinlärningspedagogik ska vara tydlig, systematisk och sekventiellt uppbyggd”. 

Vidare sägs att ”undervisningen ska vara aktiverande och engagerande, lägga tonvikt vid elevens 

egna upptäckter och insikter, åtföljas av rikliga möjligheter till självständig träning i stavning, 

skrivning och läsning i meningsfulla, autentiska sammanhang” (Frykholm, 2003, s.115-116). Enligt 

Lpo 94 (Lärarförbundet, 2004) är det skolans uppdrag att hjälpa eleverna till ett lustfyllt lärande. 

Det beskrivs att elever får fördjupade insikter i det som undervisas om de samtidigt får upplevelser 

där inlärningen tilltalar alla deras sinnen, ”drama, dans, rytmik, musicerande och skapande i bild, 

form och text bör därför vara viktiga inslag i all verksamhet i förskolan och skolan” (Frykholm, 

2003, s.101).  I kursplanen för ämnet svenska (Skolverket, 2000, s.98) kan man läsa: 

 
Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, 

drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka 
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texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att elevers utveckling när det gäller läs- och 

skrivinlärning i första hand påverkas av hur elevens uppväxtmiljö ser ut. Det skolan kan, och ska 

bidra med när det gäller elevens inlärning är lärarkompetens. Läraren ska kunna avgöra vilket 

inlärningssätt som passar respektive elev. Det skrivs att metoden i sig inte har någon avgörande 

betydelse för elevens utveckling. Gällande lärarkompetens betonar Lpo 94 (Lärarförbundet, 2004, 

s.17) att läraren dels ska stärka elevernas tro på sig själva och även deras ”vilja att lära”.   

 

Kullberg (2006, s.57-58) har beskrivit hur det gick till när en elev lärde sig att läsa: 
 

Jag var bekymrad över Andreas läsning. Skulle han läsa meningen: ”Jag har en hund” kunde det ta någon 

minut. Han läste med stötiga uppehåll på de ställen som här nedan visas med bindestreck: - J-j-j-j-j-a-a-a-a-

ja-ja-ja-ja-ja-ja-jg-g-g-g-g-gag-jag-jag-jag-jag … h-h-h-h-h-a-a-a-a-a-ha-ha-ha-ha-ha-r-r-r-r-r- … Det spelade 

inte någon roll för Andreas om han själv hade skrivit det han skulle läsa eller fått en text skriven av en annan 

person. Vad som gjorde att jag ändå kunde känna någon form av ro var att Andreas aldrig verkade missförstå 

innehållet i en text. /---/ Successivt försvann Andreas stackatoläsning och han läste flytande med intonation 

och prosodi. 

 

Eleven lärde sig alltså att läsa genom att staka sig igenom ord och meningar och gick sedan över till 

flytande läsning.  

 

Sammanfattning 

Jag kan av ovanstående litteratur utläsa att det som är avgörande för elevernas läs- och 

skrivutveckling är elevens bakgrund. Sedan är det viktigt att läraren kan hitta rätt 

inlärningssätt/metod för elevens unika förutsättningar. Det är inte metoden i sig som spelar störst 

roll i undervisningen utan det handlar snarare om att hitta rätt metod för rätt elev. En elev kan lära 

sig läsa utan att ljuda däremot måste eleven kunna bokstävernas ljud.  

 

Estetik som kunskapsområde 
Författarna till boken Konsten att lära barn estetik (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 

Pramling, Olsson, Wallerstedt, 2008, s.12) skriver att begreppet estetik, i skolans värld, ofta 

används synonymt med ordet ”skapande” när ordets egentliga innebörd är ”läran om det sköna och 

om konsten”. Definitionen som författarna väljer att använda sig av är en kombination av begreppen 

skapande och konst. Jag har valt att använda begreppet på samma sätt i min studie. Vidare talar 

författarna om att det finns två sätt att se på lärande där det ena handlar om att ”barn skapar 
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kunskap” och det andra är att ”lärare förmedlar eller tillhandahåller kunskap till barn” (2008, s.19).  

I Lpo 94 (Lärarförbundet, 2004, s.12) går att finna följande: ”Förmåga till eget skapande hör till det 

som eleverna skall tillägna sig”. Pramling Samuelsson m.fl. (2008, s.20-21) förklarar att estetik kan 

ses som ett ”medel” för att hjälpa eleverna att nå kunskap men att estetik också kan ses som ett 

”mål” i sig, det vill säga att eleverna utvecklar en repertoar av uttryckssätt.  Det sistnämnda är också 

det fokus författarna har i den här boken, själva målet är ”barns kunnande om det estetiska”. I Lpo 

94 (Lärarförbundet, 2004, s.12) kan man läsa: ”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för 

kunskaper./---/Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara 

inslag i skolans verksamhet (Lärarförbundet, 2004, s.12) 

 

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) använder flitigt begreppet ”lärandeobjekt” och syftar till vad det 

är eleverna förväntas lära sig. Lärandeobjekt inom estetiskt kunnande kan inom ämnet dans till 

exempel handla om att göra eleverna medvetna om att en rörelse kan vara snabb respektive långsam 

eller hög respektive låg och så vidare. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) beskriver begreppet 

utvecklingspedagogik som kortfattat innebär att det läraren gör, eller inte gör, i sin undervisning 

spelar en stor roll för lärandet hos eleven. Författarna menar att hur kunskapen om något förmedlas 

är lika viktigt som själva kunskapen i sig. 

 

Författarna har bland annat observerat samlingar på förskolor och jag har valt att citera 

nedanstående stycke från boken för att visa exempel på vad eleverna kan lära sig och en motivering 

till varför dialog mellan elev och lärare är av stor vikt.  
 

I den här analyserade samlingen varieras t.ex. tempot i vilket man sjunger och dansar medan andra aspekter 

hålls invarianta (t.ex. samma sång med vissa förändringar som man sjunger och dansar till), vilket gör det 

möjligt för barnen att urskilja just tempo som en aspekt. Detta innebär dock inte att alla barnen som deltog i 

samlingen faktiskt lärde sig detta. Det är inte sannolikt att de alla gjorde det. /---/ Men möjligheten att 

utveckla dessa insikter fanns i situationen så som den utvecklades och genomfördes. För att göra det mer 

sannolikt att barnen utvecklar dessa och andra förmågor är det viktigt att lärarna försöker engagera barnen i 

metasamtal om dessa aspekter.  

(Pramling Samuelsson, 2008, s.87-88) 

 

Vid flertalet tillfällen poängteras att utmaningen för en pedagog är att komma ihåg vad man ville att 

eleverna skulle lära sig, utan att för den skull hämma det lekfulla i estetiken. En nödvändighet i 

detta sammanhang är att föra samtal med eleverna. Dialogen eller samtalet ska ha en fokus på det 

eleven lär sig eller vad denne tänker, ”metasamtal”.  
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När läraren planerar vad hon/han ska göra tillsammans med barnen är det viktigt att hon/han hela tiden i sitt 

medvetande har barns lärande av den estetiska dimension som hon/han vill att barn ska erfara. Här blir 

metasamtalen viktiga, dvs. hur läraren riktar barns medvetande mot det som hon/han vill att de ska erfara. 

(Pramling Samuelsson, 2008, s.61) 

 

I kursplanen gällande ämnet Idrott och hälsa (Skolverket, 2000, s.23-24) kan man läsa att eleverna 

har som mål att ”kunna utföra enklare danser”. Detta mål ska ha uppnåtts innan eleven slutar femte 

klass. Det står också att rörelse och rytm bland annat bidrar till en ökad improvisatorisk, estetisk 

och motorisk förmåga och det i sin tur skapar möjligheter att vidare utveckla sina färdigheter inom 

”tanke, känsla och rörelse”. I kursplanen för ämnet Musik (Skolverket, 2000, s.43) står som 

strävansmål att eleven ”utvecklar förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som 

bild, text, drama, dans och rörelse. Man kan också läsa gällande musik som ämne att det i ”såväl 

musicerande som skapande ges också successivt utrymme för utvecklingen av en mer personlig och 

estetisk medvetenhet hos eleverna. 

 

Sammanfattning  

Definitionen av begreppet estetik är i det här arbetet en kombination av begreppen skapande och 

konst och är hämtad från Pramling Samuelsson m.fl. (2008). Vi får lära att det inte handlar om att 

integrera estetiska ämnen med andra skolämnen, till exempel matematik, för att uppnå kunskap i 

ämnet matematik. Estetiken är själva målet med undervisningen. Ett exempel på kunnande inom 

estetik är att lära sig urskilja tempo i musik. För att eleven ska ha möjlighet att utvecklas på bästa 

sätt krävs det att man som lärare kommer ihåg vad man har för kunskapsmässiga mål med 

undervisningen och att man för metasamtal. Lärarens insats väger lika tungt i fråga om elevens 

inlärning som själva kunskapen i sig.   
 

Dans och rörelse integrerat med läs- och skrivinlärning 
Enligt Lpo 94 Lärarförbundet, 2004, s. 15) är skolan ansvarig för att eleverna ska kunna använda 

exempelvis dans för att utveckla sina kunskaper och erfarenheter. 

 

Det är boken Att känna rörelse – en danspedagogisk metod (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005) 

som jag utgått från när jag skapade lektionerna till denna studie. Initiellt var det den boken som gav 

mig modet att genomföra detta examensarbete eftersom den innehåller fyra tydliga förslag på 

lektioner med dans och rörelse som metod och läs- och skrivinlärning som själva syftet/målet. 

Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005, s.11) skriver att processen är viktigare än produkten i 

dansundervisning och att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt inre vad gäller rörelse och sitt 

”förhållningssätt till rummet, tiden, tyngdkraften och flytet”. De ger också idéer om hur man kan 
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arbeta med unga elever: 
För barn i 6-10 års ålder är det bra att bygga på steg som eleverna redan kan, t.ex. gå, springa, hoppa, 

galopp och polkasteg. Om sådana steg sätts in i ett enkelt golvmönster som cirklar och diagonaler samt 

utförs i par eller grupper på tre till fem personer kan man få fram danser som är lätta för barn att utföra och 

memorera. Det är en fördel om danserna är avpassade så att det går att lära in på en eller två lektioner.  

(Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005, s. 34) 

 

Gällande musik berättas det att danslärare ofta har inspelad musik och att det i sig innebär ett stort 

arbete inför kommande undervisningstillfälle. Som enkla hjälpmedel kan man använda en 

handtrumma eller en tamburin och författarna poängterar också att lärarens egen röst är ett bra och 

viktigt verktyg. 

 

Sandborgh Holmdahl och Stening (1993, s.50) skriver att man måste känna mod och trygghet ”för 

att använda språket obehindrat i tal och skrift”. Inlärning bör också upplevas roligt och de menar att 

man av den anledningen kan använda lek och rörelse i undervisningen då det för barn är något 

elementärt. 

 

Sammanfattning  

Precis som under rubriken Estetiken som kunskapsområde kan man läsa att kunskapen ligger i hur 

eleven utvecklar sin förmåga att uppleva olika aspekter av estetik, i det här stycket gäller det 

specifikt upplevelser inom dansundervisning. Musikförberedelser inför en danslektion beskrivs som 

ett stort arbete men att man kan underlätta för sig genom att använda enklare instrument istället.  

Lek och rörelse är bra för att skapa trygghet hos barn då det är upplevs naturligt för dem. Trygghet 

är i sin tur nödvändigt för att barnet ska kunna utnyttja språket till fullo. 

 

Genus 
Den första gruppen jag besökte (grupp A) hade en uppdelning mellan flickor och pojkar. I min 

planering, under lektionerna och i mina efterföljande reflektioner funderade jag på om det skulle 

framkomma/hade framkommit några skillnader mellan gruppen med flickor och den med pojkar. 

Jag funderade också på hur jag själv resonerade inför lektionen. När reflektionerna sedan skulle 

skrivas ned upptäckte jag att det fanns ett behov hos mig att använda det i min studie och att få lära 

mig mer om genusperspektiv inom dans och rörelse i undervisningen. Anna Lindqvist, som också 

fungerat som min handledare under studiens gång, har genom enkätundersökning sökt svar på 

frågor som berör dans i skolan från ett genusperspektiv (Lindqvist, submitted). Jag har tagit del av 

undersökningen och redogör här för delar av Lindqvist resultat som jag också använder som grund i 

resonerandet kring mina egna upplevelser. 
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Bland annat visade studien (Lindqvist, submitted, s.7-9) att dans enligt danslärares uppfattningar 

har lägst status bland skolans ämnen och att det av den anledningen finns ”en negativ syn på dans 

som ett ämne i skolan” . I största allmänhet finns en okunskap om dans. Lindqvist redovisar delvis 

kommentarer och synpunkter gällande dans och kön från de danslärare som besvarat enkäterna. 

Bland annat framkommer att pojkar ses som ”stökiga, tuffa och rädda” i dansundervisningen men 

att de samtidigt kan ”tillföra energi, dynamik och glädje till hela skolklassen”. 
 

Enligt danslärarna medför pojkar i gruppen en annan planering och man vill undvika att pojkarna känner sig 

obekväma. Det framhålls som angeläget att väcka och behålla pojkarnas intresse för dans. Flertalet danslärare 

menar att kraftfulla rörelser, styrka och fart appellerar till pojkarnas behov.  

(Lindqvist, submitted, s.12) 

 

Precis som det finns fördomar om pojkar och dans finns det åsikter om flickor och dans, men i 

mindre utsträckning. Bland annat finns det en fokus på kropp och utseende när man talar om flickor 

och dans. 

 

Lindqvist förklarar att vissa av lärarna anser sig ta hänsyn till elevernas kön när undervisning 

planeras medan andra inte gör det. Båda grupperna säger sig dock arbeta med varierande övningar 

för att innehållet ska fungera för alla deltagande individer. Oavsett inställning indikerar resultatet av 

studien ATT kön spelar roll. Däremot beskrivs det, av danslärarna, på olika sätt.   

 

Det som står att läsa i Lpo 94 (Lärarförbundet, 2004, s.10) gällande genus är att elevers 

uppfattningar om kvinnligt respektive manligt påverkas av det bemötande de får i skolan och att 

skolan ”har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet”  

 

Sammanfattning 

Det finns alltså en okunskap om dans som ämne och fördomar om dans och kön. Pojkar anses till 

viss del vara ”stökiga” men de tillför också glädje och energi. Fördomar om flickor och dans 

handlar oftast om kropp och utseende. Att kön spelar en viss roll för danslärarna i ovan beskrivna 

studie kan konstateras men i vilken grad eller på vilket sätt det tar sig uttryck är olika.  

 

Sammanfattning av litteraturgenomgången    
Det som avgör elevernas läs- och skrivutveckling är dennes “hemmamiljö”. Utöver det är lärarens 

insats viktig då denne ska, utifrån elevens förutsättningar, välja ett fungerande inlärningssätt. 

Metoden spelar inte störst roll i undervisningen däremot är det viktigt att som lärare ha goda 
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kunskaper så man kan hitta rätt metod för den unika eleven. Exemplet med stackatoläsaren (s.12) 

visar på att en elev kan lära sig läsa med hjälp av bokstävernas ljud, däremot kan man “klara sig” 

utan att ljuda ihop ord.  Pramling Samuelsson m.fl. (2008) skriver om kunskapsområdet estetik där 

dans ingår. Men målet med undervisningen i boken är kunskaper i estetik, inte kunskaper i läsning 

och skrivning. Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) redogör i ett kapitel över lektionsförslag som 

visar hur man kan arbeta ämnesintegrerat med dans. Utöver det kapitlet handlar boken om att lära 

sig ämnet dans. Av innehållet i styrdokumenten förstår jag att estetiken är en viktig del i 

undervisningen men texten i styrdokumenten är (till stor del) upp till läsaren att tolka på egen hand. 

 

Resultat och analys 
 

Jag börjar detta kapitel med att beskriva hur två av de intervjuade (lärare B och lärare C) genomför 

en lektion i läs- och skrivundervisning. Lärare A beskrev ett motsvarande upplägg av sin läs- och 

skrivundervisning. Därefter kommer ett stycke som berättar hur de anser sig arbeta med dans och 

rörelse i dagsläget. Vidare presenteras övriga delar av resultatet från de två intervjuerna och mina 

reflektioner från undervisningsförsöken. Det analyserande resultatet återfinns invävt i nedanstående 

text. Jag har valt att låta studiens frågeställningar agera rubriker för att göra det lättöverskådligt. 

Frågeställning ett har jag delat på och presenterar nedan i ordningen fördelar - nackdelar. Jag vill 

inför läsningen av kapitlet påminna om att intervju med lärare A genomfördes vid ett tillfälle och att 

lärare B och lärare C intervjuades samtidigt vid ett annat.  

 

Läs- och skrivinlärning i det egna klassrummet 
I alla tre klasserna arbetar man på liknande sätt i läs- och skrivinlärning. Man arbetar 

traditionsenligt med en bokstav per vecka och den bearbetas i flera olika steg/moment. Alla lärarna 

har också delat sina klasser i två grupper när undervisningen avser bearbeta läs- och 

skrivundervisning. I grupp B och C går det till enligt följande: Bokstaven introduceras med en saga 

som på något sätt kan relateras till bokstaven. Utifrån sagan ska sedan en bild målas och eleven ska 

med text, beskriva vad som händer på bilden. Eleven skriver själv om denne kan och annars skriver 

läraren det eleven vill att det ska stå. Samtidigt som läraren skriver ljudar elev och lärare 

tillsammans. Efter det får eleven följa bokstävernas form med en färgad penna för att öva. I nästa 

moment sjunger de en ”bokstavssång” där sångens titel börjar på den aktuella bokstaven. De pratar 

om vilken plats bokstaven har i alfabetet. Efter det använder de en lärobok i svenska. Boken de 

använder bearbetar varje bokstav på två sidor och den första sidan visar en bild. Eleverna får söka 

motiv från bilden där de bokstavsljuden ingår. När de funnit ett motiv innehållandes bokstavens ljud 

 17



ska de placera ljudet, om det går att höra i början av ordet, i mitten av ordet eller om det finns i 

slutet. Efter det ska de i en kortare text räkna så många bokstäver de hittar av den aktuella. Sedan 

läser de en annan, kortare text som en ramsa. Barnen får inte titta i boken under ”ramsläsningen” 

utan det är rytmen man arbetar med. De kan till exempel få i uppgift att säga ramsan men att blicken 

samtidigt ska vara i taket eller golvet et cetera.  

 

Tillsammans går de sedan igenom veckans läsläxa. Läraren läser högt och fingret följer med under 

texten. Eleverna har egna böcker framför sig och de följer också med i texten med fingret, de som 

kan läser högt med läraren. I läseboken får de också i uppgift att ljuda en text, de får inte läsa 

texten, den måste ljudas. Sen är det genomgång av bokstavens form på tavlan. I den här gruppen är 

formen viktig och att man börjar bokstaven på rätt ”våning”, till exempel ska de flesta bokstäver 

börja skrivas uppifrån och ned. Detta motiveras av lärare B på så vis att när eleverna sedan ska 

börja skriva skrivstil har de mycket ”gratis”. Efter genomgången på tavlan övar eleverna på att 

själva skriva bokstaven i sin bokstavsbok. Lärare B konstaterade att detta undervisningssätt är 

”visserligen traditionellt och utan större utsvävningar, men det fungerar. Barnen lär sig att läsa och 

skriva”. Sammanfattningsvis bearbetas varje bokstav enskilt, en per vecka. Med varje bokstav får 

eleverna lära känna bokstavens olika ljud och utseende. De får pröva att säga bokstaven, de får säga 

ord innehållandes bokstaven, de lyssnar efter bokstaven i ord, de lokaliserar den visuellt i text och 

de övar att skriva dess form.  

 

Dans och rörelse i det egna klassrummet 
De tre intervjuade klasslärarna ansåg att de arbetade eller hade arbetat med dans och rörelse men 

inte specifikt inom läs- och skrivundervisning. Exempelvis använde lärare B och lärare C rörelser 

till sånger och ramsor i engelska. Under intervjun frågade jag om de arbetade mer med 

rörelseövningar ju äldre eleverna blir men de menar att det blir tvärtom, det blir mindre och mindre. 

Eleverna orkar sitta stilla under längre perioder när de blir äldre. Lektionslängden i grupp A är som 

längst 80 minuter och lärare A berättar att hon dagligen gör avbrott för rörelselekar. De leker till 

exempel något som kallas ”gå-tagen” där det är viktigt att endast gå och man får inte klättra upp på 

eller under möbler.  

 

Vilka fördelar kan intervjuade klasslärare, för årskurs ett, se med att använda 

dans och rörelse i läs- och skrivinlärning? 
Svenska - ett utarmat språk 

Lärare A berättade att det svenska språket utarmas i snabb takt och att framtida lärare kommer att 

behöva arbeta mycket med elevers ordförråd. Eleverna saknar beskrivande ord och lärare A menar 
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att dans och rörelse är bra i dessa sammanhang. Till exempel så talade vi om verbet GÅ och 

skillnader mellan verben att gå, trampa, tassa, traska och så vidare. Alltså, om eleverna har fått 

uppleva skillnaderna mellan synonymerna genom att utföra rörelsen så utvecklas också elevernas 

ordförråd. Ett rikt ordförråd är i sin tur en fördel i läs- och skrivinlärningen då man får tillgång till 

ett mer omfattande språk.  

 

Olika språkuttryck 

Lärare A menar att många barn skriver mycket på datorn men det rör sig om ett annorlunda språk, 

(chattspråk), än det skolan lär ut. Hon menar att eleverna måste lära sig hantera många olika 

språkuttryck inom, i det här fallet, det svenska språket. Lärare B menar att alla har olika sätt att lära 

sig läsa och skriva och att dans och rörelse kan vara ett av dessa sätt.  

 

Motorisk träning 

Lärare A sa att ”rörelse är bra träning” och lärare B menade att en ”klar fördel med detta är för de 

elever som behöver all grovmotorikträning som finns förutom finmotorikträning och rytm”. Lärare 

B nämner en elev i klassen som hon anser skulle behöva gå i barndans på fritiden för att utveckla 

sin motorik. Just denna elev har det svårt när det kommer till att skriva bokstäver på grund 

motoriska svårigheter och hon menar att en sådan elev skulle gynnas av den här typen av 

undervisning.  

 

Övriga tankar om lektionen 

Lärare A sa att det var ett ”fantastiskt sätt att presentera en bokstav på”. Lärare B sa att lektionen 

var inspirerande och menade att ”även om jag inte tar alla bitar så kan jag kombinera det här med 

det jag gör”. Lärare C sa att ”barnen tycker att det är så roligt” och att den här undervisningen också 

är bra för ”blyga barn, att de får våga litegrann.” 

 

 

Vilka nackdelar kan intervjuade klasslärare, för årskurs ett, se med att använda 

dans och rörelse i läs- och skrivinlärning? 
Alla tre klasslärare som jag intervjuade hävdade att eleverna måste få lära sig bokstävernas ljud, så 

att de också lär sig att kunna ljuda sig genom ord som de inte kan. Både lärare A och lärare C 

ställde sig undrande till hur mycket eleverna egentligen fokuserade på den bokstav som lektionen 

bearbetade. Lärare C vidareutvecklade sina tankar med orden ”det måste man vara observant på, 

men det är man ju som lärare, speciellt när man jobbat länge”. Alla intervjuade klasslärare 

konstaterade att det inte går att nå samma undervisningsmål om man ersätter något av de moment 
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de gör i nuläget med den presenterade lektionens innehåll och att ljudningen måste vara med, alltså, 

eleverna måste få lära sig hur man kan ljuda sig genom ord för att kunna klara av att läsa, för dem, 

nya ord.  

 

Ingen ansåg det alltså möjligt att ersätta någon del, men de var ense om att man ibland kan variera 

ordinarie undervisning med den som jag presenterade. I mina egna funderingar kring detta så tror 

jag att det är framför allt två aspekter som spelar in. Dels är de i ungefär samma ålder (60 år) och 

dels har de motsvarande utbildningar. De talade om lektionen som ”rolig för barnen”, ”träning” och 

”lek”. Om man tolkar lektionsinnehållet på det sättet förstår jag att det är svårt att se hur det ska 

ersätta något man anser nödvändigt i läs- och skrivundervisning.  

 

Lärarna var överens om att man måste arbeta med ljudning för att kunna erövra det skrivna språket. 

De poängterade alltså vikten av arbetssättet ”metoden”. Min tolkning av lärarnas åsikter är att 

ljudningsmetoden är en nödvändighet för läsinlärningen. Myndigheten för skolutveckling (2003) 

har däremot skrivit att metoden i sig inte har någon avgörande betydelse för elevens inlärning. 

Kullberg (2006) skriver om Andreas, pojken som gick från stackatoläsare till en läsare med flyt. Jag 

tolkar det som att de tre intervjuade lärarna anser att åtminstone delar av metoden de arbetar efter är 

absolut nödvändig för att eleverna ska lära sig läsa men att det finns exempel (Kullberg, 2006) och 

forskning (Myndigheten för skolutveckling, 2003) som tyder på annat. Denna typ av motsägelse 

kan jag endast försöka förstå mig på utifrån min egen erfarenhet. Att metoden inte är avgörande 

betyder inte att den för den sakens skull är obetydlig.  

 

Lärare B berättade att hon, dagen efter den lektion jag genomförde, upprepade lektionen med en 

annan elevgrupp men med skillnaden att de pratade om hur ljudet låter (till exempel om bokstaven 

har ett långt eller kort ljud). Resten av innehållet i ordinarie lektionsupplägg plockades helt bort från 

arbetet med den här bokstaven. Lärare C genomförde samma lektionsupplägg som alltid, utöver den 

lektion jag genomförde. Lärare C uttryckte också att dans och rörelse som inlärningsmetod skulle 

vara ”oerhört tidskrävande” varpå lärare B inflikade att man måste stryka annat. Lärare C tittade 

därefter på mig och sa att hon inte hade ”behövt ta så mycket” om bokstaven när jag ”haft så 

mycket redan.”   

 

Lärare B påtalade att eleverna blir ”stökigare” under en dans- och rörelselektion men att hon inte 

kan se någon direkt nackdel med arbetssättet.  
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Vilka fördelar respektive nackdelar har jag funnit under arbetets gång? 
När jag för första gången läste igenom de reflektioner jag skrivit ned efter undervisningsförsöket 

upptäckte jag hur pass lika mina erfarenheter från de tre klasserna var. Jag har sammanställt mina 

reflektioner från samtliga lektioner under nedanstående rubriker. Till skillnad från intervjuresultaten 

ovan kommer jag inte att gruppera mina reflektioner under rubrikerna fördelar respektive 

nackdelar. Av den anledningen att de nackdelar jag stötte på var jag under arbetets gång tvungen att 

arbeta runt eftersom att de var jag själv som skulle genomföra undervisningsförsöket. Jag har alltså 

varit tvungen att resonera kring de nackdelar jag stött på samtidigt som jag haft möjlighet att 

utveckla fördelarna i arbetssättet. På grund av detta kommer jag, istället för rubrikerna fördelar 

respektive nackdelar, att presentera mina reflektioner under rubrikerna: En metod för läs- och 

skrivinlärning?, En metod för alla?, Skillnad mellan flickor och pojkar? och Övriga reflektioner. 

 

En metod för läs- och skrivinlärning? 

När det gäller hur den här typen av undervisning står sig i förhållande till en mer ”traditionell” läs- 

och skrivinlärning lämnade jag i stort sett över ordet till de tre erfarna lärarna jag fick möjlighet att 

intervjua. Däremot stötte jag av naturliga skäl på problem som gav mig en uppfattning om det. Jag 

fick arbeta utifrån bokstaven Ä. Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) har i sitt presenterade 

lektionsupplägg utgått från bokstaven H. I min ”översättning” till bokstaven Ä var jag tvungen att 

plocka bort moment och korta ner innehållet för att jag helt enkelt inte hittade tillräckligt med ord 

på bokstaven. När jag sedan planerade för de två sista lektionerna var det bokstaven T som avsåg 

bearbetas. Detsamma var resultatet, jag fick konstruera en lektion anpassad efter bokstaven. 

Materialet jag utgick från var inte tillräckligt omfattande för att det skulle vara enkelt att genomföra 

den här svenskalektionen. Det var tidskrävande med förberedelser och planering. Men å andra 

sidan, vilken undervisning kräver inte tid? För mig personligen skulle denna typ av svenskalektion 

vara lämplig eftersom att jag är intresserad av både svenska som ämne och dans och rörelse. Men 

jag tror att det intresset är en stor fördel på grund av att det krävs mycket engagemang när man 

måste anpassa och omstrukturera undervisningsmaterialet man valt att arbeta med. Utöver att det 

kan upplevas krävande att planera sådan typ av undervisning så anser jag att den här lektionen 

mycket väl kan ersätta delar ur den ordinarie undervisningen i läs- och skrivinlärning. Det viktiga är 

att man som lärare vet vad man har för mål med lektionen så att man aktivt strävar mot det under 

lektionens gång.  

 

Alla elever är unika. Med den utgångspunkten kommer den här undervisningsmetoden, precis som 

andra metoder, att fungera olika bra för olika barn. Eftersom att läsning och skrivning är 
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grundläggande kunskaper så vill jag påstå att man som lärare måste veta vad och varför man gör om 

man väljer just läs- och skrivinlärning som tillfälle att använda dans och rörelse som 

inlärningsverktyg.  

 

En metod för alla? 

Jag fick i grupp A möjligheten att genomföra en likadan lektion med två grupper. Samma klass var 

uppdelad i en flick- respektive pojkgrupp. Första passet var med ”flickgruppen ”och som tidigare 

nämnt var de tolv till antalet. Jag möttes av en flicka som kom inhoppandes på kryckor. Tanken 

hade slagit mig tidigare, att det kan vara någon som av något skäl inte kan ta del av lektionen. På 

grund av att detta var ett undervisningsförsök där jag skulle utgå från Sjöstedt Edelholm och Wigert 

(2005), hade jag bestämt mig för att hålla fast vid lektionsupplägget. Flickan fick delta i det hon 

kunde med den stukade foten. Min tanke efter den lektionen blev självklart om det här är en 

fungerande metod för alla? Generellt resonerar jag så att man inte alltid kan delta i alla lektioner till 

fullo. Kanske har man gjort sig illa på rasten och spenderar halva lektionen vilandes i en soffa eller 

kanske är man hemma från skolan för att man är sjuk och så vidare. Den här flickan hade en stukad 

fot (alltså ett tillfälligt motoriskt hinder) men det finns elever som befinner sig i mer eller mindre 

permanenta tillstånd med motoriska svårigheter.  

 

Skillnad mellan flickor och pojkar? 

Den andra delen av klassen (grupp A) som jag fick träffa var alltså pojkar. De är sex stycken pojkar 

i klassen varav fem stycken var på plats. Jag gavs en möjlighet att också reflektera över eventuella 

skillnader mellan flickor och pojkar under deras första termin i årskurs ett. Jag upplevde att de flesta 

flickorna verkade nyfikna på vem jag var men de var också snabba att ”samla sig” efter sin rast. 

Efter tio minuter påbörjades lektionen till skillnad mot lektionen efteråt med pojkarna där endast två 

pojkar hade kommit in i klassrummet efter tio minuter. Anledningen till detta kan vara att någon 

situation uppstått på deras rast, kanske lektes det för dagen en ny spännande lek som gjorde det 

svårt att gå in i tid och så vidare. Situationen kan alltså ha varit unik för denna specifika dag och av 

den anledningen lämnar jag denna reflektion utan vidare kommentarer. Jag upplevde också att 

pojkarna var svårare att ”starta igång” och jag hade svårigheter att behålla deras fokus. Det verkade 

som att uppgiften jag gett dem var komplicerad.  

 

Jag fick också synliggöra mina egna fördomar. Jag blev under min planering av lektionen nervös 

över att möta ett visst motstånd när pojkarna skulle vara älvor. Också min omgivning gav 
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kommentarer i stil med: -Ok, då ska pojkarna vara älgar och flickorna älvor? Jag fick också frågan 

om pojkarna skulle ”gå med på det”. När jag hörde det blev jag i ärlighetens namn tjurig och det 

visade sig under lektionen att inte en endaste pojke kommenterade det. Lektionen ”flöt på” som den 

var tänkt. Jag hade med mig en extra uppgift i form av målarbilder att fylla i. Jag hade skrivit ut 

älvbilder och älgbilder, cirka tre stycken av varje motiv. Då flickorna till större del valde älvor att 

rita och dessa bilder därav började ta slut kommenterade en flicka att det var tur att det fanns 

älgbilder kvar då pojkarna hellre skulle välja dessa. Det var alltså andra runt omkring som hade 

åsikter om vad pojkarna skulle vilja eller inte vilja under lektionen. Pojkarna uttryckte dock inte 

något för mig tydligt motstånd till de givna uppgifterna.  

 

En skillnad mellan flickorna och pojkarna i alla de tre grupperna var att pojkarna var fysiska med 

varandra när de skulle ”lösa uppgifterna”. De lade sig i hög på golvet, drog i varandras kläder och 

var i största allmänhet mer fokuserade på varandra än på mig som gav instruktionerna. Jag upplevde 

det svårt att få ordentlig kontakt med många av pojkarna. Flickorna i alla tre grupperna var snarare 

öppna för mig. De löste sina uppgifter enskilt men de tittade mycket på hur jag gjorde. Några 

flickor ville visa mig en klapplek och många av dem ville vara fysiskt nära mig, både sitta nära i 

ringen och hålla i mig under dansövningarna. Min slutsats av dessa tre grupper med tanke på 

skillnader könen emellan, är att flickorna arbetade enskilt i större grad men ville gärna vara nära 

mig medan pojkarna höll avståndet till mig men genomförde uppgifterna tillsammans. Jag hade med 

mig rädslor, som givetvis har sin grund i rena fördomar, inför dessa lektioner som berörde 

pojkarnas eventuella motstånd till metoden. Jag kan dock inte svara på om det hade någon inverkan 

i den mening att mina fördomar bidrog till de skillnader som framkom. 

 

Trots att ”flickgruppen” till antalet var dubbelt så många gick lektionen ändå snabbare att 

genomföra än den som jag gjorde med ”pojkgruppen” lektionen efter. Det var definitivt en skillnad i 

fråga om kön i detta fall men jag kan inte dra några generaliserande slutsatser av den iakttagelsen.  

 

Övriga reflektioner 

Grupp B med åtta närvarande elever, varav fem var flickor och tre var pojkar, hade svårt att hantera 

den frihet som arbetssättet medför. Det blev en hel del slams och även när jag gav själva 

instruktionen inför varje uppgift så var det pratigt och busigt i ringen. Det var många gånger som 

jag fick byta fokus från lektionen för att försöka få eleverna att hänga med. Ett moment som 

fungerade bra i den här klassen var en slags charad där man delade gruppen i två och grupperna fick 
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varsin lapp med ett rörelseord. Det var bokstaven T som behandlades här. De blev engagerade och 

hanterade själva övningen bra. De tittade på vad den andra gruppen visade och de räckte upp 

handen när de ville gissa. När jag såg att det gick fint valde jag att lämna över till deras fantasi och 

bad dem att, inom grupperna, komma på ett eget rörelseord på bokstaven T. Det kändes bra att se 

dessa elever jobba med engagemang trots att jag lämnade över viss del av lektionen till dem. Det 

kan ha varit så att det fungerade smidigare tack vare att jag lämnade över. Det är för mig lärorikt 

att de arbetade bättre när de fick ett större ansvar. 

 

Under min utbildning till lärare har jag fått erfara värdet av att komma förberedd till de lektioner 

man har för då har man större möjlighet att vara flexibel då det behövs. I alla tre klasserna var jag 

tvungen att anpassa innehållet och strukturen under tiden jag genomförde lektionen för att den 

skulle kunna gå att genomföra överhuvudtaget då eleverna blev så pass uppspelta. Jag vill definitivt 

arbeta med dans och rörelse inom läs- och skrivundervisningen. Jag har inte på något sätt blivit 

avskräckt utan fick snarare se den potential som undervisningsformen har, och att eleverna var 

slamsiga beror nog mer på att det var första gången de fick uppleva en liknande lektion. Jag anser 

att lektionsupplägget kan utvecklas och jag tror att det är oerhört viktigt att komma ihåg vilket syfte 

man har med lektionen. För varje gång jag genomförde lektionen upplevde jag att det var ”lättare”. 

Jag var helt enkelt mer trygg med innehållet och det medförde att jag bland annat lättare kunde 

behålla fokus på bokstaven.  

 

En aspekt som kanske inte är direkt relevant för denna studie men ändå viktig att poängtera är hur 

passa roade elever jag fick arbeta med. Att arbeta med glada och positiva barn är inspirerande för 

mig som nu blivande lärare. Eleverna som är glada i uppgiften utför den också med stort 

engagemang och det är stimulerande för både elev och lärare. 
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Diskussion  

 
Jag har i min diskussion använt mig av samma rubriker som i resultatdelen. Tolkningen jag gör av 

mitt resultat indikerar att det finns både fördelar och nackdelar med detta arbetssätt. Men om det 

fungerar fördelaktigt eller tvärtom handlar egentligen om hur läraren upplever metoden 

(individnivå), hur klassen är ”ser ut” (individ-, och gruppnivå) och huruvida skolan ger eller tar i 

fråga om förutsättningar (till exempel tid och pengar) för arbetssättet (organisationsnivå). I första 

hand handlar det alltså inte om själva metodens för- och nackdelar.  

 

En metod för läs- och skrivinlärning? 

Jag tror att eleverna förstod att lektionen behandlade en bokstav, att det inte handlade om rörelselek. 

Bland annat märktes det tydligt när de skulle namnge kroppsdelar innehållandes den aktuella 

bokstaven. De kom med förslag som jag själv inte tänkt på. Lärare A och lärare C sa däremot under 

efterföljande intervju, att barnen under vissa moment mest troligt inte behöll fokus på bokstaven. 

Specifikt övningen där jag gav barnen uppgifter att utföra. Till exempel när jag bad dem vara Älgar 

som Äter Äckliga Ägg menade lärare A att barnen inte tänkte på att orden började på Ä. Pramling 

Samuelsson m.fl. (2008) betonar värdet av att föra samtal med eleverna om det mål man har med 

lektionen. Om jag upprepade lektionen nu skulle jag be eleverna lyssna efter ljudet Ä. Hade jag haft 

lektionen i en egen klass skulle jag också ha arbetat vidare med bokstavens ljud då jag, precis som 

lärare A, B och C, anser att det är en oersättlig kunskap. Det går med största sannolikhet att utgå 

från dans och rörelse när man arbetar fördjupat med bokstavsljuden, tyvärr var den delen för liten i 

det lektionsupplägg jag använde mig av.  

 

Min slutsats och tolkning av intervjuerna, exemplet om Andreas (Kullberg, 2006) och 

kunskapsöversikten från Myndigheten för skolutveckling (2003), är att bokstävernas ljud (oavsett 

om eleven är stackatoläsare eller kan ljuda ihop orden) är viktiga för läs- och skrivinlärning men att 

det är elevens uppväxtmiljö som avgör hur eleven utvecklas. Läraren spelar en viktig roll då det är 

denne som anpassar undervisningen efter eleven. Jag tror faktiskt att val av metod är ett stort och 

viktigt arbete för alla lärare i läs- och skrivundervisning. Om eleven kommer till skolan och möts av 

lärare som säger att det endast finns ett fåtal sätt att lära sig läsa och skriva begränsar man elevens 

utvecklingsmöjligheter, oavsett bakgrund. Exempelvis ska man kunna erbjuda dans som metod för 

inlärning. I Lpo 94 (Lärarförbundet, 2004, s.15) går att läsa: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans”. Skolan är ansvarig men jag 
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tror att det är upp till varje enskild lärare att se över den undervisning man bedriver. Man får fråga 

sig om undervisningsmetoderna svarar upp på kraven som ställs i våra styrdokument.  

 

Som jag nämnde i litteraturgenomgången så belyser Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) 

tidsaspekten när det gäller att finna den musik man önskar använda. De beskriver det förberedande 

arbetet som stort när det gäller just inspelad musik. Vidare säger de att man kan använda enklare 

instrument och sin egen röst för att underlätta. Jag tolkar det som att man inte alltid behöver ha 

inspelad musik utan att man istället kan förmedla önskad stämning eller önskat tempo på andra sätt. 

Min studie handlar i första hand om läs- och skrivinlärning. Om man arbetar som dans- eller 

musiklärare har denne mest troligt ett intresse för musik i undervisningen och förmodligen en 

omfattande utbildning där möjligheter att lära sig om till exempel takt och musikkännedom inrymts. 

En lärare som arbetat med läs- och skrivundervisning i grundskolan i 40 år har eventuellt inte det 

”musikörat” som krävs för att använda enklare instrument, de har åtminstone inte valt den 

inriktningen i sitt yrkesliv. Med andra ord tror jag att för de allra flesta lärare i ämnet svenska skulle 

denna typ av undervisning vara just tidskrävande. Lärare C uttryckte under intervjun att denna typ 

av undervisning tar mycket tid. Jag tror att kommentaren visar på en allmän känsla hos många 

lärare. I det här fallet blev visserligen bokstaven, hos denna lärare, bearbetad dels av mig och sedan 

av henne själv men utöver det dubbla arbetet tror jag att det är en nödvändighet att lyfta just tiden 

som ett problem. Att lärare upplever en stress i att ”hinna med” öppnar inte dörrar för nya 

arbetssätt, snarare tvärtom.  

 

Även om lärare C syftade på tiden för själva lektionen så hade hon definitivt en poäng i att det kan 

vara tidskrävande. De svårigheter jag stötte på under planeringen av lektionerna gjorde att 

förberedelserna tog lång tid. Jag blev varse att alla alfabetets bokstäver inte erbjöd lika stor mängd 

ord som exemplet med bokstaven H (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005, s.71-74) Det tog tid att 

”samla ord” och utöver det tog det tid att först hitta och att sedan välja ut lämplig musik. Å andra 

sidan kan jag använda det material jag skapat till framtida lektioner och då kommer det att vara 

mindre tidskrävande. 

 

En metod för alla? 

De elever som har behov av att arbeta med och utveckla sin motorik (inom skolans ordinarie 

grundskoleverksamhet) antingen i allmänhet eller kanske i rehabiliterande syfte är en grupp som jag 

funderat över. Lärare B beskriver en av sina elever i klassen som en elev med motoriska 

svårigheter. Hon menar att, framför allt, en bättre finmotorik skulle hjälpa denne att forma 

bokstäver och på så vis skriva utan större ansträngning. Eleven uppvisar ett sämre självförtroende 
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som verkar leda till ett ointresse, denne vill inte skriva. Jag vet också att eleven har liknande 

beteende på idrottslektionerna. Rörelserna är fumligare och utmärker på så vis eleven. För den 

eleven är all form av motorikträning positiv. Om man använder dans och rörelse vid läs, och 

skrivinlärningstillfället tror jag att det den här eleven gynnas på framför allt två sätt. Dels är det, 

precis som för andra elever, en lektion i svenskämnet som avser ge kunskap om till exempel en 

bokstav och dels stimuleras motoriken. För eleven jag talar om underlättar det i sin tur för 

skrivinlärning. Alltså kan jag konstatera att dans och rörelse som inlärningsverktyg för just denna 

elev är positivt i dubbel bemärkelse. Men den andra gruppen då? Jag tänker mig en elev med 

begränsad rörelseförmåga som medför att vissa moment i undervisningen blir omöjliga att 

genomföra. Man kan då antingen välja bort den typen av undervisning eller så inhämtar man större 

kunskaper om den här metoden för inlärning.  

Jag som har ett intresse för metoden och har blivit mer inspirerad efter genomförandet av denna 

studie anser att det går att använda dans och rörelse som metod när man vet vilken elevgrupp man 

har att arbeta med. Momenten kan vara många och varierande i en dansmetod och grad av 

deltagande kan ske på olika nivåer. Med moment tänker jag själva rörelsen, musiken, synintrycken 

och känslan av att delta. Det blir vad man som lärare gör det till, helt enkelt. Med tanke på det syfte 

jag ser med dans och rörelse som metod, att upplevelsen är viktigare än prestationen, så anser jag att 

målet med undervisningen (i detta fall läs- och skrivinlärningen) är möjlig att uppnå oavsett 

eventuella fysiska begränsningar i förmåga att delta. I de övriga grupperna kunde alla närvarande 

elever delta i lektionen. 

 

Skillnad mellan flickor och pojkar? 

Jag upplevde det mycket intressant att det var omgivningen inklusive mig själv som hade åsikter om 

hur pojkarna skulle uppleva lektionen och framför allt gällande inslaget med älvor. Min tanke är att 

några verkade lite oroade och nervösa för pojkarnas eventuella reaktion. Personligen var jag orolig 

för att pojkarna på något vis skulle försvåra för mig att genomföra lektionen. Innan jag gick in i 

klassrummet hade jag dock bestämt mig för att lägga min fokus på själva lektionen, inte på 

huruvida pojkarna eventuellt skulle hantera innehållet sämre än flickorna. Övriga som gav mig 

kommentarer verkade vilja varna mig eller på något vis skapa kontroll över vad som verkade vara 

en, för dem, olustig situation.  

Det fanns skillnader mellan flickor och pojkar men skillnaden var inte den förväntade. Pojkarna 

satte sig inte på “tvären” inför uppgifterna jag gav dem utan de genomförde lektionen enligt min 

planering. Däremot kom de sent till lektionen men som ovan nämnt kan det ha berott på egentligen 

vad som helst och jag drar inga paralleller till genus i den här frågan. 
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Jag kan inte annat än dra lärdom av den här upplevelsen och jag hoppas att läsare av detta arbete 

funderar över sina egna reaktioner i liknande situationer. Kanske upplevdes lektionen av vissa som 

“okänd mark” och därav kände obehag eftersom det var något främmande. Just den här frågan är 

oerhört intressant och jag ser gärna att en vidare diskussion eventuellt kan komma att föras i en 

framtida studie.  

 

Övriga reflektioner 

Jag har självklart funderat mycket kring det här sättet att bearbeta läs- och skrivinlärningen på och 

har under arbetets gång förstått att området är relativt outforskat. I litteraturen som jag under 

arbetets gång har bearbetat finns det mer eller mindre tydliga indikationer på att dans och rörelse är 

en värdefull uttrycksform i undervisningen. Det står tydligt att eleverna ska få lära sig ”att dansa” 

men att dansen ska kunna fungera som en ”metod för inlärning” är betydligt mer svårutläst, till 

exempel i våra styrdokument. I kursplan för grundskolan gällande ämnet Svenska (Skolverket, 

2000, s.98) kan man till exempel läsa: ”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid 

innebära läsning … Ämnet [svenska] utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter” 

För ämnet Idrott och hälsa står att eleverna ska ”kunna utföra enklare danser och rörelseuppgifter 

till musik (s.24). Jag tycker att Liberg (2003, s. 24) har gjort en korrekt reflektion när hon skriver: 

 
Emellertid representerar de vanligtvis förekommande arbetsmetoderna med dans i skolan en något beskuren 

pedagogik som enligt LpO 94 ska syfta till känslor och stämningar snarare än att med de som utgångspunkt 

arbeta med dans som redskap för att utveckla kunskap och mening. 

 

Det jag personligen lärt mig av att förbereda, genomföra och sedan utvärdera denna typ av 

undervisning är att den saknar en ordentlig grund/plattform att stå på för den lärare som är 

intresserad. Styrdokumenten kan upplevas otydliga och dans nämns sällan enskilt utan inryms inom 

ramarna för ”gruppen” estetiska uttryckssätt. Sammanfattningsvis kan man, om man vill, finna stöd 

i att genomföra läs- och skrivinlärningen (helt eller delvis) med dansen som metod däremot kan det 

upplevas svårt att hitta material, inspiration, genomtänkta lektionsplaneringar då forskning inom 

området är begränsad. Jag tycker att det var tidskrävande att förbereda sig inför lektionerna men 

som med allt annat som är nytt tar det lite tid i början men sedan är man en kunskap rikare och 

själva erfarenheten gör det lättare. Eftersom att jag inom en snar framtid är färdig med min 

utbildning som lärare kommer allt att vara nytt. Lektionsplanering i allmänhet kommer därför att 

kräva mycket tid. Jag kommer att spara de lektionsplaneringar och musikklipp som jag så noga valt 

ut för de lektioner jag genomfört i och med denna undersökning i syfte att skapa min egen plattform 

som lärare.  
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Bilaga 1 

Bokstav Ä 
Introduktion 
Jag presenterar mig själv. Hur länge jag ska vara i klassen och vad som krävs för att vi ska 

kunna ha en bra lektion.  

 

Hur är en Älg? (hur ser den ut? Vad tror ni att en älg kan väga? 300-700 kg)  

Hur rör man sig tungt? Hur tror ni en Älgdans skulle se ut? Kan någon visa mig en älg? 

 

Vad är en Älva? Ett naturväsen som sägs bo i skogen och dansar på Ängar. Ibland ser man 

som en cirkel av dimma på ängar och då kan man säga att det är en älvdans. Älvorna dansar. 

När man ser dimman så är den inte direkt mot marken, den svävar. Älvor kan ha vingar. Jag 

vet en som ni kanske känner igen, Tingeling! Om älgarna är tunga i kroppen, hur tror ni då att 

älvorna är? Vi testar. 

 

Gör som mig. 

Växla mellan naturljud och pianot till exempel. 

Lätta älvor  

Stå helt stilla 

Tunga älgar  

 

Svårt att stå helt stilla? Hur många sekunder tror ni att ni var helt stilla? 

Musik Ä 5:30 

 

Utforskning 1 
Kroppsdelar som ljudet Ä finns i?  

Häl, näsa, hjärna, hjärta, ända, knä, händer. 

Läs upp kroppsdelarna och kom överrens med barnen hur vi ska utföra respektive del med 

kroppen.  

Upprepa tills det känns som en ramsa. 

 

 



Utforskning 2  
Jag vill se  

Älgar som Äter Äckliga Ägg (liten rörelse) Smaska om ni måste 

Älgar som rullar sig i en pöl av Äppelmos (låg rörelse) SLÅ ned maraccasen i rulltakt. 

Älgar hoppa runt på en Äng (hög, stor, och i rummet, vid rörelse) SLÅ med maraccas i 

hopptakt. 

 

Avslut 
MEN när älgarna har gått och lagt sig att sova under ett träd får 

älvorna äntligen ängen för sig själva. Dansa lätt. 

Music: 1:30, The heart ask pleasure first. 

 

Beräknad lektionslängd 

10+7+10+5=32  ca 32 min. 

 

Ordlista 

Ärlig, (Älva, älv), Ända, Äntligen, Äpple, Äppelmos, Är, älgfamiljer, Ärtor, Ärtsoppa, Äsch, 

Äventyr, Ängel 

 

Bokstav T 
 

Introduktion 
Tigrar, Tassa, Tyst in på Tå. Titta runt. 

Berätta varför jag är där. Hur länge jag ska vara där. Vilken bokstav vi ska jobba med på 

annat sätt. Vad som gäller. Leken inte nudda golv, tvärtom! Man får BARA nudda golvet och 

man får inte vara under något.  

 

Utforskning 1 
Kroppsdelar med bokstaven T. 

(tå, tumme, fingerTopp, Tand, Trampdyna, tunga, HjärTa. 

 

 



Utforskning 3 
Jag vill se  

 

Tråkiga, Tigrar Trampa i Tomatsås 

Tigrar som Tittar i en Tidning 

Tama Tigrar som spelar Tennis  

Tokiga Tigrar som hela Tiden Trillar 

 

Utforskning 4 
Rörelseord Grupper 

Grupperna får inte visa det för den andra gruppen. En grupp i taget demonstrerar rörelsen och 

den andra gruppen får gissa vad det är för rörelse. När de hittat rätt svar så gör de alla den 

rörelsen tillsammans.  

 

Avslut 
Avsluta med tokiga rörelser i en tvär dans! 

 

Återgå till vanlig lektion alternativt rast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Frågeområden 

 
Allmänna frågor 
Berätta om den utbildning du har. Berätta gärna om du har vidareutbildat dig på något vis 

sedan du tog din lärarexamen.  

Vad upplever du har förändrats i lärarutbildningen sedan din egen studietid. 

Har du jobbat med någon estetisk inriktning under åren som du själv upplever som viktig, 

intressant, rolig etc. (till exempel musik, bild, dans) 

Berätta om någon del av läs- och skrivinlärning som du anser är absolut nödvändig för att 

eleverna ska ”knäcka koden”? (Någon del man alltså INTE kan ta bort) 

Hur går läs- och skrivinlärningen till i de klasser du har?  

 

Frågor kring lektionen 
Vad anser du spontant om lektionen? Berätta om de tankar den väckte.  

(Var lektionen inspirerande, saknades något väsentligt, vilka problem/fördelar kan finnas i 

metoden?)  

Finns det några direkta fördelar med att använda kroppen/rörelse i undervisningen? 

Finns det några direkta nackdelar med att använda kroppen/rörelse i undervisningen?  

Tror du att vissa delar av den ordinära läs- och skrivundervisningen (i årskurs ett)skulle kunna 

ersättas med något av momenten i den lektionen jag just demonstrerade?  

Anser du dig, i någon utsträckning i dagsläget, använda dig av rörelse som inlärningsmetod? 
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