
EXAMENSARBETE

Språkutveckling - en dans på rosor?
Att använda dans som estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling

Kajsa Andersson
Jenny Boström

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Examensarbete i lärande 
15.0 Hp, A0010P 
HT 2011 
2012-01-13 

 

Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande (KKL) 

 

 
 

 

 

Språkutveckling 
- en dans på rosor? 

 

Att använda dans som estetisk lärprocess 

 för att främja barns språkutveckling 

 

 

 

Kajsa Andersson 

Jenny Boström  
 
 

 
Luleå tekniska universitet 

 
Lärarutbildningen 

Allmänt utbildningsområde C-nivå 
Handledare: Kristina Persson 



 
 

Abstrakt 
 
Syftet med arbetet var att undersöka vad lärare som undervisar i de tidigare åren anser om att 
använda dans som estetisk lärprocess i barns språkutveckling samt hur lärprocessen kan 
genomföras i praktiken. Till grund för arbetet ligger Lgr 11 och teorier som har koppling till 
dans som estetiskt lärprocess och språkutveckling. För att få svar på syftet genomfördes en 
intervjustudie bland sex verksamma lärare. Det resultat som har framkommit är att de 
intervjuade lärarna är positiva till att använda dans som estetisk lärprocess, men att det finns 
en viss skillnad i hur begreppet estetisk lärprocess används. Dels ses dansen som ett språkligt 
uttryck som främjas av användning, dels ses dansen som främjande för språkutvecklingen i 
tal- och skriftspråket. Dock behövs samarbete mellan klass- och danslärare för att användande 
av dans som estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling ska kunna ske i praktiken. 
Fler viktiga faktorer är pengar, fortbildning och gemensam inlärningssyn. Det framhålls som 
viktigt att lärarna ser elevernas lärandeprocess och inte endast slutprodukten samt att det krävs 
mod för att frångå traditionella undervisningsmetoder. Fortsatt forskning och mer omfattande 
studier om hur dans som estetisk lärprocess påverkar elevers tal- och skriftutveckling skulle 
kunna genomföras. Ett annat forskningsområde skulle kunna vara att undersöka ett större 
antal lärares attityder till och åsikter om att använda dans som estetisk lärprocess för att 
främja barns språkutveckling. 
 
Nyckelord: dans, estetiska lärprocesser, inlärningsteori, Lgr 11, språkutveckling



 
 

Förord 
 
Först och främst vill vi tacka varandra för vår arbetsdisciplin samt för att vi stöttat och 
kompletterat varandra genom vår arbetsprocess. Vi uppskattar att våra nära och kära peppade 
oss vidare i både med- och motgång. Ett stort tack till de lärare som lät oss ta del av deras 
åsikter och erfarenheter när de deltog i vår intervjustudie. Slutligen vill ge ett stort tack till vår 
handledare Kristina som varit ett stöd under arbetsprocessen. 
 
Jenny och Kajsa 
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1. Inledning 
 
Tanken om estetiska lärprocesser väcktes under vår lärarutbildning och i samband med att den 
nya läroplanen, Lgr 11, gavs ut. Under Syfte i Kursplan för Svenska i den nya läroplanen, Lgr 
11 står det skrivet att ”Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 
uttrycksformer.” (s. 222). Vi ställde oss frågande till hur vi praktiskt ska kunna genomföra 
detta i klassrumsundervisningen. 
 
Dans ligger Jenny varmt om hjärtat och hon valde därför dans som inriktning när hon började 
studera till lärare. Som danslärare har hon bland annat lärt ut olika dansstilar men inte mött 
dans som estetisk lärprocess ute i verksamheterna. Jenny tycker det är synd att lärare inte tar 
till vara de fördelar hon anser dans kan ge, men funderar samtidigt över hur en sådan 
kombination skulle kunna ske i praktiken.  
 
För Kajsa har språket alltid varit en central del i hennes liv. Svenska var därför ett självklart 
val som inriktning i hennes lärarutbildning. När Kajsa läste kursen Bild i skolan väcktes 
intresset för estetiska lärprocesser och hon ställde sig frågande till var dans som lärprocess 
fick sin plats i skolan. Under hennes verksamhetsförlagda utbildning hade bild, drama och 
musik funnits representerade i elevers språkutveckling, men var fanns dansen? 
 
När vi under en gemensam kurs i lärarutbildningen möttes fanns ett gemensamt intresse: 
estetiska lärprocesser. Vi behövde mer kunskap kring hur vi i vår kommande profession kan 
jobba med dans och språkutveckling i den dagliga verksamheten för att kunna följa och uppnå 
mål och betygskriterier i den nya läroplanen, Lgr 11. 
 
Vi har skrivit hela arbetet tillsammans och tar gemensamt ansvar för samtliga delar.  
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2. Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vad lärare som undervisar i de tidigare åren1 anser om 
att använda dans som estetisk lärprocess för att främja barns2 språkutveckling samt hur det 
kan genomföras i praktiken. 
 
2.1. Frågeställningar 
 

- Anser lärare att dans som estetisk lärprocess kan ha inverkan på barns språkutveckling 
och i så fall vilken? 

- Finner lärare att dans som estetisk lärprocess kan användas i praktiken kan för att 
främja barns språkutveckling och i så fall hur? 

- Har lärare erfarenheter av att använda dans som estetisk lärprocess för att främja barns 
språkutveckling och hur tar erfarenheterna sig i så fall uttryck?  

                                                           
1 Med lärare som undervisar i de tidigare åren avses i denna studie lärare som undervisar i årskurs 1-6. 
 
2 Med barn avses i denna studie elever i årskurs 1-6. 
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3. Bakgrund 
 
För att belysa den människo- och kunskapssyn som ligger till grund för vårt arbete och vårt 
syfte så inleds bakgrunden med ett avsnitt om Vygotskijs kulturhistoriska dialektiska teori 
samt om lärstilsteori och multipla intelligenser. Vi behandlar sedan begrepp för att tydliggöra 
deras vetenskapliga betydelse. Avslutningsvis belyser vi estetiska perspektiv i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och deras kursplaner i svenska 
samt belyser skillnader och likheter kring vad som står skrivet om estetiska uttryckssätt. 
Jämförelsen av Lgr 11 och Lpo 94 gör vi för att visa på dess skillnader som ligger till grund 
för arbetets syfte och våra frågeställningar. 
 
3.1. Teorier och tidigare forskning 
 
Vi beskriver här den grundsyn på inlärning som är genomgående i senare avsnitt av arbetet. 
Vygotskijs kulturhistoriska dialektiska teori men även lärstilsteorin och Gardners teori om 
multipla intelligenser är tre teorier som tillsammans belyser hur barn lär sig. Därför kommer 
de tre teorierna utifrån litteratur att beskrivas. 
 
3.1.1. Vygotskijs kulturhistoriska dialektiska teori 
Lev Semjonovitj Vygotskij var en rysk psykolog som levde mellan 1896–1934 (Vygotskij, 
2001). Han dog i tuberkulos endast 37 år gammal. Trots detta blev han den viktigaste 
nytänkaren i sovjetisk psykologi. Hans viktigaste verk Tänkande och språk utkom kort efter 
hans död 1934. Han inledde sina studier i konst och litteratur varav han fortsatte med 
forskning inom psykologi (Vygotskij, 2001). Hans studier i konst, litteratur och psykologi 
finner vi har en betydelse i hans teori där vi kan se att kulturen och människan som en social 
varelse har stort fokus. Vygotskij utvecklade den kulturhistoriska dialektiska teorin och ett 
synsätt på kunskapsprocessen som innebär att den ses som en mediering (Vygotskij, 2001). 
Med mediering menade Vygotskij (2001) att människan lär sig genom att förmedla sina 
kunskaper om verkligheten. Detta innebär att människan själv skapar sin verklighet när hon 
uttrycker sig på olika sätt om det hon erfar. Utifrån medieringsbegreppet är det viktigt att 
eleverna får uttrycka sig på något sätt och kommunicera med andra (Vygotskij, 2001). 
 
Enligt Vygotskij (2001) skiljer sig människan från djuren genom att vi använder oss av 
speciella verktyg för att tolka och förstå vår omvärld. Dessa verktyg är skapade tecken som 
exempelvis bokstäver. Bokstäver, bildliga symboler eller kroppsliga uttryck hjälper oss 
således att ge uttryck åt, kategorisera och se mönster i vår omvärld. Tänkandet och språket är 
enligt Vygotskijs (2001) teori det mest centrala för vårt medvetande och de är 
sammankopplade på ett komplext sätt. Detta samband etableras vidare under barnets 
utveckling där den sociala kommunikationen är viktig för språk- och tankeutvecklingen: 
”Utvecklingen av barnets tänkande är beroende av att det behärskar tänkandets sociala 
verktyg, dvs. språket.” (Vygotskij, 2001, s. 165). Barnet är redan från början socialt och 
genom de människor som finns i omgivningen lär barnet känna sig själv: ”Den verkliga 
rörelsen i denna utvecklingsprocess löper inte från det individuella till det socialiserade, utan 
från det sociala till det individuella – detta är det viktigaste resultatet av såväl den teoretiska 
som den experimentella undersökningen av detta problem.” (Vygotskij, 2001, s. 90). En 
didaktisk slutsats utifrån citatet blir att läraren och gruppen tillsammans skapar ett individuellt 
lärande och genom detta även lär sig om sig själva. Vygotskij (2001) ansåg att språket är en 
social funktion men människan kommunicerar även när hon är ensam. Det är i dialogen 
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mellan tanke och tal som ordet får en betydelse och ordet är både ett kommunikativt och 
kulturellt tecken. En konsekvens av Vygotskijs (2001) teori blir därmed att det är av betydelse 
att vuxna samtalar med barnet och att barnet får samtala med andra barn för en god 
språkutveckling. Eftersom språket är ett kulturellt tecken blir även vår kultur av betydelse. 
Även kreativitet är viktigt i inlärningen. Strandberg (2006) beskriver detta på följande sätt: 
”Kreativ utveckling är en process som äger rum i ett deltagande sammanhang, inte i ett enskilt 
huvud” (s. 105) eftersom kreativitet är att omskapa och överskrida, det vill säga kräver någon 
sorts aktivitet. Även här betonas vikten av interaktion mellan barnen. Vår slutsats är att om 
exempelvis även dansen är ett mänskligt verktyg för att kommunicera och uttrycka sig på kan 
dessa principer således översättas till dansen.  
 
Vygotskij (2001) myntade även begreppet den närmaste utvecklingszonen i sin teori om 
vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Det är läraren som ska utmana elevens tänkande 
när deras erfarenheter ska möta vetenskapernas begrepp. Att den vuxne med ord och 
handgripligt visar barnet hur saker kan göras är alltså också viktigt enligt Vygotskij: ”Det 
grundläggande för inlärningen är just det att barnet lär sig något nytt. Därför är också den 
närmaste utvecklingszonen, som bestämmer detta område av möjliga övergångar som barnet 
kan göra, det viktigaste momentet i relationen mellan inlärning och utveckling.” (Vygotskij, 
2001, s. 333). Om en vuxen hjälper barnet över denna tröskel kan barnet sedan göra eller 
förstå detta själv. Detta är något som vi utifrån litteraturen tror går att tillämpa i inlärning av 
alla kunskapstyper. 
 
3.1.2. Lärstilsteori 
1967 startade makarna Rita och Kenneth Dunn sin forskning om lärstilar inom St John’s 
University, New York. Dunn och Dunns lärstilsmodell (Dunn, 2001) bygger på våra fyra 
sinnen, tankesätt och olika faktorer som kan påverka elevens lärande. Lärstilsteorin ger ingen 
modell som passar alla elever utan undervisningen måste anpassas till varje elevs starka sidor 
(Dunn, 2001). Boström och Josefsson (2006) skriver om preferenser.  Det är de livsmiljöer 
som den lärande anser sig lära bäst i: ”Om eleven får för sin individuella lärstil direkt 
matchande instruktioner eller metoder är säkerheten hög att han/hon presterar bättre, jämfört 
med en metod som inte passar hans/hennes lärstil.” (s. 73). Vidare är det viktigare att 
tillgodose individens stildrag eller behov ju starkare preferensen är. Lärstilsteorin kan enligt 
Boström och Josefsson (2006) innebära ett sätt att se individens särskilda förutsättningar och 
utgå från dessa i elevens lärprocess. Detta är även något att beakta i skapandet av 
lärandemiljöer. 
 
Enligt Dunn, Dunn och Treffinger (1995) lär vi oss ny information antingen analytiskt eller 
globalt. De flesta är globala när de är unga men kan genom studier bli mer eller mindre 
analytiska. Personer som lär sig globalt mår bra av dämpad belysning, samtal och musik i 
bakgrunden, informella sittplatser, många pauser. De som är globala mår även bra av att 
arbeta på flera uppgifter samtidigt och de gillar att äta, dricka, tugga eller bita medan de 
koncentrerar sig. Följande faktorer påverkar oss alltså enligt Dunn (2001):  

- den direkta omgivningen: ljud, ljus, temperatur och möbler 
- emotionella faktorer: motivation, uthållighet, ansvar/anpassning och struktur 
- sociala faktorer: föredrar antingen att lära sig ensam, i par, i grupp, som en del av ett 

arbetslag, med en ledare eller med variation 
- fysiologiska faktorer: perceptuella styrkor – auditiv, visuell, taktil eller kinestetisk 

preferens, intag av föda, tid på dygnet samt behov av att röra på sig och 
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- psykologiska faktorer: informationsbearbetning; som kan vara analytisk eller holistisk 
samt tankestil; som kan vara impulsiv eller reflekterande. 

 
Enligt Dunn (2001) är det särskilt viktigt att beakta våra sinnen tillsammans med vårt 
tankesätt vid elevers lärande. Beroende på vilken perceptuell preferens som är elevens 
starkaste så kan undervisningen anpassas efter detta. Om eleven är auditiv lär sig hon/han bäst 
genom hörseln, till exempel genom att lyssna på föreläsningar, inspelade band eller att prata 
själv eller med andra. Om eleven är visuell är synen det starkaste sinnet och eleven lär sig då 
bäst genom att till exempel läsa, observera, se händelser genom tankekartor och diagram samt 
se på tv eller bilder. En taktil elev lär sig bäst genom att exempelvis skriva, teckna, arbeta 
med datorer, spela spel, pussel eller kort. Eleven lär sig med andra ord bäst genom känseln. 
Kinestetiska elever lär sig istället bäst genom rörelser eller ”learning-by-doing”. Metoder som 
passar dessa elever är till exempel röra sig till musik eller på andra sätt, experiment, rollspel, 
drama, tipsslingor, eller fältstudier. En följd av Dunns (2001) teori skulle kunna vara att 
läraren bör variera sin undervisning om det inte finns möjlighet att anpassa undervisningen till 
varje individ, som skulle vara det ultimata. 
 
Boström och Josefsson (2006) menar att ”Många av de elever som anses ha s.k. 
inlärningssvårigheter har kinestetisk eller taktil preferens, och den slutsats som bör dras är att 
undervisningen borde stimulera dessa sinnen mycket mer.” (s. 75) och att lärstilsmetodik ger 
en större förståelse för elevers olikheter. Dunn (2001) skriver att för de som till stor del är 
kinestetiska är spel och lek viktiga. En teknik är att kombinera kroppsrörelser med tryckta ord 
eller bilder. Boström och Josefsson (2006) presenterar olika lärandemetoder som har 
gemensamma drag med någon del av lärstilsteorin, till exempel teorin om multipla 
intelligenser. 
 
3.1.2.1. Teorin om multipla intelligenser 
Gardners teori om multipla intelligenser växte fram under 1980-talet. Gardner studerade och 
forskade i neuropsykologi varefter hans teori har vuxit fram genom hans egna och andra 
forskares observationer. Främst var han kritisk till mätningen av intelligens genom värdet IQ 
(Gardner, 2001).  
 
I Gardner (2001) beskrivs att varje person har åtta mer eller mindre utvecklade intelligenser. 
De åtta intelligenserna är lingvistisk, kinestetisk, spatial, musikalisk, logisk, intrapersonell och 
interpersonell samt naturintelligens. Enligt Gardners teori har intelligenserna olika syften. 
Främst används de i kulturellt syfte och för att lösa problem. Det kulturella syftet handlar om 
att vara en del av vår omgivning, att uttrycka våra känslor och förstå vår omvärld. Att lösa 
problem handlar istället mer om vårt intellekt (Gardner, 2001). 
 
Enligt Gardner (2001) berör den lingvistiska intelligensen kunskap om inlärning av språk: 
språkets beståndsdelar (fonologi, syntax och semantik) samt utövandet (skrift och tal) av 
dessa i praktiken. Denna intelligens berör även att kunna reflektera och tänka kring språket. 
Den kinestetiska intelligensen innebär kunskapen att kunna röra sin kropp. Spatial intelligens 
är förmågan att visuellt kunna uppfatta och förhålla sig till ett rums väggar och golv eller till 
världen i stort. Den musikaliska intelligensen innebär en förmåga att uppfatta och upptäcka 
musikens rytm och melodi. Den logiska intelligensen berör kunskapen att kunna se mönster 
och samband. Den intrapersonella intelligensen innebär förmågan att bli medveten om sig 
själv och sitt eget känsloliv utifrån egna sinnesstämningar. Den interpersonella intelligensen 
kan benämnas som en social kompetens för att kunna läsa av andra människors 
känsloyttringar och kunna få en förståelse för vad den personen känner inombords. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Rita%20Dunn


6 
 

Naturintelligensen berör kunskap om naturen runt omkring, att kunna benämna djur och 
växtarter och en förmåga att kunna interagera och hantera levande varelser, både djur och 
människor (Gardner, 2001). Gardners teori förklarar därmed för oss hur och varför människor 
kan vara olika men att det inte finns någon värdering i dessa olikheter. Utifrån Gardners teori 
tycker vi att det går att ställa sig frågande till hur skolans undervisning stödjer och utvecklar 
de olika intelligenserna. Vidare kan teorin belysa ifall det är någon/några intelligenser som 
favoriseras i skolan och en reflektion kring eventuella konsekvenser kan möjliggöras.  
 
3.2. Kultur 
 
Här beskrivs några olika synsätt på begreppet kultur. Vi tycker att det är viktigt att förstå att 
kultur kan ses ur olika perspektiv eftersom det påverkar ordets innebörd. Därmed behöver vi 
genom litteratur förklara vårt perspektiv av kulturbegreppet då kultur är ett återkommande 
begrepp i vårt arbete. 
 
Kultur är ett brett begrepp som kan ha många olika betydelser (Nationalencyklopedin, 2011-
12-01). När vi söker på ordet kultur i Nationalencyklopedin (2011-12-01) får vi reda på att 
ordet härstammar från det franska culture som bildats av latinets cultu´ra. Cultu’ra betyder 
bearbetning, odling eller bildning. Oftast används ordet kultur dock för att beskriva det som 
människan skapar. Det finns olika kulturyttringar som berör olika estetiker exempelvis konst, 
dans, film, drama, musik med flera. De speglar och formas utifrån den kultur de tillhör. Kultur 
kan därför även betyda olika levnadssätt, seder och traditioner. En person kan därför tillhöra 
flera olika kulturer, till exempel en nationalitet och en religionstillhörighet 
(Nationalencyklopedin, 2011-12-01). Thavenius (2004) tycker att estetik och konst är viktiga 
byggstenar i vår kultur men använder kulturbegreppet på ett vidare sätt ”som omfattar alla sätt 
på vilka vi skapar betydelser, kommunicerar med varandra och organiserar det sociala livet.” 
(s. 99).  
 
Enligt Persson (2004) finns det inte minst i skolan en mycket stark positiv syn på kultur som 
något som skapar gemenskap. Han menar dock att om kultur skapar gemenskap måste 
kulturen samtidigt skapa ett utanförskap för de som inte tillhör den specifika kulturen. Skolan 
har vidare varit den samhällsinstitution som främst försökt skapa en gemensam kultur där 
språket och litteraturen varit viktiga beståndsdelar. Persson vill se en förändring från den 
gemensamma kulturen där skolan förmedlat det som anses som bra kultur till en skola där det 
gemensamma är att alla är med och skapar kulturen, bland annat genom att ifrågasätta. 
Eftersom människor från många olika kulturer möts i skolan skulle skolan ”kunna visa vägen 
för resten av kulturen genom att aktivt eftersträva en metakulturell kompetens hos sina elever 
och lärare.” (Persson, 2004, s. 212). Den gemensamma kulturen kan enligt Persson skapas 
genom att eleverna bland annat får uttrycka sin verklighet på olika sätt, genom den radikala 
estetiken (se Estetik, avsnitt 4.3.). Persson menar att genom estetiska lärprocesser där 
kunskapen utgår från eleverna kan en gemensam kultur skapas. Enligt Persson (2004) bör 
kunskapen utgå från eleverna för att skolan inte ska skapa gemensamhet endast för de som 
passar in i skolans idag förmedlade kultur, som inte skapats efter elevernas egna premisser. Vi 
tror utifrån litteraturen att det är viktigt att eleverna kan reflektera och diskutera olika kulturer 
för att bli medveten om hur vi integrerar med varandra och har möjlighet att själva skapa 
förståelse för egna och andras livsvärldar. 
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3.3. Estetik 
 
Här beskrivs olika synsätt på begreppet estetik. Vi tycker att det är viktigt att förstå att estetik 
kan användas i olika syften och ses ur olika perspektiv. Enligt oss har synsättet betydelse 
eftersom det kan påverka vårt användande av estetik i skolan. 
 
Ordet estetik förklaras på följande sätt i Nationalencyklopedin (2011-09-08) som en ”bildning 
till grekiska aisthētiko´s, i sin tur bildat till ta aisthēta´ 'det sinnliga', 'det förnimbara'.”. 
Estetik är ett brett område som omfattar alla konstarter och oftast förknippas som en 
förnimmelsekunskap: läran om det sköna och dess modifikationer, filosofisk undersökning av 
problem, begrepp och förutsättningar vid tal om konst och konstupplevelser, empiriska 
undersökningar av faktorer som påverkar estetiska preferenser och skönhetsupplevelser, 
uppfattningar och förhållningssätt rörande utseenden och uttryck i konst, natur, vardaglig 
miljö etcetera. 
 
Enligt Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) finns estetik i olika former, bland annat 
social form som kultur och estetiska uttrycksformer som exempelvis musik och dans. Estetik 
är dessutom ett komplext begrepp och enligt Thavenius (2004) kan estetiken ha olika 
samhälleliga syften. Molander (2009) skriver att estetik inte alltid behöver vara något ”skönt”, 
”fint” och ”bra”. Ibland kan det bästa vara när estetiken är precis motsatsen. Även Aulin-
Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) behandlar detta mer ingående när de ställer den 
radikala estetiken mot marknadsestetik och modest estetik. Den modesta estetiken är enligt 
författarna den accepterade och rådande normestetiken i skolan. Genom denna estetik 
försöker skolan förmedla ett kulturarv som anses bättre än elevernas egna kulturer samt 
populärkulturen: ”Den moderna skolan har alltid haft till uppgift att försvara den gamla goda 
kulturen och motarbeta den nya och populära.” (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004, 
s. 111).  Marknadsestetiken styrs istället enligt författarna av politisk och ekonomisk vinning 
och försöker skapa bilder av hur vi och vår omvärld ska se ut och vara. Thavenius (2004) 
hävdar att denna form av estetik idag är den dominerande. Den radikala estetiken bör däremot 
få större plats i skolan enligt Thavenius: ”Den radikala estetiken kan sätta ord på svåra och 
gömda erfarenheter. Den kan gestalta sådant som krafter i samhället försöker få oss att blunda 
för.” (s. 113). Den radikala estetiken ifrågasätter, kritiserar och förändrar och kan enligt 
Thavenius ärvas från konsten. Den radikala estetiken är för oss utifrån vad Aulin-Gråhamn, 
Persson och Thavenius (2004) skriver en estetik som inte är förutbestämd och styrd. Den 
utgår från elevernas eget skapande när de förhåller sig till och tolkar sin omgivning, känslor 
och erfarenheter. Aulin-Gråhamn (2004) skriver hur barn tar med sig populärkulturen till 
skolan: ”De använder sig ju bland annat av populärkulturella uttryck för att ’skapa sig 
själva’.” (s. 61). Dessa populärkulturella uttryck kan vidare bestå av exempelvis Pokemon 
eller Eminem. Hon menar vidare att barnen stängs ute när skolan inte behandlar denna 
estetiska kultur som barnen utvecklar sin egen kultur med. Därför anser hon att lärarna måste 
börja låta eleverna använda estetiska uttryck och medier både kritiskt och kreativt i en större 
grad. Aulin-Gråhamn (2004) menar att den radikala estetiken kan komma in i form av olika 
estetiska lärprocesser där elever i den typen av lärprocesser är medskapare av kunskapen 
istället för att endast ta emot kunskap. Då har estetiken chans att vara radikal eftersom 
skapandet sker på elevernas villkor och inte lärarens, politikers eller företags förutsättningar. 
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3.3.1. Estetiska lärprocesser 
Det finns många olika beskrivningar av vad estetiska lärprocesser är. Marner och Örtegren 
(2003) tycker det är viktigt att belysa att synen på estetiska lärprocesser delvis härstammar 
”från det grekiska ordet ’aisthesis’ som betyder förnimmelse.” (s. 80). I sinnesförnimmelsen 
börjar all mänsklig kunskap, men eftersom praktik och teori, kropp och medvetande hör ihop 
är även teoretisk reflektion viktigt i de estetiska lärprocesserna.  
 
Wiklund (2009) beskriver de estetiska lärprocesserna som ett arbetssätt där eleven får knyta 
ihop känslor, erfarenheter och kunskaper till en helhet. Tal-, skrift- och det estetiska språket 
används ”för att formulera och gestalta sitt lärande.” (Wiklund, 2009, s. 20). Weissenrieder 
(2008) skriver att estetiska lärprocesser är sammanbindande av känslor, sinnen och intellekt. 
Att estetiska lärprocesser tolkas som sammanfogande står här klart för oss. Vidare skriver 
Weissenrieder (2008) hur det estetiska bör ses på för att det ska kunna räknas som en estetisk 
lärprocess och inte bara som ett stöd i inlärningen. Konsten ska stå i centrum i dessa 
lärprocesser och bör tillhöra kunskapsbegreppet på samma sätt som till exempel det talade och 
skrivna språket kan göra i vilken lärprocess som helst. Vidare ska lärprocesserna innehålla 
”produktion, reception och reflektion.” (Weissenrieder, 2008, s. 76). Det innebär för oss med 
andra ord att läraren inte kan påstå sig arbeta med estetiska lärprocesser endast för att eleverna 
exempelvis får teckna ett löv under en lektion i naturkunskap. Detta exempel går under 
benämningen ämnesintegration (Ämnesintegration, Nationalencyklopedin, 2012-01-04). 
Estetiska lärprocesser utgår alltså från någon av de estetiska formerna (se Estetik, avsnitt 3.3.) 
som till exempelvis dans. Om vi utgår från exemplet dans så bör eleven alltså dansa 
inlärningsobjektet, lära sig teori om inlärningsobjektet och samtidigt bejaka sina känslor, 
använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper samt reflektera kring samtligt nämnda 
delar. Dessa delar ger tillsammans en helhet och processen kan då enligt oss benämnas 
estetisk lärprocess. 
 
Även Marner och Örtegren (2003) bekräftar denna syn på begreppet estetisk lärprocess 
genom att skriva att ”Estetiska läroprocesser är en angelägenhet för alla ämnen, inte endast de 
i sig estetiska ämnena. I estetiska läroprocesser är eleven medskapande snarare än endast en 
behållare för obearbetad information.” (s. 81). Detta går i samma linje med vad de tidigare 
nämnda författarna beskrivit eftersom eleverna måste reflektera och producera i en lärprocess 
som benämns just estetisk lärprocess. Marner och Örtegren anser också att utgångspunkten för 
estetiska lärprocesser är att lärandet och en estetisk verksamhet har något gemensamt. Han 
menar att det inte finns någon relevant anledning till att dela upp ämnena i skolan som 
teoretiskt och praktiskt: ”Praktik har sin egen kunskap, färdighet och förtrogenhet. Teori 
växer ur praktik, men återverkar också på och kan förbättra praktiken.” (s.74). 
 
Utifrån den ovan nämnda syn på estetiska lärprocesser verkar det enligt Lindgren (2006) som 
att det tyvärr finns brister i genomförandet i våra svenska skolor. Lindgren menar att de som 
jobbar för eller med estetiska ämnen i skolan ofta motiverar det på ett sätt som kompensation 
eller balans. Hon skriver att den estetiska verksamheten kan användas för att hjälpa dem som 
har svårigheter i de övriga skolämnena och att det beskrivs som allmänt bra för alla elever.  
Det beskrivs även som att eleverna kan behöva eller är i ”behov av balans under skoldagen.” 
(s.101). Lärarna försöker därför att ”balansera skolans teoretiska verksamhet med en 
estetiskt/praktiskt inriktad verksamhet.” (s. 101). Att hjälpa de elever som har svårigheter i de 
övriga skolämnena är enligt oss självklart bra men de estetiska lärprocesserna bör inte ses som 
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ett komplement utan som en självklar del i inlärningen på samma sätt som det talade och 
skriva språkets lärprocess gör i våra skolämnen (Weissenrieder, 2008). 
 
3.4. Dans 
 
Vi kommer här beskriva olika perspektiv för att belysa dansens olika användningsområden: 
dans som en del av vår historia och kultur, som ett uttrycksmedel och dansen i skolan. Vi har 
valt att berätta om dans på följande sätt för att visa på vad som skulle kunna påverka vår syn 
på att dansa och dans som estetisk lärprocess samt hur användandet skulle kunna ske i 
praktiken. 
 
Följande förklaring för begreppet dans fann vi genom att söka på ordet dans i 
Nationalencyklopedin (2011-09-08): Dans är rörelse och rytm till musik och har olika 
användningsområden: till exempel att skapa stämningar, religiösa ändamål, dans som nöje och 
underhållning, dans i tävlingsform och som sport. Med dans går det vidare att uttrycka ett 
händelseförlopp eller olika sinnesstämningar. Alerby och Ferm (2006) skriver att dansen 
”utgörs av estetiska uttryck och kommunikation.” (s. 160) och kan därmed sägas vara ett 
kommunikationsmedel. 
 
3.4.1. Dans i kulturen 
Ericson (2000) skriver att dansen tycks varit en del av oss och ha funnits i alla tider, 
exempelvis i religiösa ritualer och umgängesformer. ”Dans är en universell, mänsklig aktivitet 
och uttrycksform som avbildas i några av de äldsta kända grottmålningarna och 
stenristningarna” (Ericson, 2000, s.17). Dans och musik är starkt förknippade med varandra. I 
flera afrikanska bantuspråk saknas det specifika ordet för dans. Där används ett gemensamt 
begrepp för dans, musik och trumma. Idag används dansen både som en umgängesform och 
konstform (Ericson, 2000). Utifrån vad Ericson skriver är dans ett naturligt uttryck för 
människan som vi använt oss av under lång tid och i flera olika kulturer. 
 
Vi kan se att dansen haft olika användningsområden genom tiderna. Sjöberg (1993) beskriver 
att det mesta av den dansen med rituell och med ceremoniell betydelse inte används och utförs 
på samma sätt idag som förut. Hon beskriver en traditionell björndans som troligen 
symboliserat god jaktlycka och därför utförts inför jakt. På det sättet användes dansen som en 
ritual före en jakt eller till exempel vid bröllop. Sällskapsdansen överfördes ofta från 
generation till generation genom att de som inte kunde dansen fick lära sig och härma de som 
kunde den specifika dansen. Wulff (2009) refererar Connerton (1989) när han beskriver hur 
lärprocesser grundar sig på minnet genom att berätta om Riverdance, en speciell irländsk 
dansstil. Enligt Connerton lär vi oss när minnet ”sitter i” kroppen och Riverdance är ett 
exempel på detta. Riverdance är en del av den irländska kulturen som förts vidare från 
generation till generation genom dansens gestaltande. 
 
Sjöberg (1993) beskriver att dansen har haft olika syften genom historien. Som medel för 
ritualer och ceremonier enligt ovan eller som i antikens Grekland, för att sammanföra musik 
och gymnastik. Hjort (1993) skriver att tidigt i historien påvisar stora vetare dansens betydelse 
och nytta. Platon, Comenius och Rousseau omnämns som män som redan tidigt kunde se och 
förstå att dansen var ett bra verktyg och framförallt kunde ge barn positiva effekter, så som i 
uppfostrande syfte och rörelsefrihet för barnen. Montessori omnämns också ha en positiv bild 
av dans. Hon framhävde framförallt vikten av rörelseprecision. Under 1900-talet fick dansen 
ytterligare en betydelse och det är vad vi idag skulle kalla den konstnärliga formen av dans 
där självförverkligande och känsloyttringar ryms (Hjort, 1993). 
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3.4.2. ”Dans i skolan”, historiskt perspektiv 
Enligt Ericson (2000) är dansaren Duncan, musikpedagogen Jaques-Dalcroze och 
rörelseforskaren Laban tre personer som inspirerat till dans för barn. Var och en hade sin 
metod för att lära barn dansa: Duncan stod för de naturliga rörelserna, Jaques-Dalcroze för tid, 
rum, energi och Laban för vikt, tid, rum och flow. Dessa tre personer har inspirerat och skapat 
en grund för dansens varande i skolan idag. 
 
”Dans i skolan” är ett utvecklingsprogram i Sverige som startades för att föra in mer fysisk 
aktivitet i skolan genom dans (Alerby & Ferm, 2006). 1971 satsade Skellefteå kommun på att 
dansen skulle få en plats på det ordinarie schemat i skolorna. Under sex år framöver var det en 
prövotid om de skulle fortsätta att använda sig av ”Dans i skolan” men sedan 1977 har dansen 
haft en stark plats inom skolans väggar när obligatorisk dansundervisning startade i 
Skellefteå. Dahlgren och Boman är två starka personer bakom införandet av dans som ämne i 
skolan (Dahlgren, 2006). Lindqvist (2007) har skrivit en avhandling där hon nämner hur 
Skellefteå Kommun har utformat en modell för ”Dans i skolan”, vad den ska stå för och vad 
den betyder. I modellen från Skellefteå kommun uttrycks dans på detta sätt ”dans som 
konstform, språk och uttryck” (s. 126), där dansen beskrivs utifrån egenvärde och fostrans roll 
vari kunskaper, färdigheter, motorik, fantasi och känslor ingår. Vi förstår att dansen börjat få 
mer plats i skolans undervisning genom projektet ”Dans i skolan” och anser att Skellefteå 
kommuns modell påvisar att dansen inte bara handlar om utövandet av olika stilar utan att 
dansen även kan användas som språk och uttryck. 
 
Wigert (1993) beskriver att ”Dans i skolan” är till för alla oavsett färdigheter. ”Dans är ett 
sinnligt, roligt och effektivt sätt att lära sig förstå och umgås både med sig själv och sin 
omgivning.” (s. 194). I den redovisade litteraturen kring ”Dans i skolan” presenteras olika 
fördelar med dans i skolan. Dels har dans egenskapen att kunna uttrycka och kommunicera 
åsikter och känslor, men dansen kan även ge ett större själv-, grupp- samt rumsmedvetande.  
 
3.4.3. Dansundervisning 
Ericson (2000) beskriver hur läraren kan bedöma dansundervisning (variabler inom 
aspekterna för bedömning). De fyra byggstenarna är motorisk, musikalisk, estetisk och social. 
De variabler som bedöms är bland annat kroppsanvändning (hur mycket utrymme eleven ger 
kroppsrörelser), koordination (exempelvis grov- och finmotorik), engagemang (exempelvis ta 
med egna upplevelser och känslor), rytm/puls (exempelvis gå och klappa takter), 
rörelsekaraktär, hållning, gestik, social stämning. Slutsatsen blir att detta därför är viktiga 
moment av dansen. Enligt Ericson (2000) har en typisk danslektion följande innehåll: 
samling, uppvärmning, teknikövningar, improvisation, koreografi, avslutning. Eleverna tränar 
under en lektion sin rumsliga uppfattning, att uttrycka känslor, sin kroppsliga uppfattning 
”samt andra bilder eller begrepp från naturen och samhället (som djungel, vind, robot)” (s. 
43). Eleven får även enligt Ericson chans att möta olika dansstilar genom dansundervisning. 
 
Här kommer vi att beskriva balett och modern dans som de två dansstilar som enligt Ericson 
(2000) kan finnas med i dansundervisning. Hjort (1993) beskriver olika dansstilar över hela 
världen. Dansstilar har formats och utvecklats under tidens gång. Vissa dansstilar har ett 
ursprung som sträcker sig längre bak i tiden medans andra har nyare uppkomst. Näslund 
(1993) skriver att baletten har sitt ursprung från Frankrike och 1500-talet. Baletten skiljer sig 
från övriga dansstilar genom dess strikthet. I klassisk balett bär dansarna trikåer för att tydligt 
visa dansarnas steg. Enligt Nationalencyklopedin (2011-12-15) uppkom den moderna dansen 
i ett uppror kring början av 1900-talet. Dansare gjorde revolt mot den klassiska baletten där 
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dansarna var tvungna att följa bestämda steg. I den moderna dansen följer dansarna istället 
kroppens naturliga rörelser. Gemensamt för dessa stilar finner vi är att människan skapat 
dansstilarna och att de är föränderliga för att de påverkas av kulturella och samhälleliga 
förändringar (Hjort, 1993). 
 
3.4.3.1. Dansens fem aspekter 
Dansen kan ses ur fem olika aspekter enligt Danshögskolan (1990): den kulturella, sociala, 
emotionella, kinestetiska och estetiska. En viktig betydelse för vårt arbete har den kulturella 
aspekten som beskrivs som en viktig del i att vidga barns tankevärld kring olika länders 
kulturer och dess danser. Inte att förglömma vårt egna dansarv. En annan aspekt som vi anser 
är viktig för vårt arbete är den sociala, det vill säga att dansen anses som ett språk eller 
ytterligare ett språk som vi besitter, förutom det talade eller skrivna språket. Ett mål för ”Dans 
i skolan” som går under den sociala aspekten är ”att låta barnen upptäcka att dansen är ett 
språk, ett sätt att kommunicera.” (Danshögskolan, 1990, s. 33). I dansundervisning främst 
inom skolans värld beskriver Danshögskolan (1990) att den sociala interaktionen mellan 
människor i gruppen är av stor betydelse. Den sociala aspekten tar även upp ökad 
kroppsmedvetenhet, sammanhållning och kroppskontakt med varandra som komponenter för 
att få en större förståelse för andra människor eller ett hjälpmedel att förändra människors 
synsätt på varandra. Vi ser här att dans kan möjliggöra lärande genom och med varandra. Den 
kinestetiska aspekten omnämns som vårt rörelsesinne och det är det vi använder oss av för att 
bedöma var vi befinner oss i rummet. Det utvecklar den rumsliga uppfattningen men även hur 
vi rör oss. Den utvecklar även den motoriska färdigheten hos barnen. Att kunna eller få 
möjlighet att uttrycka känslor, tankar och idéer genom kroppen hör till den emotionella 
aspekten. Den emotionella aspekten syftar till att dansen stärker barns självkännedom och 
självförtroende genom dans och rörelse. Dansen sedd ur en estetisk aspekt syftar till ”att 
genom beaktandet av kroppen och dess uttrycksmöjligheter stimulera barns eget skapande i 
dans såväl i andra estetiska ämnen.” (Danshögskolan, 1990, s. 36). I texten har den kulturella 
och sociala aspekten nämnts som viktigast för vårt arbete. Däremot kan vi se att alla aspekter 
samverkar och är väsentliga, men belyser de ovan två nämnda som viktigast eftersom de bäst 
speglar vår inlärningssyn. 
 
3.4.4. Dans som estetisk lärprocess 
Varför dans kan användas som en estetisk lärprocess finns det olika förklaringar till. Alerby 
och Ferm (2006) skriver ”Vad gäller dans i skolan kan dansen, precis som alla andra ämnen, 
fungera dels som ett medel, dels utifrån ett egenvärde.” (s. 166). Dansen kan alltså dels 
användas för nöjes skull och för att lära sig olika dansstilar, dels för att nå kunskaper utanför 
dansen. Ett exempel på det skulle kunna vara att eleverna lär sig olika känslobegrepp när de 
dansar känslor och sedan reflekterar kring dessa. Alerby och Ferm (2006) menar att ”Det är 
alltså via vår kropp vi gör erfarenheter i världen, erfarenheter som i sin tur är förutsättningar 
för lärande.” (s. 160). Med vår kropp och sinnen tar vi del av världen och för att utöva dans 
måste just kroppen användas. På så sätt menar Alerby och Ferm (2006) att dans kan ses som 
en lärprocess. Dans kan alltså ses som estetisk verksamhet av två anledningar: ämnet räknas 
till gruppen estetiska ämnen och uttrycket är estetiskt och kommunikativt. 
 
Hannaford (1997) beskriver hur hela vår kropp är involverad i inlärning. Hon menar att det 
finns en stark kulturell historia kring varför vi ansett att tanke och inlärning endast hör till vårt 
huvud, som om det vore en avskild del. Istället menar hon att vår hjärna blir försedd med 
information från våra sinnen ”Och det är våra rörelser som uttrycker kunskap och underlättar 
större kognitiv funktion varefter de växer i komplexitet.” (s. 12). Hannaford stärker vår tro på 
att människan bör ses som en helhet där hjärna, sinnen och själ är lika viktiga i 
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inlärningsprocessen. Hannaford (1997) beskriver att genom interaktion med omgivningen 
utvecklas de flesta nervbanor och blir större i takt med att barnet blir stimulerat och får 
erfarenheter med tiden. Redan innan barnet är fött har barnet dock en känsla för rytm och 
vibrationer som det utvecklat redan i livmodern. Hon skriver vidare att ”Språket är en omistlig 
och särskiljande mänsklig förmåga som tjänar till att integrera kunskap och underlätta 
tänkande.” (s. 89) men vi har fler medier som vi kan blanda våra färdigheter ”med till ett 
enhetligt meningsfullt uttryck.” (s. 89). Här utläser vi att Hannaford (1997) anser att det talade 
och skrivna språket får för stor fokus. Språket är väldigt viktigt för vår utveckling, men även 
andra medier som till exempel dans skulle enligt oss kunna fungera som ett uttryckssätt om 
Hannafords forskning följs. Hannaford hänvisar i sin bok även till annan forskning kring 
inlärning när hon vill understryka rörelsens betydelse i inlärning: ”Varje gång vi rör oss på ett 
balanserat sätt sker full aktivering och integrering av hjärnan och dörren till inlärning öppnas 
på ett naturligt sätt.” (s. 99).  Hannaford (1997) beskriver sedan hur vi utför rörelser för att 
kunna minnas våra tankar. Detta kan ske genom att till exempelvis använda vårt talorgan, röra 
handen (skriva) eller simma. I detta avseende bör därför dansen på liknande premisser befästa 
tankar. 
 
En intressant studie som stödjer dansen som lärprocess finner vi i Ericsson (2005). Ericsson 
berättar om en studie inom Bunkefloprojektet som syftade till att ”studera eventuella 
påverkanseffekter av utökad fysisk aktivitet och individuellt anpassad motorisk träning i 
skolan när det gäller motorisk status, koncentrationsförmåga och skolprestationer.” (s. 83). Ett 
av resultaten av studien blev att skolprestationer i svenska blev bättre hos skolbarn som fick 
mer fysisk aktivitet och tränade mer grovmotorik. För att stimulera barns motoriska 
utveckling nämner Ericsson (2005) några motorik- och perceptionsövningar som går att 
genomföra i klassrummet: rytm-, rim- och klappövningar, övningar där kroppens mittlinje (en 
tänkt linje som går längs med ryggraden och de två hjärnhalvorna och delar in kroppen i två 
symmetriska delar) korsas, begrepp och rumsuppfattning genom uppmaningar, hinder och 
balansbana. Vi finner att innehållet i dessa övningar går att återfinnas i dansen som lärprocess 
för att främja barns språkutveckling. Danshögskolan (1990) skriver att när vi dansar så för vi 
en icke-verbal kommunikation, det är dansen som språk som är i fokus. Elever som har svårt 
att erövra det talade och skriftliga språket kan möjligtvis känna viss trygghet samt ”få 
möjlighet att utveckla det ursprungliga kroppsliga språket.” (Danshögskolan, 1990, s. 7). Den 
motoriska aspekten av språkutveckling är utifrån den redovisade litteraturen viktig att beakta 
när en diskussion kring dans som lärprocess förs. 
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3.5. Språkutveckling 
 
Vi belyser här olika författares syn på språket som ett socialt verktyg. Vi kommer även att 
beskriva hur författare ser på hur olika sinnen samt hur olika uttryckssätt stärker barnets 
språkutveckling. 
 
Renberg (2006) beskriver språkets uppkomst i tre akter: först ett kroppsligt språk, därefter ett 
talat språk och sist ett skriftligt språk. Han beskriver skriftspråket som en uppfinning som gör 
att vi kan betrakta språket utanför våra kroppar. Renberg menar att kropps- och talspråk är 
något mer eller mindre medfött hos människan medan skriftspråket måste läras in. Söderbergh 
(1988) beskriver hur språket i grunden är socialt och kulturellt. Hon hänvisar till forskning 
redan från slutet av 70-talet som visar att spädbarnet reagerar på mänskligt tal redan vid 
födseln. Barn kommunicerar sedan med ögonkontakt och läten. I Renberg (2006) kopplas 
språkutveckling till Vygotskijs teorier om det inre tankespråket och det yttre talade språket. 
Fram tills ett barn är ungefär två år är tänkandet icke-språkligt och osammanhängande. Först 
när barnet börjar uppfatta ord som betydelsebärande är språket inte längre pre-operationellt 
utan blir ett verktyg för tänkandet, det vill säga begreppsligt. Renberg (2006) förklarar också 
språkets kommunikativa funktion genom att referera Vygotskij: ”Ordet får betydelse genom 
att vi kommer överens om hur det ska användas.” och ”Enligt Vygotskij kommer språket före 
tänkandet: tänkandet utvecklas ur kommunikationen, inte tvärtom.” (s. 103). Denna funktion 
är själva grunden för språkets användning. Genom fler kunskaper och erfarenheter får orden 
ett större betydelseomfång, även om innebörden för ord ser olika ut från person till person. 
Barnet testar därför orden i olika sammanhang för att se var de kan passa in. På så sätt är 
begreppsbildning så som Renberg beskriver det ”en dynamisk process.” (s. 111). Komplexa 
begrepp är det första steget barnet tar i denna process. Barnet utgår här från konkreta 
egenskaper. Därefter bildar barnet samlingar av egenskaperna för att slutligen bilda 
kedjekomplex. Oftast behöver vi dock inte precisera de begrepp vi använder och även som 
vuxna befinner vi oss därför mestadels på pseudobegreppens nivå. Pseudobegrepp är ords 
innebörd som är kopierade från vuxna, enligt Renberg (2006) som hämtat detta från 
Vygotskijs teori. Barnet har ännu inte gett orden en egen innebörd utan hämtar förståelsen för 
ordet i det sammanhang som den vuxne kommunicerar. Det är först när barnet måste 
reflektera och tänka kritiskt som klivet från pseudobegreppens nivå tas och barnet skapar då 
en egen innebörd av ordet. Renberg menar vidare att det är skolan som ska ge barnet de 
vetenskapliga och korrekta begreppen, ordens lexikala betydelse. När man kan tänka med 
begrepp måste de ställas i en hierarkisk ordning, vilket en vetenskaplig text gör till det yttersta 
(Renberg, 2006). Utifrån vad Renberg skriver måste ord tolkas och hör ihop med både kultur 
och historia. 
 
I Liberg (2006), som till stor del bygger på hennes doktorsavhandling Liberg (1990), beskrivs 
hur barn utvecklar sin läs- och skrivförmåga tillsammans med vuxna och andra barn i en 
process. Gemensamt effektivt läsande och skrivande väcker barnens intresse och blir 
därigenom det första steget för dem att lära sig effektivt läsande och skrivande. Barnen får 
lyssna på till exempel sagor eller sjunga låtar med texten framför sig samt samtala kring 
texten. Detta ger även kunskaper ”om hur en läsare ska bete sig och vad läsande egentligen 
innebär.” (s. 37). När barnet börjar kunna läsa och skriva på egen hand går de in i nästa fas: 
begränsat effektivt läsande och skrivande. I början består detta av preläsande och 
preskrivande som innebär påhittade symboler som påminner om bokstäver och siffror samt 
låtsasläsande. Barnet visar att de redan nu har förstått att det finns skillnader i olika genrer och 
de övar sig i att använda skrivredskap enligt Liberg (2006). Allt eftersom barnet utvecklar 
sina förmågor går de över till att situationsläsa och situationsskriva. Barnet förstår nu att vissa 
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ord förekommer i vissa typer av sammanhang och kan därför dra slutsatser om vad som står 
skrivet. Om barnet skriver av enstaka ord kallas det för situationsskrivning (Liberg, 2006). 
När barnet känner igen ord även utanför sammanhanget har barnet gått över till 
helordsläsande och helordsskrivande. Här är det vanligt att barnet spegelvänder texten och 
barnet känner igen orden som just en helhet och inte att det består av flera bokstäver 
tillsammans. Det utvecklade effektiva läsandet och skrivandet kallas barnets läsande och 
skrivande när barnet börjar kunna läsa och skriva ett längre textstycke utan att behöva stanna 
upp mer än några få tillfällen för att tänka efter. Barnet börjar med att skriva kortare texter 
som stöds av bilder de ritar därtill, men så småningom utvecklas texterna till att bli längre och 
mer uppbyggda som berättelser (Liberg, 2006). Det Liberg beskriver är barns läs- och 
skrivutveckling utifrån ett socialt perspektiv där vuxna spelar en betydande roll.  
 
Frost (2002) beskriver språkutvecklingen som en process där det bästa är om alla sinnen är 
integrerade och därför bör undervisningen varieras. Frost (2002) refererar till Bryant, Bradley, 
McClean och Crosslands (1989) studie kring barns språkutveckling med hjälp av rim och 
ramsor. De kunde se att de barn som lärt sig ramsor vid tre års ålder hade en större läskunskap 
och hade lättare att lära sig läsa vid sex års ålder. De undersökte även om rim och läsning 
hade någon koppling. De barn som kunde rimma och hitta på egna rim utifrån bilder hade en 
bättre läskunskap vid sexårsålder än de barn som hade svårigheter med att rimma. Frost 
(2002) menar att det finns en tydlig koppling mellan rim, ramsor och läsutveckling. 
”Forskarna menar att ramsorna skapar fonologisk uppmärksamhet, vilket gör att barnen 
successivt lär känna språkets struktur med dess formmässiga detaljer – som uppfattningen av 
rim och ordens begynnelse – och slutljud”. (s. 43).  Frost framhåller även högläsning som en 
viktig del i barns språkutveckling, det sociala samspelet mellan en vuxen och ett barn. Han 
menar att barnets språkliga begreppsuppfattning stärks när barnet lyssnar till den vuxnes 
högläsning. Björk och Liberg (1996) nämner även de att barnens laborerande med rim och 
ramsor ökar barns fonologiska medvetenhet som underlättar att lära sig läsa och skriva: ”De 
ska väcka den språkliga medvetenheten på ett mera direkt sätt, genom att ge rikliga och 
fängslande doser av språkliga rytmer och klanger.” (s. 50). Intressant är även att Björk och 
Liberg ägnar ett kapitel åt Reggio Emilia och deras uttryck ”Ett barn har hundra språk men 
berövas nittionio.” (s. 95). De menar att tala, läsa och skriva är skapande verksamheter, men 
att lärare kan bli bättre på att låta även andra skapande uttryck som bild, dans, drama och 
musik integreras med andra ämnen precis som att tala, läsa och skriva gör. Att ”översätta 
upplevelser till olika språk, olika uttrycksformer, är stimulerande för inlärningen.” (s. 97). 
 
I Centerheim-Jogeroths (1988) ges ett flertal övningar som kan stimulera barns 
språkutveckling på ett varierat sätt. I början av boken förklarar hon hur barnets motorik hör 
ihop med språket. Först lär sig barnet kroppsspråk och melodin i språket, vilket sker utifrån 
barnets omgivning. Finmotoriken bygger på den grovmotorik barnet utvecklat och därför är 
det viktigt att börja träna grovmotoriken. De båda hjärnhalvorna måste kunna samarbeta för 
att barnet ska kunna tala och gå samtidigt, vilket inte sker förrän kroppens och språkets 
rörelser är automatiserade. Tal är alltså också enligt Centerheim-Jogeroths (1988) motorik och 
det är symmetriskt, det vill säga hjärnans båda hjärnhalvor arbetar på exakt samma sätt 
samtidigt när vi talar. Hjärnhalvorna måste också tränas så att de kan arbeta med var sin sak 
utan att störa varandra. ”Genom symmetriska lekar i kombination med tal eller sång tränas 
motorik och språkförmåga samtidigt.” (Centerheim-Jogeroths, 1988, s. 24) vilket övar 
hjärnhalvorna på att inte störa varandra. Centerheim-Jogeroths (1988) och Armstrong (2005) 
skriver båda om vikten av att inte särskilja språkutveckling och rörelse. De menar att 
rörelseträning behövs för språkutvecklingen. Armstrong (2005) skrev sin bok för att han fann 
att vår kultur värderar den språkliga intelligensen högst. Han grundar sin bok i Gardners teori 
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om multipla intelligenser (se Teorin om multipla intelligenser, avsnitt 3.1.2.1.) som utgår ifrån 
att vi lär oss på olika sätt. Armstrong vill genom boken visa hur läraren kan använda sig av 
alla våra intelligenser för att stödja språkutvecklingen så att alla elever har större chans att 
lyckas i vårt samhälle. Armstrong visar genom referenser till hjärnforskare hur läsning och 
skrivning är beroende av alla intelligenser och menar att det ”också kan läras ut och 
praktiseras på en mängd olika sätt.” (s. 39). Han menar exempelvis att elever kan använda sin 
motoriska minnesbank för att lära sig fonem om läraren kopplar dem till kroppsrörelser. 
Denna typ av vad han kallar ”fysisk ljudmetod” är något som varje lärare kan skapa 
tillsammans med sina elever. Även Hannaford (1997) beskriver att språket är beroende av 
rörelser och skildrar den danska läsinlärningen som ett bra exempel på ändamålsenlig 
läsinlärning. Den danska läsinlärningen utgår från en helhetsbild för att sedan fokusera på 
delarna, vilket enligt Hannaford är det naturliga sättet att närma sig språket. Därtill innehåller 
läsinlärningen även mycket rytmisk lek och rörelse. Hannaford menar att vi människor tyvärr 
ofta glömmer att våra muskler och sinnen är delaktiga i allt vi gör, till exempel när vi talar, 
dansar, skriver och att dessa lekar därför är en viktig del av språkutvecklingen. Hon berättar 
vidare att ”varje siffra och bokstav har en rörelse förknippad med sig. Den har en form som 
känts och inpräntats i muskulaturen så att den kan upprepas och utarbetas genom 
skrivrörelse.” (Hannaford, 1997, s. 99). Stadler (1998) är en annan författare som skriver om 
läs- och skrivinlärning och samtidigt tar upp multisensorisk inlärning. Hon menar att skolan 
tyvärr oftast inte ger utrymme för att individanpassa sin undervisning men genom att vara 
medveten om att olika individer lär sig bäst genom olika sinnen kan läraren i alla fall variera 
undervisningen så att den blir jämt fördelad mellan våra olika sinnen. ”Samtidigheten i att 
tala, höra, se och känna den motoriska rörelsen är viktig för att befästa associationerna.” (s. 
58), skriver Stadler. En konsekvens av att Stadler har denna inlärningssyn blir att hon belyser 
vikten av att barn i sin tidiga läs- och skrivinlärning får rimma, klappa och dansa stavelser och 
sjunga vokalerna för att barnen på ett roligt sätt ska få träna på att känna igen och höra 
skillnad på olika ljud. Den fonologiska medvetenheten är mycket viktig för barns 
språkutveckling och den kan förbättras genom att barnen får rimma och leka med ord.  
 
3.5.1. Estetiska lärprocesser och språkutveckling 
Liberg (2006) menar att ett meningsfullt språkrum är en viktig del i elevernas läs- och 
skrivutveckling. Hon beskriver meningsskapandet som i en ständig rörelse, ett levande sätt 
där lärande sker genom gestaltning och yttringar med hjälp av de estetiska språken.  Att väva 
samman olika uttryckssätt med varandra stärker meningsskapandet och skapar ett 
meningsfullt sammanhang för eleverna. Vidare beskriver hon att det jag sjunger kan jag 
skriva, det jag skriver kan jag läsa, det jag läser kan jag måla och det jag målat kan jag 
gestalta genom dans. ”En mängd sinnesintryck är integrerade i upplevelsen och står i dialog 
med varandra.” (s. 155). Även om Liberg har skrivit mycket litteratur kring barns tidiga läs- 
och skrivinlärning samt en avhandling i samma ämne finns det andra studier som är mer 
fokuserad på estetiska lärprocessers inverkan på lärande generellt. Höglund (2009) skriver om 
Bamfords rapport The Wow Factor. Rapporten behandlar en UNESCO-studie som Bamford 
genomförde år 2004 i 170 länder. Studien visar att estetiska lärprocesser och ett kreativt 
upplägg är bra för all typ av inlärning men särskilt bra för elevers läsning och skrivning. Hon 
menar att de estetiska ämnena ska användas både för att styrka andra ämnen men även för 
utveckling av de konstnärliga formerna. Forskningen visar även att positiva följder av 
estetiska ämnen är bättre samarbetsförmåga i grupp samt ökat självförtroende hos individerna. 
Ett av huvudresultaten i rapporten är att det finns en skillnad mellan undervisning genom 
estetisk verksamhet och undervisning i estetiska ämnen. I denna slutsats finner vi en 
markering av hur estetiska ämnen kan användas: huruvida eleverna får lära sig genom 
skapandet eller lära sig hur det estetiska ämnet utförs. 
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Både Liberg (2006) och Höglund (2009) framhåller att estetiska lärprocesser främjar 
språkutvecklingen. Skolverket (2004) belyser dock att det finns en politisk vilja som inte 
stödjer användningen av dessa. Skolverket skriver: ”Det finns en politisk vilja att betona vissa 
delar av våra basfärdigheter: samtala, lyssna, skriva, läsa och räkna”. Skolverket skriver 
vidare att ”Projekt Språkrum inom Myndigheten för skolutveckling har i sitt uppdrag att verka 
för kvalitetsutveckling gällande basfärdigheter och förbättrade utbildningsvillkor i 
segregerade miljöer samt att stödja kreativa språkmiljöer och att stärka skolbibliotekens 
pedagogiska roll.” (s. 5). Utifrån detta projekt belyser Skolverket det dagliga arbetet med barn 
som är språksvaga. Med estetiska lärprocesser och verktyg som konst, foto och keramik 
formar pedagoger i förskolan och skolan tillsammans med barnen ett lärande där elevernas 
språk växer. Projekt Språkrum har gett ut en bok och i förordet fastslår Skolverket (2004) att 
människan har flera språk, både verbala och ickeverbala, såsom ”talspråk, skriftspråk, 
bildspråk, musikens språk, dansens, kroppens och formens språk.” (s. 5). Dessa språk nyttjar 
människan i sitt menings- och kunskapsskapande samt samspelar med i ett demokratiskt 
samhälle. Vidare lyfts innehåll och kunskap ”fram inom olika ramar eller medier som 
samvaro, litteratur, film, bild, musik, dans, rytmik, teater/drama och rörelse.” (s. 5). På så sätt 
återskapas, omskapas eller nyskapas mening och kunskap hela tiden: ”När språkutveckling 
länkas till området kultur och estetik i lärandet vidgas synen på barns möjligheter att 
tillgodogöra sig basfärdigheter.” (s. 5). Skolverket (2004) skriver också om ett projekt där 
samband mellan språk, kunskapsskapande och estetiska lärprocesser genom lera beskrivs. 
Haddy Bojang har tillsammans med klasslärarna på Bagarmossens skola i Skarpnäcks 
stadsdel i Stockholm utformat ett arbetssätt med keramik där elevernas språk och 
ämnesförståelse i andra ämnen, som till exempel matematik, biologi och geografi utvidgades. 
Ingela Elfström, förskolechef och forskarstuderande hade i uppdrag att följa arbetet, 
dokumentera processer och skriva en rapport. Elfström diskuterar bland annat det 
skönhetsbegrepp som är kopplat till estetiken. Vad är skönhet och är det de vuxna som 
bestämmer vad det är? I texten skriver Elfström att vuxna ofta bedömer elevernas produkter 
som fina eller fula. Utifrån detta resonemang drar vi slutsatsen att lärare bör se hela 
lärprocessen och inte fokusera på elevernas slutprodukt när det kommer till estetiska 
lärprocesser. Elfström skriver även att små barn lär sig genom alla sina sinnen och ställer sig 
frågande till varför vi verkar tro att det upphör vid en viss ålder. En analys av projektet blev 
att ”När eleverna får möjlighet att arbeta med estetiska uttrycksformer och pröva sina teorier 
och fantasier i lera utmanas bl.a. det gängse synsättet på tidig läsning och skrivande.” 
(Skolverket, 2004, s. 87). 
 
3.5.1.1. Dans som estetisk lärprocess och språkutveckling 
I Renberg (2006) beskrivs bland annat människans språkutveckling. Vårt kroppsspråk fick i 
begynnelsen ge uttryck för vårt symboliska tänkande. Han menar att även om människan idag 
har utvecklat ett talspråk så är fortfarande kroppsspråket och så kallade paralingvistiska 
yttringar av stor betydelse. Stämmer inte de två språken ihop väljer vi att hellre tro på 
kroppsspråket. Alerby och Ferm (2006) utvecklar grunden till människans historiska 
språkutveckling och användning av dansen som ett språkligt uttryck genom att skriva  
 

I kulturer som helt saknar skriftspråk sprids och bevaras vetande och förståelse genom sånger, 
berättelser, ordspråk, myter och sägner. Ong (1990), påpekar att muntligt berättande alltid haft 
ett avsevärt somatiskt inslag: gestik, kroppsspråk och dans har ingått som viktiga delar av 
framförandet. (s. 65) 

 
Renberg (2006) menar att ”Både vår förmåga att lära oss att dansa och att använda ord för 
kommunikation grundar sig på vår ’supermodala’ känsla för rytm.” (s. 262). Med detta menar 
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Renberg att människan har en särskild språklig förmåga och att den kan uttryckas på olika 
sätt, exempelvis genom dans och det talade ordet. Renberg (2006) och Alerby och Ferm 
(2006) visar alltså att dans i sig kan ses som ett kommunikationsmedel och på så sätt vara en 
del av språkutvecklingen. Ett exempel på hur dans kan vara språkutvecklande är Lindqvists 
(2004) beskrivning av hur dansande elever fått inspiration till dans genom bilder ur en bok. 
Lindqvist beskriver hur eleverna uttrycker en känsla via kroppen som de sedan kan formulera 
i ord. Eleverna pratar således om känslor via dansen. ”Genom dansens kroppslighet har 
barnen fått en känsla för ordens innebörd.” (Lindqvist, 2004, s. 22). 
 
Frykholm (2007) använder sig av begreppet ”meningsskapande”. Med detta vill han säga att 
det är bra med en rik lärmiljö där eleverna kan få möjlighet att lära sig med alla sina sinnen. 
Ju fler sinnen eleverna får använda sig av när de både upplever och uttrycker ny kunskap, 
desto mer befäst blir den nya kunskapen. När elevens förförståelse och budskapet möts i 
drama, dans, rytmik, musicerande och skapande i bild, form och text sker meningsskapandet. 
”Uttryckssätten kan med fördel integreras med varandra för att skapa en rik lärmiljö där vi lär 
oss med alla sinnen. Det gäller även när vi ska lära oss att läsa och skriva.” (Frykholm, 2007, 
s. 103). I Lindqvist (2010) framgår danslärares perspektiv på dans som lärprocess. Hennes 
enkätundersökning visar att många danslärare uttrycker dansen som positivt även för andra 
ämnen, vad hon benämner positiva överspridningseffekter. ”Dans kan integreras, utgöra ett 
komplement till eller fungera som ett medel för andra ämnen.” (Lindqvist, 2010, s. 109). 
 
Liberg (2007) beskriver att utövning av dans kan leda till ett vidgat lärande, men  
 

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. (Liberg, 2007, s. 18) 

 
Vi konstaterar utifrån redovisad litteratur att dans som estetisk lärprocess således finns 
beskrivet som främjande för barns språkutveckling men att Liberg (2007) ifrågasätter syftet 
med användningen av dans i skolan, som det är formulerat i Lpo 94 och hon uttrycker att dans 
skulle kunna användas mer i processer för inlärning. 
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3.6. Förankringar i lagar och förordningar 
 
Här har vi plockat ut de avsnitt i Kursplan för Svenska som hör till styrdokumenten Lgr 11 
och Lpo 94 som vi tycker anknyter till estetiska uttryckssätt. Därefter gör vi en jämförelse 
mellan Lgr 11 och Lpo 94 med stöd från båda läroplanernas Kursplan för Svenska. 
Avslutningsvis formulerar vi en slutsats. 
 
3.6.1. Estetiska perspektiv i Kursplan för Svenska i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) 
I Lgr 11, Kursplan för Svenska i grundskolan, under Syfte står det att ”I mötet med olika typer 
av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Skolverket, 2011, s. 222). I 
detta citat från Lgr 11 utläser vi det estetiska berättandet som en del av elevens språk och att 
eleven ska få uttrycka sig estetiskt. I mötet med estetiskt berättande ska eleverna utveckla 
bland annat sitt språk. Eleven ska alltså få ett vidgat språk genom att även kunna uttrycka sig 
estetiskt. 
 
Följande står även skrivet under Syfte: ”Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig 
genom olika estetiska uttrycksformer.” (Skolverket, 2011, s. 222). Enligt oss uttrycks det i 
citatet att eleven ska få använda sig av de estetiska uttrycksformerna. De estetiska ämnena 
benämns här inte som ämnen utan som ett sammantaget medel för att kommunicera med 
andra människor. 
 
Under kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre står det att ”Genom att 
kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.” 
(Skolverket, 2011, s. 227). Redan i årskurs tre utläser vi att eleven själv ska kunna uttrycka 
sig genom bilder. Fler estetiska uttryck än så behöver eleven inte kunna behärska ännu. 
 
Kunskapskraven för årskurs sex ur Kursplan för Svenska är följande i betyg E och betyg A 
(lägsta och högsta betygsnivå): 
 

• Betyg E: ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda 
medier.” (Skolverket, 2011, s. 234) samt ”Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka 
sig genom olika estetiska uttrycksformer.” (Skolverket, 2011, s. 234). 

 
• Betyg A: ”Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på 

ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters 
budskap.” (Skolverket, 2011, s. 234). 

 
För att uppnå betyg E måste eleven tidigare uttryckt sig estetiskt och veta vad det innebär, 
samt veta hur åsikter och tankar kan uttryckas i olika medier. Dessa betyg är först gällande i 
årskurs sex. Eleven bör enligt oss få sträva mot kunskapskraven redan i lägre årskurser för att 
eleven ska kunna nå upp till kunskapskravet i betyg E för årskurs sex. För att uppnå betyg A 
krävs en djupare förståelse och förtrogenhet hos eleven för att uttrycka sig genom estetiska 
uttrycksformer. 
 
Vi tycker att användningen av de estetiska uttrycksformerna poängteras när de finns inskrivna 
i betygsskalans alla nivåer. Även under Syfte står det att eleverna ska få uttrycka sig genom 
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olika estetiska uttrycksformer. Detta innebär att de estetiska uttrycksformerna måste få 
praktiseras i undervisning i svenska för alla elever. Det är inte endast ett utövande av estetiska 
ämnen som eleverna ska få praktisera och utveckla utan även deras estetiska uttryck. 
 
3.6.2. Estetiska perspektiv i Kursplan för Svenska, Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
I Lpo 94 står det i Kursplan för Svenska under Ämnets karaktär och uppbyggnad: 
 

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 texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna 
och talade texter även bilder. (Skolverket, 2000) 

 
Ovan omnämns att undervisningen inte enbart ska bestå av att läsa, skriva och tala. Fokus 
ligger enligt oss på det bildliga, stillbild och rörlig bild. Här skulle läraren kunna tolka in 
användandet av estetiska lärprocesser men det framhävs inte genom att använda begreppet. 
Här används begreppet Ett vidgat textbegrepp. 
 
Under Skönlitteratur, Film och Teater står det: ”I arbetet med skönlitteratur, film och teater i 
ämnet svenska kan skilda kulturella erfarenheter mötas och eleverna ges möjlighet att 
utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar.” (Skolverket, 2000). 
Vår tolkning är att genom olika medier kan eleven utveckla sitt eget tänkande kring sig själv 
och omvärlden. Eleven får till exempel se en film som behandlar kulturella olikheter. Därefter 
får eleverna diskutera och formulera egna tankar utifrån filmen. 
 
Ett av de mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret är att eleven 
beträffande tal och samtal ska: ”kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och 
andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge 
kommentarer.” (Skolverket, 2000). Vår tolkning av denna punkt är att eleven i årskurs tre 
bland annat ska kunna tala och samtala utifrån andras bilder. Inga andra estetiska uttryck 
nämns och eleven ska heller inte kunna uttrycka sig genom eget skapande av bilder. Fokus 
ligger på talspråket och att tolka andras uttryck. 
 
Ett av de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret är att eleven skall: 
”kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och 
teater” (Skolverket, 2000). Vi utläser att eleverna måste ges tillfällen att få se bilder, film och 
teater och därefter samtala och reflektera om upplevelsen. 
 
Under Bedömning i ämnet svenska och Bedömningens inriktning står följande: 
”Bedömningen gäller således elevens förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna 
åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga medel” (Skolverket, 2000). Vad som 
avses med språkliga medel är otydligt. Menas endast tal och skrift eller är även icke-verbalt 
språk inräknat? 
 

och med den variation som varje situation kräver, på egen hand och i samspel med andra 
människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt 
upplevelser via andra medier samt medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel. 
(Skolverket, 2000) 
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Vi tolkar denna text på följande sätt: Eleven ska kunna vidga sin erfarenhet via upplevelser av 
medier som till exempel kan vara film, radio och teater samt reflektera över hur dessa 
uttrycksmedel exempelvis påverkar och fungerar mer eller mindre bra för olika syften. 
 

Elevens skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka sig, i att förhålla sig till vad andra 
uttryckt i tal, skrift och via andra medier samt att reflektera över sammanhang och förstå 
världen omkring sig är således en grund för bedömningen. (Skolverket, 2000) 

 
I texten ovan står det enligt oss att eleven ska kunna tolka vad andra uttryckt genom till 
exempel en tidningsartikel eller ett tv-program. Återigen handlar det om att eleven ska kunna 
förstå och kritiskt kunna tolka omvärlden. 
 
3.6.3. Jämförelse av styrdokumenten Lgr 11 och Lpo 94 
Vi har valt att göra en jämförelse där vi kommer att diskuterar vår syn på de estetiska 
perspektiven i kursplanerna i svenska som hör till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lgr 11) och i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo 94).  
 
Både Lgr 11 och Lpo 94 nämner olika uttrycksformer: 
 
Under Mål i Lgr 11 står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola: ”kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 
drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” (Skolverket, 2011, 
s. 14). 
 
Under mål att uppnå i grundskolan, står det i Lpo 94 att eleven: ”kan utveckla och använda 
kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, 
musik, drama och dans” (Skolverket, 2006, s. 10). 
 
Skillnaden är marginell enligt oss. Det som skiljer är att Lgr 11 i samma mening har lagt till 
att eleven även ska ha kännedom om samhällets kulturutbud. Kulturutbud nämns dock i andra 
punkter i Lpo 94. Vi påstår att om meningarna läses utplockade ur sitt sammanhang är det 
svårt att förstå hur de ska tolkas. När vi sedan studerar kursplanerna i svenska får meningen i 
Lgr 11 en annan innebörd för oss. I Kursplan för Svenska, Lgr 11 står det utskrivet att 
eleverna ska använda sig av estetiska uttrycksformer. Användandet av begreppet estetiska 
uttrycksformer är nytt i och med den nya läroplanen, Lgr 11. Genom att använda ordet 
uttrycksformer markeras att de estetiska formerna ska ses som språkliga uttryck. Eleverna ska 
inte längre endast kunna tolka estetiska uttryck utan även uttrycka sig genom estetiska 
uttryck. Estetik är inte längre något eleverna tar emot och förhåller sig till utan ses som 
utvecklande för eleverna som ytterligare språkliga uttryck. I Kursplan för Svenska i Lpo 94 
hittar vi inget ordagrant om att eleven ska uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer. 
Eftersom det inte finns någon formulering som styrker en eventuell tolkning om att använda 
estetiska uttryckssätt blir meningen ovan, från Lpo 94, fortsatt svårtolkad. Snarare är vår 
tolkning av meningen i Lpo 94 att den inte ger ett underlag för användning av estetiska 
lärprocesser då vi läser Kursplan för Svenska. Eleverna ska få ta del av de olika estetiska 
ämnena, inte uttrycka sig genom dem. Dessutom ligger fokus på bilden, stillbild och rörlig 
bild. Ett vidgat textbegrepp är begreppet som används. För oss har begreppet ett vidgat 
textbegrepp innebörden att eleverna ska få ta del av drama, rollspel, film, video och 
bildstudium. Begreppet estetiska uttryckssätt används inte. Vår tolkning av begreppet 
estetiska uttryckssätt är att det inbegriper elevens skapande och användande av de estetiska 
språken. 
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I Kursplan för Svenska i Lpo 94 används som ovan nämnt begreppet det vidgade 
textbegreppet, vilket inte finns med i kursplanen för svenska i Lgr 11. Det finns 
kommentarmaterial för kursplanen i svenska (Skolverket, 2011) men de beskriver inte 
specifikt vad begreppet estetiska uttryckssätt innebär. De kommenterar att även om det 
vidgade textbegreppet inte används är det ”fortfarande angeläget att eleverna får möjligheter 
att uttrycka sig med andra medel än det skrivna ordet. Därför betonar kursplanen att eleverna 
ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Dessa uttrycksformer 
kan vara film, teater, digitala presentationsprogram eller manuellt och digitalt bildskapande 
och är också delar av en fungerande språkförmåga.” (Skolverket, 2011, s. 8). Anledningen till 
att det vidgade textbegreppet har försvunnit från kursplanen för svenska beror på att ”Det har 
varit otydligt och öppet för tolkningar och används därför inte längre.” (Skolverket, 2011, s. 
6). I Lgr 11 används alltså istället begreppet estetiska uttryckssätt. Vi finner visserligen att 
begreppet estetiska uttryckssätt är tydligare än ett vidgat textbegrepp, men vi är kritiska till att 
estetiska uttryckssätt skulle vara mindre öppet för tolkningar. Det hade fortfarande behövts en 
förklaring av innebörden till begreppet estetiska uttryckssätt för att ge lärare en så gemensam 
tolkning av begreppet som möjligt. 
 
3.6.3.1. Sammanfattande slutsats 
Skillnaden i kursplanerna för svenska i Lgr 11 och Lpo 94 är att Lgr 11 menar att eleven ska 
utvecklas språkligt genom estetiska lärprocesser samt få uttrycka sig med olika estetiska 
former. I Lgr 11 ska eleverna själva producera film, teater med mera. Genom sina egna olika 
uttryckssätt får de bilda tankar och kunskap. Eleverna är alltså de som skapar. I Lpo 94 ska 
eleven ta del av olika medier som till exempel film och teater och genom dessa bilda tankar 
och kunskap. Eleven tar alltså del av något som redan är skapat. Vår slutsats är därför att Lgr 
11 är en utveckling från Lpo 94 där det vidgade textbegreppet var viktigt för att eleven skulle 
kunna tolka olika medier. Lgr 11 har utvidgat denna syn till att eleven även lär genom 
estetiska uttryckssätt. 
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3.7. Sammanfattning 
 
Vårt arbete bygger på Vygotskijs kulturhistoriska dialektiska teori där människan lär sig 
genom att uttrycka sig om sin omvärld till och med andra. Vi beskriver även Dunn och Dunns 
lärstilsteori som bygger på hur våra sinnen och andra faktorer påverkar inlärningen. Gardners 
teori om multipla intelligenser är en utveckling från lärstilsteorin som innebär att människan 
har flera olika intelligenser att lära genom. Därefter går vi vidare med att förklara begrepp 
som är återkommande genom vårt arbete. Kultur kan ses utifrån dess yttringar som är 
exempelvis dans, konst, drama, film och musik men även i ett vidare perspektiv där kulturen 
hjälper oss att integrera med varandra i vår omgivning. Det framhålls som viktigt att reflektera 
över hur kulturbegreppet används i skolan och att eleverna får vara delaktiga i skapandet. 
Estetik är också ett begrepp som återkommer i vårt arbete. Estetik kan exempelvis ta sig 
uttryck som konst och dans som i sig är kulturella uttryck, då de uttrycker känslor om vår 
livsvärld. En viktig del av estetikens roll i skolan är att eleven får vara medskapande när 
skolan låter eleven uttrycka sig estetiskt istället för att endast förhålla sig till förutbestämd 
fakta. Därefter gör vi en beskrivning av vad estetiska lärprocesser är för oss. Estetiska 
lärprocesser är sammanbindande av känslor, sinnen och intellekt. De estetiska uttryckssätten 
är lika viktiga som de talade eller skrivna uttryckssätten när eleven själv får skapa, studera 
och reflektera i ett ämne.  
 
När vi förklarat dels vår syn på inlärning och vår syn på olika begrepp behandlades dansen 
som estetisk lärprocess och språkutveckling. Dansen i vårt arbete fokuserar på dansen som ett 
uttryckssätt med en historisk plats i människans kultur. Dansens plats i skolan är 
jämförelsevis ny men nyare studier visar att vi kan lära oss genom dans. Vår språkliga 
förmåga är medfödd för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Den tar sig uttryck 
genom läten och rörelser. Människan har skapat ord med olika innebörd och när vi får denna 
begreppsliga förståelse kan vi använda språket som ett verktyg för att tänka. För att vi ska 
kunna lära oss att läsa och skriva är motoriken viktig och kroppen måste samarbeta. Dansen 
som estetisk lärprocess kan vara främjande för språkutvecklingen sett ur två perspektiv: 
dansen kan ses som ett språkligt uttryck i sig eller som ett medel för att stärka elevernas 
motoriska färdigheter och fonologiska medvetenhet. Båda är viktiga aspekter av 
språkutvecklingen.  
 
Slutligen gjorde vi en jämförelse av Kursplan för Svenska för Lgr 11 och Lpo 94 där vi gör 
slutsatsen att Lgr 11 är en utveckling från Lpo 94. I Lpo 94 var det vidgade textbegreppet 
viktigt för att eleven skulle kunna tolka olika medier. Lgr 11 har utvidgat denna syn till att 
eleven även lär genom att uttrycka sig genom estetiska uttryckssätt.  
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4. Metod 
 
I följande kapitel redogör vi hur vi gått till väga för att besvara våra frågeställningar: vilken 
metod vi använde oss av och varför och hur metoden genomfördes. Slutligen beskriver vi hur 
vi analyserat undersökningsmaterialet. 
 
4.1. Intervju 
 
Vi har valt att genomföra vår studie genom intervjuer. Enligt Trost (2007) är det syftet med 
arbetet som avgör vilken typ av metod som är passande. För att ta reda på vad lärare i de 
tidigare åren anser om dans som estetisk lärprocess tyckte vi att intervjuer borde bli ett bra val 
eftersom intervjuer låter intervjupersonerna uttrycka personliga åsikter bättre än exempelvis 
en enkät som ger förbestämda svar. Trost (2007) skriver vidare att kvalitativa studier inte rör 
sig om siffror och passar därför till ett mer undersökande syfte: ”Om jag däremot är 
intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 
särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, är en kvalitativ studie rimlig.” (s. 23). Vi 
valde därför att genomföra en kvalitativ intervjustudie eftersom vårt syfte med arbetet är att 
undersöka vad lärare som undervisar i de tidigare åren anser om att använda dans som estetisk 
lärprocess för att främja barns språkutveckling samt hur det kan genomföras i praktiken. 
Enligt Kvale (1997) är just öppenheten den kvalitativa studiens stora fördel.  
 
Intervjufrågorna utformades med hjälp av metodlitteratur. Enligt Trost (2007) bör 
bakgrundsfrågor som avser ”frågor om utbildning, kön, ålder, religiositet, yrke m.m.” (s. 94) 
finnas med i intervjun. Vi valde att inleda med denna typ av frågor eftersom de ofta är lätta att 
besvara (Trost, 2007).  Patel och Davidson (2003) skriver om kvalitativa intervjuer. Enligt 
dem kan intervjupersonen genom frågeformuleringen uppmanas att berätta om en större 
sammanhängande företeelse, vilket eftersträvades i utformningen av intervjufrågorna. 
Frågorna följdes därefter ibland av någon följdfråga att ha som stöd vid själva intervjun. Patel 
och Davidson (2003) menar att ”Graden av standardisering har sin utgångspunkt i principer 
om mätning varför helt standardiserade intervjuer oftast används i sådana sammanhang där 
man vill kunna jämföra och generalisera.” (s. 72). Vi är inte ute efter att generalisera och 
utformade därför öppna intervjufrågor där intervjupersonerna hade stort svarsutrymme. Patel 
och Davidson skriver vidare att ”När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket 
”svarsutrymme” som intervjupersonen får.” (s. 72) och ”I en ostrukturerad intervju lämnar 
frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom.” (s. 72). Enligt Kvale (1997) 
kan dock vår intervju benämnas halvstrukturerad eftersom ”den omfattar en rad teman och 
förslag till relevanta frågor, men på samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad 
gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna 
från den intervjuade.” (s. 117). 
 
De intervjufrågor som följde efter bakgrundsfrågorna utformades utifrån våra tre 
frågeställningar som blev tre frågeteman kring dans som estetisk lärprocess för att främja 
barns språkutveckling: inverkan, användning och erfarenhet (se Bilaga). Utifrån våra tre 
teman skapades intervjufrågor som tillsammans gav möjlighet för svar till de tre 
frågeställningarna och vårt syfte. En avslutande del utformades där intervjupersonerna fick 
möjlighet att göra tillägg. 
 
Två av intervjuerna genomfördes som gruppintervjuer på intervjupersonernas begäran. 
Svenning (2003) skriver att det ”går alldeles utmärkt att intervjua människor i grupp, då 
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intervjun snarast liknar en diskussion.” (Svenning, 2003, s. 137). Halkier (2008) beskriver en 
fokusgrupp som en typ av gruppintervju ”där det oftast förekommer mycket interaktion 
mellan intervjupersonerna.” (s. 7) istället för mellan intervjupersonen och den som intervjuar. 
Halkier refererar Morgan (1988, 1997, s. 15) när han skriver att en ”fördel med fokusgrupper 
är att det är den sociala interaktionen som är källan till data.” (s. 11) och fortsätter sedan med 
att beskriva hur denna sociala interaktion går till. Han menar att intervjupersonerna hjälper 
varandra genom att ställa frågor och kommentera varandras erfarenheter. Detta är dock något 
som vi inte kände till när gruppintervjuerna genomfördes eftersom intervjupersonerna 
uttryckte förutsättningen för intervjuerna först vid själva intervjutillfället. Frågebatteriet 
kunde därmed inte anpassas efter intervjuformen. 
 
4.1.1 Urval 
Eftersom varken tid, möjlighet eller intresse fanns av att intervjua alla lärare som undervisar i 
de tidigare åren gjordes ett urval (Kvale, 1997). Trost (2007) skiljer mellan slumpmässiga och 
icke-slumpmässiga urval. Vi gjorde ett icke-slumpmässigt urval då sex stycken lärare valdes 
ut, som hade erfarenhet av undervisning i de tidigare åren. De lärare vi valde kände oss sedan 
tidigare på professionell basis och är yrkesverksamma i Norrbotten. Dessa två faktorer 
påverkade vårt urval. Patel och Davidson (2003) skriver att de individer som ska intervjuas 
går att väljas ut av olika anledningar. Lärarna som intervjuades hade olika kunskapsområden: 
två danslärare, en musiklärare samt tre ”klasslärare”. Urvalet av de intervjuade lärarna skedde 
på grund av att de besatt olika kunskaper som vi behövde för att besvara vårt syfte och 
frågeställningar. Denna typ av urval passar vidare under Trosts (2007) definition: ”Strategiska 
urval används huvudsakligen vid kvalitativa studier då man vill vara förvissad om att man 
skall få variation i svaren från dem man intervjuar.” (s. 33). Svenning (2003) menar att vid 
kvalitativa undersökningar ”finns det ju inte heller någon anledning att göra urvalet 
slumpmässigt.” (s. 110). Detta på grund av att kvalitativa undersökningar genomförs i 
exemplifierande syfte (Svenning, 2003). Vi valde alltså ut sex stycken lärare, vilket Kvale 
(1997) skriver kan kritiseras för att vara för få intervjupersoner för att sedan kunna 
generalisera deras resultat. Men han framhåller dock att ”Om syftet är att förstå världen som 
den upplevs av en särskild person, räcker det med denna enda person.” (s. 98). Därför valdes 
endast sex stycken lärare ut eftersom vi inte vill kunna uttala oss om vad alla lärare anser eller 
hur de använder dans som estetisk lärprocess. 
 
4.1.2. Genomförande 
Vi började med att ta kontakt med lärarna via mejl för att informera dem om syftet med 
intervjuerna. I mejlen tillfrågades intervjupersonerna om tillstånd för inspelning, efter 
CODEX (2011-12-07), regler och riktlinjer för forskning. Patel och Davidson (2003) skriver 
att ”För att få göra ljudinspelningar under en intervju krävs intervjupersonernas tillstånd.” (s. 
83). Innan intervjuerna inleddes var vi noggranna med att berätta för intervjupersonerna att de 
var anonyma samt syftet med intervjun. Detta för att de intervjuade skulle känna sig trygga 
med att vara så öppna och ärliga som möjligt. Enligt CODEX (2011-12-07) måste 
intervjupersonen också veta att medverkan är frivillig vilket Patel och Davidson (2003) 
uttrycker på följande sätt: ”också framgå att deras medverkan är frivillig och att de uppgifter 
de lämnar inte kommer att användas för något annat syfte än för just denna undersökning.” (s. 
60). 
 
Intervjuerna genomfördes på lärarnas skolor. Detta för att underlätta för dem. De fick också 
bestämma var på skolorna som intervjuerna skulle ske. Genomförandet av våra intervjuer var 
positivt. Inspelningsapparaturen fungerade bra och vi fick bra kontakt med samtliga 
intervjupersoner. Vi satt i avskiljda rum där vi inte blev störda eller avbrutna. Det föll sig 
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naturligt att vi satt på ena kanten av bordet och intervjupersonerna snett bredvid eller mitt 
emot. Intervjupersonerna valde själva var de ville sitta. Innan intervjuerna presenterades vårt 
arbete. Därefter inleddes själva intervjuerna med att intervjupersonerna fick berätta lite om 
deras bakgrund, efter att intervjuapparaturen startats. 
 
Två av de fyra genomförda intervjuerna skedde parvis (två intervjupersoner intervjuades på 
en och samma gång). Eftersom intervjupersonerna bad om att få genomföra intervjuerna 
parvis och motiverade detta med att de skulle kunna tillföra mer tillsammans än enskilt gick vi 
med på detta. De hjälpte varandra genom att ställa frågor och kommentera varandras 
erfarenheter under intervjuerna. De två andra intervjuerna skedde enskilt eftersom dessa lärare 
varken kände eller jobbade med varandra. Även här fick intervjupersonerna prata mycket 
ostört och resonera sig fram till deras åsikter, tankar och erfarenheter. 
 
När intervjuerna genomfördes följdes ett frågeschema som var uppdelat i tre teman, men vi 
beaktade att ”Om intervjupersonen i sina svar täcker av följdfrågorna så avbryter inte 
intervjuaren för att ställa dessa.” (Patel & Davidson, 2003 s. 80). Därför blev den ena 
intervjun inte den andra lik eftersom den utgick från intervjupersonens berättelse. Vi 
omformulerade och förtydligade även en del frågor vid behov.  
 
4.1.3 Bearbetning av material inför analys 
Intervjuerna spelades in och därefter skrevs de ner ordagrant för att studien skulle få så hög 
validitet som möjligt. Att spela in intervjuerna är bra enligt Patel och Davidson (2003) 
eftersom vi då kunde spela upp dem ”i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss 
om att vi har uppfattat allt korrekt.” (s. 101). Trost (2007) skriver att ”Traditionellt menar man 
med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att 
mäta.” men vid en kvalitativ studie som vi genomfört är det bättre att diskutera 
trovärdigheten. Trovärdigheten kan enligt Trost (2007) vara hög eller låg beroende på om 
metodval och dess utformning passar för att besvara studiens syfte. Patel och Davidson (2003) 
skriver att vid transkriberingen sker ofta en egen tolkning av intervjumaterialet som kan 
påverka tillförlitligheten. Svenning (2003) hävdar att hela forskningsprocessen är en kedja av 
tolkningar och påverkas av forskarens förförståelse, men detta behöver inte vara något 
negativt. På grund av vad Patel och Davidson (2003)  skriver om transkriberingsprocessen 
valde vi trots Svenning (2003) att omformulera meningar från talspråks- till 
skriftspråkskaraktär i så liten utsträckning som möjligt. Enligt Kvale (1997) kan vissa 
meningar i talspråksform vara svåra att läsa i resultatdelen och därför var vi tvungna att göra 
omformuleringar. Magne Holme och Krohn Solvang (1991) skriver dock att sådana 
redaktionella förändringar oftast är nödvändiga. 
 
Vid analys av intervjumaterialet använde vi oss av meningskoncentrering. Kvale (1997) 
skriver att ”Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt 
formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilka den 
väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord.” (s. 174). Detta gjorde vi 
för att intervjupersonerna ibland uttryckt sig dels upprepande men även broderat ut svaret mer 
än nödvändigt och därför kände ett behov av att läsa ut det mest relevanta i intervjusvaren.  
Patel och Davidson (2003) skriver att ”Forskaren kan också välja att i analysen bryta ut 
sekvenser av frågor och svar från flera olika intervjuer och föra samman dessa för att 
understödja en tolkning, likväl som att teckna ett porträtt av en enskild intervjuperson.” (s. 
105). Vi fann en naturlig indelningsgrund i våra frågeställningar och fördelade intervjusvaren 
efter dessa. Patel och Davidson (2003) skriver vidare att ”Om studien baseras på intervjuer bör 
forskaren sträva efter en bra balans mellan citat från intervjupersonerna och egen 
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kommenterande text så att läsaren själv får möjlighet att bedöma tolkningens trovärdighet.” (s. 
106). På grund av vad Patel och Davidson skriver valde vi därför att blanda citat och egen text 
i resultatet. Vi använde oss av denna analysmetod eftersom vi ville undersöka 
intervjupersonernas erfarenheter och tankar. Patel och Davidson (2003) menar att ”En 
kvalitativ analys kan dock leda fram till en förståelse av ett fenomen och vilka variationer som 
detta fenomen uppvisar i relation till andra snarlika situationer eller kontexter.” (s. 106) och 
därför jämförs lärarnas intervjusvar med varandra. 
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5. Resultat 
 
Vi har intervjuat sex stycken lärare som undervisar i de tidigare åren. Intervjusvaren från 
Lärare 1 och 2 redovisas gemensamt, likaså intervjusvaren från Lärare 3 och 4 eftersom dessa 
intervjuer genomfördes parvis. Innan vi redovisar resultatet av intervjuerna kommer en 
presentation av lärarnas bakgrund. 
 
Lärare 1 är 49 år vid intervjutillfället. Hennes intressen är natur, yoga, kulturupplevelser, 
familj och att laga mat. Hon har flera utbildningar: utbildning till barnskötare, 
grundskolelärarutbildning med inriktningarna svenska och samhällsorientering, 
dansutbildning, utbildning till massageterapeut och utbildning i specialpedagogik. Innan hon 
började jobba som lärare har hon tidigare jobbat inom äldrevården, inom barnsjukvård, på 
förskola, på särskola som specialpedagog, som grundskolelärare och som danslärare i 20 år. 
Nu är hon anställd som danslärare men hon anser att hon är språklärare (se 
Resultatdiskussion, avsnitt 6.2.1.) och kulturpedagog. Hennes arbetsdagar ser olika ut. Vissa 
dagar jobbar hon som fortbildare, andra dagar jobbar hon på olika skolor som danslärare. Då 
jobbar hon antingen med estetiska lärprocesser eller så är det mer fokus på olika dansstilar. 
 
Lärare 2 är 58 år. Hans intressen är musik, mat och familjen. De utbildningar som han har är 
följande: musikhögskola, grundkurs i musikterapi och en kurs i estetiska lärprocesser samt 
utbildning till mätningstekniker. Idag är han anställd som musiklärare men anser sig vara 
språklärare. Som musiklärare jobbar han även med estetiska lärprocesser. I tjänsten ingår det 
även att han spelar i en orkester. Han har jobbat vid en kulturskola i 30 år. Tidigare jobbade 
han på en musikskola. 
 
Lärare 3 är 63 år. Hennes intressen är friluftsliv, idrott och konst. Hon har jobbat på samma 
skola ändå sedan hon tog examen som lågstadielärare. Hon har inga tidigare 
yrkeserfarenheter. En vanlig arbetsdag består av att hon undervisar sin klass i alla ämnen, 
förutom i bild. Hon har även hand om skolans bibliotek. 
 
Lärare 4 är 61 år. Hennes intressen är friluftsliv, stugan, musik, barnbarn och pedagogisk 
litteratur. Hennes första jobb var som sjukvårdsbiträde. Därefter utbildade hon sig till 
lågstadielärare.  Hon undervisar sin klass i alla ämnen utom bild och slöjd. 
 
Lärare 5 är 39 år. Hennes intressen är familjen, natur och friluftsliv. Hon jobbar som 
grundskolelärare i de tidigare åren och undervisar i samtliga ämnen. Hon studerade på 
grundskolelärarutbildningen, årskurs ett till sju med svenska och samhällsorienterade ämnen 
som inriktning direkt efter gymnasiet. Hon undervisar sin klass i alla ämnen. 
 
Lärare 6 är 37 år. Hennes intressen är dans, familj, inredning, mode och träning. Hennes 
utbildningar är: Danshögskolan med inriktning mot barn och ungdom, dansarutbildning och 
handledarutbildning. Idag är hon klassföreståndare och undervisar i balett, jazz och modernt 
på högstadiet. I vanliga fall jobbar hon på en musik- och dansskola där hon är anställd som 
danslärare. När hon jobbar som danslärare har hon oftast arbetat med låg- och 
mellanstadieklasser.  
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5.1. Lärarnas tankar kring dans som estetisk lärprocess och barns 
språkutveckling 
 
Lärare 1 och Lärare 2 menar att elever lär sig på olika sätt genom sina sinnen. Lärarna pratar 
sedan mer allmänt om estetiska lärprocesser, vilket vi nu kommer att beskriva. Lärare 1 och 
Lärare 2 tycker att det är viktigt att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna. Det måste 
finnas någon slags inkludering av hela människan i ett sammanhang. De förespråkar ett 
holistiskt synsätt. Lärarna gillar inte begreppet ämnesintegrerad undervisning eftersom de inte 
tycker att lärare ska undervisa i olika ämnen utan i sammanhang där eleven är medskapare. 
Läraren bestämmer ramarna och eleverna innehållet. De beskriver en estetisk lärprocess som 
en gestaltad erfarenhet. Alla sinnen och känslor får samspela och tillsammans skapas 
kunskap. De anser vidare att en gestaltning av erfarenhet är att uttrycka sig genom flera språk: 
 

jag tycker också att gestaltad erfarenhet det är en bild över hur någonting är här och hur jag ska 
kunna visa det med olika uttryck så att det blir min kunskap. Då har jag gestaltat det på vägen 
och det är en estetisk process som blir till någonting nytt. (Lärare 1) 

 
Lärare 2 kompletterar detta med ”Jag tycker att uttrycket ’det sitter i kroppen, inte bara i 
knoppen’ säger mycket.”. 
 
Det lärarna berättar om deras syn på estetiska lärprocesser kan vi koppla ihop med 
språkutveckling genom att eleven befinner sig i olika textsammanhang när de lär genom 
estetiska lärprocesser. För att stödja språkutvecklingen kan andra ingångar som exempelvis 
bild och dans användas. Det är alltså inte bara det talade eller skrivna ordet som eleven får 
uttrycka sig genom, utan det är även via musik, bild och dans.  De säger också att det är 
tillsammans vi lär oss och hänvisar till Vygotskij: ”vår läroplan vilar alltså på Vygotskijs 
teorier om hur man utvecklas, det vill säga det är tillsammans med andra som vi får ny 
kunskap och sen blir det en egen” (Lärare 1) vilket Lärare 2 bygger vidare på: ”att vara med 
andra och få andra synvinklar och andra idéer om hur det kan vara. Då blir det en djupare 
kunskap helt enkelt än om du bara läser i en bok och stoppar in det utantill”. Härigenom 
beskriver Lärare 1 och Lärare 2 sin inlärningssyn och hur den går ihop med användandet av 
estetiska lärprocesser. Vi upplever att Lärare 1 och Lärare 2 pratade om dans som estetisk 
lärprocess och barns språkutveckling ur sina egna perspektiv och vi saknar hur de ser mer 
allmänt på begreppet. Därför fick vi inte några tydliga förklaringar på dans i relation till 
språkutveckling. Vi tror att det har att göra med deras syn på språkliga uttryck, som gjorde att 
Lärare 1 och Lärare 2 inte ville prata om språkutveckling som endast en utveckling av tal- och 
skriftspråket (se Resultatdiskussion, avsnitt 6.2.1.). 
 
Lärare 3 och 4 menar att eleverna lär på olika sätt genom att använda sina olika sinnen. De 
tycker att vi som lärare borde variera undervisningen och erbjuda allt i olika former vid olika 
tillfällen och våga blanda olika ämnen så att eleverna lär sig olika ämneskunskaper samtidigt. 
En estetisk lärprocess är för dem när elevernas känslor uttrycks genom en estetisk form: ”Jag 
tycker det handlar om när känslor är med. Känslan i dansen, att uttrycka som man har upplevt 
eller som man ska lära sig.” (Lärare 4). Det är då viktigt att bejaka barnens egna uttryck: 
”Bejaka det tror jag att jag gör hela tiden, så att man inte kommer in och avbryter och 
tillrättavisar eleverna. Men du ska ju ändå veta att du följer målen.” (Lärare 3). När eleverna 
uttrycker sig genom de estetiska formerna kan eleverna våga uttrycka sig skriftligt, för minnet 
lagras i kroppen.  Att uttrycka något med en rörelse där dansen är den estetiska lärprocessen 
lär sig eleverna begrepp och innebörd utifrån den känsla som de uttryckt. De lär sig även rytm 
och takt som är en viktig del av språkutvecklingen. 
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Lärare 5 menar att vi lär oss på olika sätt eftersom vi har olika förmågor. Hon tycker att 
ämnesintegrerad undervisning är när olika ämnen blandas med varandra. Endast fantasin 
sätter gränser för hur läraren kan integrera ämnen med varandra. I en estetisk lärprocess 
menar läraren att hon utgår från ett estetiskt ämne och genom det får eleverna kunskap som 
hör till andra ämnen. Eleverna utvecklas språkligt genom estetiska lärprocesser eftersom 
skapande kräver dialog antingen med andra elever eller med läraren. Hon tror att dans som 
estetisk lärprocess kan främja språkutveckling: 
 

Elever som kan korsa mittlinjen och har en bra motorik och koordination har oftast lättare att 
lära sig att läsa och utveckla sitt språk. Det finns forskare som tror att det här hänger ihop, att 
ett barn som får träna mycket klapp och ramsor samt koordination får lättare att läsa för att de 
stimulerar hjärnan på ett sådant sätt som gör att det går lättare. (Lärare 5) 

 
Lärare 6 menar att elever lär sig på olika sätt genom sina sinnen. Hon nämner att elever kan 
lära sig olika bra på olika sätt: muntligt eller visuellt. Ämnesintegrering för henne är när olika 
ämnen blandas med varandra. Hon kopplar begreppet estetisk lärprocess till de traditionella 
ämnena. Läraren låter eleven uttrycka sig med ett estetiskt ämne som blir en del av processen. 
Hon ser dansen som ett eget språk men menar vidare att dansen kan göra så att eleverna lär 
sig till exempel begrepp: ”eleverna har ett annat ordförråd och eleverna kan måla med språket 
för dom har flera färger.” (Lärare 6). Det läraren vill säga med detta citat är att eleverna 
genom dansen får en starkare känsla för ordens innebörd när de känner och uttrycker orden 
med kroppen. Hon beskriver även att hon som lärare kan använda sig av ett rikt talspråk för 
att beskriva rörelser, så att eleverna kan koppla ihop språk med rörelser och låta eleverna 
jobba med de rumsliga aspekterna. Dans som estetisk lärprocess skulle också kunna främja 
språkutvecklingen då de motoriska färdigheterna tränas genom dansen: 
 

dansen och rörelser av olika slag kan hjälpa till med det motoriska när man ska lära sig skriva. 
Till exempel så har man hjälp av att man har tränat motorik, både fin- och grovmotoriken. Så 
tror jag att det har en inverkan på deras språkutveckling. (Lärare 6) 

 
5.2. Lärarnas intresse av att använda dans som estetisk lärprocess 
för att främja barns språkutveckling 
 
Lärare 1 och Lärare 2 är intresserade av att använda de estetiska språken i praktiken eftersom 
de anser att barn lär sig holistiskt. De menar att det krävs ett annat arbetssätt av dem som 
lärare men framhåller att det är för barnens skull de är i skolan. De beskriver ett arbetssätt 
som de använde sig av förut där utövandet av de estetiska ämnena var framträdande, men att 
de idag arbetar utifrån de estetiska ämnena som olika uttryckssätt. Lärare 1 nämner att dans 
inte finns som ett ämne i läroplanen och att hon därför måste jobba med dans utifrån det 
synsätt där dansen ses som ett språkligt uttryck. De två lärarna är intresserade av att använda 
dans som estetisk lärprocess i praktiken för att främja barns språkutveckling och de tycker 
inte att det finns några hinder för att kunna göra det. De påpekar att läraren inte får tänka på 
att eleverna ska producera utan det är processen som är den viktiga: 
 

Hinder kan man sätta upp som vuxen, till exempel genom att börja bli stressad. ’- Oj, jag når 
inte resultaten.’, då uppstår det hinder och då börjar man styra. Det är då det blir ett 
vuxenperspektiv på lärandet och då upphör processen. (Lärare 2). 

 
De vill även poängtera att dansen egentligen inte ska ses som ett stöd för utan som en del av 
språkutvecklingen: ”Jag vill inte säga att dansen skulle vara ett stöd, för då blir ju dansen som 
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en ’hjälpgumma’. Men dansen finns ju med där i hela språkpaketet.” (Lärare 1). Därför tycker 
inte heller lärarna att dans som estetisk lärprocess kan användas mer eller mindre 
framgångsrikt under något specifikt tillfälle av elevers språkutveckling: ”framgången i att 
använda estetiska lärprocesser ligger i möjligheten för barnen att ständigt kunna använda och 
uttrycka sig på alla de estetiska uttrycken” (Lärare 2). 
 
Lärare 3 och Lärare 4 är intresserade av att använda de estetiska språken. De tror att 
eventuella hinder som lärare skulle kunna se med att använda estetiska lärprocesser är rädslan 
för att eleverna inte ska bli godkända: ”vi vet ju att vi når målen ändå. Vi vet det för vi har 
gjort det tidigare och vi har hög måluppfyllelse på den här skolan och vi har jobbat på det här 
sättet många år nu” (Lärare 3). De tror att stöd från hela skolan behövs för att det ska fungera: 
”Ja att ge tiden en chans. Du har tiden ändå, men det kan bli ett hinder så att alla drar åt det 
här hållet det är viktigt. Och även rektor och speciallärare ska förstå vikten av det här” (Lärare 
3). Pengar, fortbildning, lokaler och organisation ses som viktiga faktorer för att det ska 
fungera. Men om läraren vill så går det, enligt Lärare 3 och Lärare 4. De kan räkna upp takt, 
rytm, rim och ramsor som främjande för elevernas språkutveckling och de anser även att 
eleverna lär sig ord genom rörelser. Därför är lärarna intresserade av att använda sig av dans 
som estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling. Dock säger Lärare 4 att ”jag kan 
ju tycka att det är hela tiden” för att tillägga att hon vill använda dans som estetisk lärprocess 
genom hela språkutvecklingen. 
 
Lärare 5 har ett intresse av att använda sig av de estetiska språken, men hon uttrycker att hon 
inte har tillräcklig kunskap. För att använda dans som estetisk lärprocess skulle hon vilja ha 
en danslärare att samarbeta med. Hon ser ändå inga hinder med att använda estetiska 
lärprocesser, men hon kan tänka sig att det kan finnas en rädsla för att inte hinna med alla 
kunskapskrav, en rädsla för att prova nya metoder och arbetssätt samt en rädsla för att 
eleverna ska prestera dåligt i de nationella proven:  
 

jag tror vi vuxna har svårt att släppa det traditionella synsättet och arbetsmetoderna. Hindret för 
mig är ju rädslan att eleverna kanske inte lär sig tillräckligt mycket för att klara proven i trean, 
men jag tror inte att det finns något hinder annars. (Lärare 5) 

 
Hon tror att dans som estetisk lärprocess kan vara mest framgångsrikt i sexårsverksamheten 
och årskurs ett, men tillägger sedan att hon tror att det är bra oavsett var eleverna befinner sig 
i språkutvecklingen. 
 
Lärare 6 anser att hon är intresserad av att använda de estetiska språken men poängterar att 
det blir mest fokus på dansen för henne. Hon skulle vilja främja elevers språkutveckling 
genom dans som estetisk lärprocess och eftersom hon jobbar som danslärare tror hon att hon 
redan gör det mer eller mindre omedvetet hela tiden:  
 

oftast så ska man ju beskriva rörelsen, om det är rakt eller runt eller kraften. Man ska inspirera 
dem och då måste man ju använda språket väldigt mycket för att ange en stämning eller en 
känsla. Då är ju språket viktigt (Lärare 6) 

 
Hon ser inga hinder med att använda dans som estetisk lärprocess men hon kan tänka sig att 
en del lärare tänker kortsiktigt och då kan tiden bli ett hinder. Hon har även mött fördomar 
och okunskap från andra lärare: ”lärare som liksom inte förstår hur bra det kan vara med dans. 
Lärarna kan tycka att eleverna bara leker eller att lärarna skulle vilja använda tiden till 
någonting som dom anser som viktigare” (Lärare 6). Hon tror att det är viktigt att eleverna får 
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börja dansa tidigt för att främja elevernas språkutveckling: ”tycker dansen skulle finnas med 
redan från början så det inte blir något konstigt att dansa” (Lärare 6). 
 
5.3. Lärarnas eventuella erfarenheter av att använda dans som 
estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling 
 
Lärare 1 och Lärare 2 säger att de har mycket erfarenhet av att arbeta med estetiska 
lärprocesser. De tycker däremot att det är svårt att prata om ämnesintegrerad undervisning 
eftersom de anser att det är ett missbrukat begrepp ute i skolorna. Vid integrering av ämnena 
musik och biologi skulle det exempelvis räcka med att eleven sjunger ”Ekorrn satt i granen” 
när klassen studerar ekorrar i Biologiämnet. Vidare anser de att andra lärare använder 
begreppet för att hävda att de låter eleverna jobba med estetiska ämnen, men Lärare 1 och 
Lärare 2 finner att lärare ofta arbetar på fel sätt med de estetiska ämnena. När lärare arbetar 
med estetiska lärprocesser anser Lärare 1 och Lärare 2 att eleverna måste uttrycka sina 
känslor genom ett estetiskt ämne. De beskriver sedan ett projekt med dans som estetisk 
lärprocess. Eleverna fick dansa en tillverkningsprocess av stål. Eleverna tog till sig ny 
kunskap genom att se en film om tillverkningsprocessen. Därefter fick eleverna återberätta 
och gestalta utifrån deras egna perspektiv på vad de upplevt. På så sätt anser lärarna att 
eleverna lärde sig avancerad fakta. Dansen skapades av eleverna och byggde på deras egna 
initiativ. Eftersom det inte går att planera denna typ av lärandesituation menar Lärare 1 att det 
krävs närvaro av oss lärare för att jobba med dans som estetisk lärprocess för att främja barns 
språkutveckling. Lärare 2 tillägger att professionalitet och erfarenhet även är viktiga 
läraregenskaper. De anser vidare att eleverna befäster ny kunskap lättare genom kroppen och 
alla sinnen. Deras erfarenhet är att eleverna lär sig nya ord eller ger dem en begreppslig 
innebörd när de använt dans som estetisk lärprocess. På så sätt har det också främjat barnens 
språkutveckling: ”Det är många ord som eleverna förstår nu som dem inte visste vad det var 
innan. Det är språkutveckling… också!” (Lärare 1).  
 
De erfarenheter Lärare 3 och Lärare 4 har av dans som estetisk lärprocess är främst jul- och 
vårkabarén där eleverna utformar innehållet själva. Lärarna beskriver erfarenheter av 
kompanjonskap med en danslärare där de har utformat ett arbetssätt som består av estetiska 
lärprocesser. Lärare 3 berättar att eleverna ofta får rita eller skriva om vad de dansat med 
dansläraren. Lärare 4 säger även att det kan vara så att eleverna får skriva eller rita något i 
klassrummet och därefter dansa det med dansläraren efteråt. ”det som är viktigt är ju att det 
inte ska sluta när eleverna fått stimulans till ett arbete. Då kan processen oftast fortsätta i 
klassrummet” (Lärare 3). Genom dansen finner de att elevernas får träna på olika begrepp, 
vilket är en del av den språkliga utvecklingen. 
 
Lärare 5 berättar att hon har erfarenheter av ämnesintegrerad undervisning. Hon nämner ett 
exempel som hon tidigare nämnt när hon skulle beskriva sin tolkning av begreppet estetiska 
lärprocesser. Exemplet handlar om hur eleverna fick skapa en modell av en fabrik och därefter 
tillverka fabrikens produkter. Eleverna fick slutligen sälja produkterna i en affär. Hon berättar 
även att hon har lite erfarenhet av estetiska lärprocesser och ingen erfarenhet av dans som 
estetisk lärprocess. Lärare 5 berättar om en estetisk lärprocess där eleverna fick göra en 
modell över miljön i närområdet. Därefter fick eleverna ta bilder av modellen och göra ett 
bildspel. I bildspelet fick eleverna sätta musik till hur de tänkte sig att de olika 
naturlandskapen låter. Hon beskriver att hon använder sig mycket av naturen och att eleverna 
fått fotografera exempelvis is och musiksätta i ett bildspel. Därefter fick eleverna skriva dikter 
utifrån sina bildspel. 
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Lärare 6 beskriver hur hon jobbat med dans som estetiskt lärprocess då hon jobbat parallellt 
med en klasslärare i samma ämne. Hon anser att dans och musik hör ihop och blir automatiskt 
integrerade i dansundervisningen. Därmed tycker hon sig ha erfarenhet av ämnesintegrering 
och estetiska lärprocesser. Hon beskriver en undervisningsmetod där hon använt dans som 
estetisk lärprocess där eleverna får träna sin begreppsförståelse: 
 

eleverna får ord på lappar som de får läsa, sedan visa med kroppen utan att säga så att de andra 
eleverna kan gissa vilket ord som stod på lappen. Eleverna får liksom först läsa ord och sen 
tolka betydelsen av det de läst på lappen för att kunna visa upp ordet kroppsligt för de andra, 
men eleverna får också tolka vad de andra visar upp (Lärare 6)  
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6. Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel följer en diskussion av vårt metodval och våra resultat. Metod och 
resultat diskuteras i olika avsnitt för att göra diskussionen mer överskådlig. Huruvida 
intervjuer var passande som metod avhandlas i metoddiskussionen. Där diskuterar vi även 
trovärdighet, urval, genomförande samt bearbetning och analys av resultatmaterial. I 
resultatdiskussionen diskuterar vi resultatet utifrån intervjupersonernas tankar och 
erfarenheter och kopplar till tidigare forskning och litteratur som vi presenterat i bakgrunden. 
Vi har valt att dela in resultatdiskussionen efter våra frågeställningar för att tydliggöra 
huruvida vårt syfte besvarats. Avslutningsvis presenteras en slutsats. 
 
6.1. Metoddiskussion 
 
Intervjuer valdes som metod för att skapa möjlighet för lärarna att uttrycka egna tankar och 
erfarenheter. Vårt syfte är att undersöka vad lärare anser om att använda dans som estetisk 
lärprocess för att främja barns språkutveckling. Eftersom att intervjuer är kvalitativa studier 
som passar för ett undersökande syfte (Trost, 2007) passade intervjumetoden för vår 
undersökning. Hade exempelvis enkäter använts hade det varit svårare att få reda på 
intervjupersonernas unika erfarenheter och tankar eftersom enkäter har ett snävare 
svarsutrymme (Trost, 2007). Däremot kan enkäter mäta och generalisera ett större antal 
lärares åsikter, men det var inte vår avsikt i denna studie. Vi anser att intervjuer som metodval 
gjorde att undersökningspersonerna lättare kunde utveckla sina svar, vilket vi tycker är viktigt 
eftersom vi även ville veta varför lärarna resonerar på det sätt de gör. De intervjufrågor vi 
utformade var öppna och undersökande för att vi skulle få fram intervjupersonernas unika 
erfarenheter och tankar. Vi anser att Kvale (1997) har rätt när han påstår att öppna frågor är 
den kvalitativa studiens stora fördel. 
 
Eftersom vi varken hade tid, resurser eller intresse av att intervjua ett större antal lärare gjorde 
vi ett urval av sex stycken. Urvalet var icke-slumpmässigt då vi valde ut de sex lärarna för att 
vi kände till lärarna på professionell basis och samtliga är verksamma i Norrbotten. Att vi 
känner lärarna på professionell basis bör inte påverkat resultatet anmärkningsvärt. Möjligtvis 
kan lärarna varit mer intresserade av att svara på frågorna för att de ville hjälpa oss med 
studien. Lärarna gav under intervjuerna intrycket av att de var professionella i sina svar och 
inte försökte anpassa svaren efter vilka svar de trodde att vi ville ha. Dessutom förklarades att 
syftet med intervjuerna var att få fram deras personliga åsikter och att det inte var ett test eller 
prov på vad de kunde om ämnet. Dessa urval var dessutom strategiska eftersom vi valde ut 
lärare med olika kunskapsområden: dans, estetiska lärprocesser eller språkutveckling. Vi 
gjorde dessa urval för att på så sätt öka våra möjligheter att få svar på vårt syfte med arbetet 
(Trost, 2007). Det var lyckosamt att lärare med olika kompetenser som dans, estetiska 
lärprocesser och språkutveckling hade möjlighet och intresse av att delta i vår intervjustudie. 
Det strategiska urvalet och att lärarna kunde ställa upp på intervjuerna gjorde att vi fick 
variation i svaren från de intervjuade (Trost, 2007). Hade endast lärare med samma bakgrund 
och anställning, som exempelvis Lärare 5 (se Resultat, avsnitt 5.) intervjuats hade vi inte 
kunnat besvara vårt syfte och frågeställningen om erfarenheter. 
 
Intervjufrågorna utformades efter tre teman som byggde på våra tre frågeställningar. Vi tycker 
att temautformningen hjälpte oss att strukturera upp intervjuerna. Vi hade valt ut de sex 
lärarna för deras olika yrkeskunskaper i dans, estetiska lärprocesser eller språkutveckling för 
att få variation i svaren, men däremot var det svårt att formulera frågor när vi inte visste hur 
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mycket erfarenhet och kunskap lärarna hade specifikt om dans som estetisk lärprocess för att 
främja barns språkutveckling. Hade vi haft möjlighet att intervjua lärare som vi visste 
använder dans som estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling hade vi kunnat 
ställa frågor som mer direkt gällde dans som estetisk lärprocess för att främja barns 
språkutveckling. Eftersom vi inte visste om lärarna hade någon erfarenhet av dans som 
estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling var vi tvungna att utgå från att de inte 
hade erfarenheter. Vi skapade därför frågor som byggde vidare på varandra för att se vilka 
områden lärarna använt sig av och hade kunskap om (se Bilaga). Tanken var att vi sedan 
skulle kunna anpassa frågeformuläret under intervjuernas genomförande samt ställa 
följdfrågor (Kvale, 1997). Att formulera följdfrågor under intervjuernas gång var dock svårare 
än vad vi hade trott att det skulle vara. Vårt resultat kan ha påverkats av att följdfrågorna varit 
bättre eller sämre ställda i någon av intervjuerna. Under intervjuernas gång märkte vi och 
lärarna att en del frågor blev upprepande vilket medförde att vi utelämnade dessa frågor (Patel 
& Davidson, 2003). Detta var antagligen ett resultat av att frågorna var formulerade för att 
passa alla lärare oavsett tidigare erfarenhet och kunskap om dans som estetisk lärprocess för 
att främja barns språkutveckling. I och med att intervjuerna skilde sig åt på dessa sätt går det 
att spekulera kring hur de skilda förutsättningarna påverkat de olika lärarnas svar och 
resultatet. Vår bedömning är däremot att lärarna kunde uttrycka sina åsikter både fylligt och 
förklarande. När vi ställer dessa aspekter mot varandra blir vår slutsats att det ändå var till 
trovärdighetens fördel att vi utgick från varje intervjupersons berättelse (Patel & Davidson, 
2003) istället för att strikt följa frågebatteriet. 
 
Intervjuerna påverkades även av att frågebatteriet var utformat för enskilda intervjuer, men 
även användes i två gruppintervjuer. Fyra lärare ville genomföra intervjuerna parvis eftersom 
de ansåg att de skulle kunna tillföra mer tillsammans än om de blev intervjuade enskilt. Vi 
godkände gruppintervjuerna på plats. Under gruppintervjuerna pratade lärarna mycket med 
varandra vilket är naturligt för gruppintervjuer (Halkier, 2008). Lärarna hjälpte varandra med 
att kommentera och ställa frågor till varandra. Om vi hade vetat att dessa två intervjuer skulle 
ske parvis hade dock förberedelser kunnat ske. Frågebatteriet hade gått att anpassa genom att 
ta bort en del frågor, eftersom gruppintervjuer är uppdelade efter ännu mer öppna temafrågor 
och gruppintervjudeltagarna därmed i större grad än i intervjuer för en diskussion än besvarar 
intervjufrågor (Halkier, 2008). 
 
Det var bra att vi spelade in hela intervjuerna eftersom vi då kunde fokusera helt på samtalet 
istället för att anteckna (Patel & Davidson, 2003). Materialet bearbetades sedan genom 
transkribering för att ordagrant få veta vad våra intervjupersoner berättat för oss. Sedan 
gjordes en meningskoncentrering som synliggjorde det väsentliga resultatet (Kvale, 1997). 
Transkriberingen och meningskoncentrering som metoder för bearbetningen tycker vi var bra 
för det medförde en tydligare översikt över vad som sagts.  
 
Vid en kvalitativ studie som vi genomfört är det bättre att diskutera trovärdigheten än validitet 
eller giltighet (Trost, 2007). Intervjuer som metodval anser vi ökar trovärdigheten då vi 
genomfört en kvalitativ studie. Eftersom intervjupersonerna kunde få frågorna förklarade vid 
behov under pågående intervju minskade risken för feltolkning som annars skulle ha kunnat 
leda till ett missvisande resultat. Studien av få intervjupersoner skulle kunna betyda lägre 
tillförlitlighet (Trost, 2007), men det beror på syftet med studien (Kvale, 1997). Eftersom vi 
ville undersöka vad lärare anser och har för erfarenheter och inte mäta deras åsikter och 
kunskaper så tycker vi inte att antalet intervjupersoner sänker trovärdigheten nämnvärt 
(Kvale, 1997). Att vi valde ut speciella lärare kan styrka trovärdigheten eftersom de till viss 
del besitter kunskap som svarar på vårt syfte (Svenning, 2003). Men vi är även medvetna om 
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att urvalet kan sänka trovärdigheten då det styrt resultatet (Trost, 2007). Att vi spelade in 
intervjuerna anser vi ökar trovärdigheten eftersom det intervjupersonerna sagt finns kvar 
ordagrant. Hade vi antecknat intervjuerna hade vi nog varit tvungna att skriva ner våra 
tolkningar av deras svar eftersom frågorna var öppna och ofta resulterade i fylliga svar. Dock 
är vi medvetna om att det alltid till viss del sker en egen tolkning vid transkriberingen (Patel 
& Davidson, 2003). Vi omformulerade och koncentrerade vissa meningar som var av sådan 
talspråklig form och så osammanhängande att det skulle påverkat läsarens förståelse av 
resultatdelen (Kvale, 1997). Särskilt vid denna analys av materialet kan en egen tolkning 
skett. Eftersom en blandning av citat och egen text gjorts (Patel & Davidson, 2003) tycker vi 
att trovärdigheten stärks då läsaren får en uppfattning av intervjuerna.  
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6.2. Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen är uppdelad i tre avsnitt, vilka har fått underrubriker som kopplar 
tillbaka till våra frågeställningar kring dans som estetisk lärprocess för att främja barns 
språkutveckling. Det första avsnittet handlar om vad lärare anser, det andra avsnittet tar upp 
lärarnas intresse och det sista avsnittet handlar om lärares eventuella erfarenheter av att 
använda dans som estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling. De resultat vi har 
fått genom vår intervjustudie diskuteras med koppling till den tidigare forskningen samt lagar 
och förordningar från bakgrunden och utifrån detta dras slutsatser om dans som estetisk 
lärprocess för att främja barns språkutveckling. 
 
6.2.1. Lärarnas tankar kring dans som estetisk lärprocess och barns 
språkutveckling 
Läroplanen och Kursplan för Svenska, Lgr 11, (Skolverket, 2011) beskriver inte vad 
begreppet estetiska uttryckssätt bör ha för innebörd. Genom intervjuerna ser vi att begreppet 
estetiska lärprocesser har olika innebörd för lärarna. Vi tror att lärarnas egen tolkning av 
begreppet påverkar utformningen av deras undervisning. Lärare 1 och Lärare 2 ville 
exempelvis inte prata om dans som estetisk lärprocess som främjande för språkutvecklingen, 
utan dans ska enligt Lärare 1 och Lärare 2 ses som ett språkligt uttryck. Höglunds (2009) 
studie visade dock att estetiska lärprocesser bör användas för att styrka andra ämnen. Dans 
som estetisk lärprocess bör utifrån Höglund kunna användas i syftet att främja barns 
språkutveckling. Vi tror att Lärare 1 och Lärare 2 också använder dans i syftet att främja barns 
språkutveckling, men att deras rädsla för att syftet med estetiska lärprocesser endast blir att 
styrka andra ämnen får störst fokus i deras intervjusvar. Lärare 5 uttryckte inte samma syn på 
estetiska lärprocesser som vi presenterat genom tidigare forskning (se Estetiska lärprocesser, 
avsnitt 3.3.1.), men benämnde på vilket sätt dans som estetisk lärprocess kan främja barns 
språkutveckling. Vi tror att om Lgr 11 hade förklarat hur begreppet estetiska uttryckssätt ska 
tolkas så skulle lärarna mest troligt haft en större samsyn på vad estetiska lärprocesser är och 
hur de skulle kunna användas. Enligt den litteratur som vi presenterat under avsnitten Estetik, 
Kultur och Dans beskrivs dock dansen som ett estetiskt uttryck och konstform och bör enligt 
detta ingå i begreppet estetiska uttryckssätt i Lgr 11. 
 
Alla intervjuade lärare anser att elever lär sig på olika sätt och genom olika sinnen vilket är 
positivt eftersom det är särskilt viktigt att beakta våra sinnen vid inlärning (Dunn, 2001). 
Lärare 1 och Lärare 2 uttryckte att vid användandet av estetiska lärprocesser skapas kunskap 
när olika sinnen och känslor får samspela.  Alerby och Ferm (2006) menar också att våra 
sinnen används i dans som estetisk lärprocess. Lärare 3 och Lärare 4 tycker att vi som lärare 
borde variera undervisningen och erbjuda estetiska uttryck i alla kunskapsområden. Marner 
och Örtegren (2003) menar att all kunskap börjar med våra sinnen, elever har olika lärstilar 
och presterar bättre om elevens lärstilar bejakas (Boström & Josefsson, 2006) och alla 
människor har olika utvecklade intelligenser (Gardner, 2001). Vår slutsats blir därför att 
lärarna anser att estetiska lärprocesser kan användas för att alla elever ska få möjlighet att 
använda alla sina sinnen och för att variera formen av undervisning samt att deras resonemang 
är rimliga utifrån den presenterade litteraturen.  
 
Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 ville inte dela upp skolans verksamhet i olika ämnen 
i enighet med Marner och Örtegrens (2003) resonemang, eftersom teoretiska och praktiska 
ämnen samverkar. I efterhand tror vi att det hade varit bättre om benämningen tal- och 
skriftspråksutveckling använts löpande genom vårt arbete och intervjufrågor istället för 
begreppet språkutveckling. Vi tror att Lärare 1 och Lärare 2 uppfattar dansen i sig som ett 
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språk och att formuleringen tal- och skriftspråksutveckling passat bättre för att markera vilken 
språkutveckling vi syftar på. Dansen kan ses som en icke-verbal kommunikationsform 
(Danshögskolan, 1990) och kan därför även ingå i begreppet språkutveckling. Det framgick 
att Lärare 1 och Lärare 2 genom hela intervjun ville påvisa att dansen inte bara ska vara ett 
stöd för tal- och skriftspråksinlärningen utan att få vara ett eget språkligt uttryck. Lärare 6 såg 
också dansen som ett språkligt uttryck, men hade lättare att tala om dansens främjande av 
elevernas språkutveckling. Hon beskriver som Lindqvist (2004) hur elever uttrycker känslor 
via kroppsrörelser och sedan kan formulera dess innebörd i ord. 
 
Lärare 5 beskriver att ett estetiskt ämne ger kunskap i andra ämnen när hon förklarar 
begreppet estetisk lärprocess. Weissenrieder (2008) skriver att en estetisk lärprocess ska utgå 
från konsten och bör tillhöra kunskapsbegreppet på samma sätt som till exempel det talade 
och skrivna språket kan göra i vilken lärprocess som helst. Lärare 5 beskriver inte estetiska 
lärprocesser på ett sådant sätt, vilket de andra lärarna gör. Vi utläser att Lärare 1, Lärare 2, 
Lärare 3 och Lärare 4 anser att dansen främjar barns språkutveckling främst genom att dansen 
ses som ett uttryck i sig. Lärare 3 och Lärare 4 menar dock också att eleverna kan våga 
uttrycka sig skriftligt när de får uttrycka sig genom de estetiska formerna och minnet av 
ordens innebörd lagrats i kroppen.  Vi kopplar ihop vad Lärare 3 och Lärare 4 säger med 
Danshögskolans (1990) beskrivning om att dans som estetisk lärprocess kan skapa trygghet 
för elever i språkutvecklingen. Lärare 5 och Lärare 6 uttrycker sig istället om dansen som 
främjande för barns språkutveckling genom dansens motoriska färdighetsträning (Ericson, 
2000). Centerheim-Jogeroths (1988) menar att barns träning av motoriken hänger ihop med 
tal- och skriftutvecklingen på flera plan. Stadler (1998) skriver vidare att det är viktigt att 
barnens motorik får samspela med deras sinnen vid läs- och skrivinlärning för att befästa 
associationerna. Lärare 5 uttrycker sig om att elever som har god motorik och koordination 
ofta har en god läs- och skrivutveckling (se Resultat, avsnitt 5.1.). 
 
Lärare 5 menar att eleverna utvecklas språkligt genom estetiska lärprocesser eftersom 
skapande kräver dialog antingen med andra elever eller med läraren. Höglund (2009) skriver 
att estetiska ämnen ger bättre samarbetsförmåga i grupp. Det som uttrycks av Höglund och 
Lärare 5 skulle kunna betyda att dialog med andra i estetiska lärprocesser kan träna eleverna 
att samarbeta och integrera med varandra. Inlärningssynen i resonemanget bygger enligt oss 
på Vygotskijs inlärningsteori där interaktion och att vi lär oss tillsammans med andra står i 
fokus. Eleverna lär sig när de får uttrycka sig med varandra (Vygotskij, 2001). Samtliga 
lärare, utom Lärare 6 uttrycker att dansen som estetisk lärprocess främjar barns 
språkutveckling genom dansens sociala aspekter, vilket också Danshögskolan (1990) 
beskriver. Lärare 1 och Lärare 2 menar att det är tillsammans vi lär oss och att eleverna får 
nya synvinklar och idéer av varandra. Vi anser utifrån lärarnas beskrivning av dans som 
estetisk lärprocess att Vygotskijs (2001) inlärningsteori stödjer användandet av dans i skolan 
eftersom eleverna får uttrycka sig enskilt/tillsammans med andra genom dansen till någon 
slags mottagare. 
 
Vår slutsats är att lärarna anser att dans som estetisk lärprocess kan ha inverkan på barns 
språkutveckling. Deras gemensamma uttryck är att detta sker genom att eleverna: 

- tränar sina motoriska färdigheter, vilket stödjer läs- och skrivutvecklingen 
- tränar sin begreppsförståelse 
- får använda fler sinnen vilket ökar elevernas möjlighet till språkutveckling 
- får ännu ett uttrycksmedel och gör deras uttrycksmöjligheter mer mångfacetterat, när 

dansen ses som ett språkligt uttryck 
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- får uttrycka sig och ta del av sin egen och andras livsvärld till och tillsammans med 
andra, vilket stöds av Vygotskijs inlärningsteori. 

 
6.2.2. Lärarnas intresse av att använda dans som estetisk lärprocess för att 
främja barns språkutveckling 
Estetiska lärprocesser främjar språkutvecklingen (Liberg, 2006 & Höglund, 2009). Alla 
lärarna är intresserade av att använda dans som estetisk lärprocess för att främja barns 
språkutveckling. Lärare 5 uttrycker dock att hon inte har tillräcklig kunskap för att genomföra 
det i praktiken och hon nämnde att hon hade velat ha en danslärare att samarbeta med. Lärare 
3 och Lärare 4 menar att intresset är mycket viktigt, samt att hela organisationen är involverad 
och vill jobba med estetiska lärprocesser för att det ska kunna genomföras i praktiken (se 
Resultat, avsnitt 5.2.). De uttrycker som Lärare 5 att kunskap i de estetiska ämnena är viktigt. 
Lärare 3 och Lärare 4 berättar att det var först då en danslärare började arbeta på skolan som 
de verkligen kom igång med att jobba med dans som estetisk lärprocess. 
 
Vi tror att det vore bra om lärare i de tidigare åren ser på dansen utifrån dess kommunikativa 
fördelar och inte fokuserar på dansutövandet. Den sociala aspekten av dansen är att låta 
barnen upptäcka dansen som ett språkligt uttryck, ett sätt att kommunicera (Danshögskolan, 
1990). Då skulle lärarna kunna använda dans för att främja barns språkutveckling själva utan 
hjälp av en danslärare. I skolan är vidare den sociala interaktionen mellan människor i 
gruppen av stor betydelse i dansundervisning (Danshögskolan, 1990).  Detta kan enligt oss ses 
utifrån Vygotskijs (2001) inlärningsteori där lärande betraktas som socialt. Vi tror däremot att 
lärare i de tidigare åren kan stärkas av utbildning om dans som lärprocess. Dans har varit en 
del av oss i alla tider och vi tror att dansa är något som alla människor har i sig som ett 
språkligt uttryck (Ericson, 2000). Skriftspråket är uppfunnet av människan (Renberg, 2006) 
och dansstilar som exempelvis balett och modern dans är också skapade av människan (Hjort, 
1993). Den kommunikativa uttrycksviljan finns däremot med oss från födseln (Söderbergh, 
1988) och enligt oss kan vi uttrycka oss via både dans och skrift. 
 
Lärare 6 säger att hon vill använda dans som en estetisk lärprocess för att främja barns 
språkutveckling, men eftersom hon är anställd som danslärare ligger fokus på att lära ut 
dansstilar. Därför blir den språkliga aspekten mer omedveten än vad hon hade önskat omsätta 
i praktiken. Lindqvist (2010) bekräftar att danslärare oftast är medvetna om dansens positiva 
överspridningseffekter. Lärare 6 ser dansen som språkutvecklande bland annat eftersom 
dansen är ett språk i sig själv. Lärare 1 och Lärare 2 menar även de att dans som estetisk 
lärprocess kan användas i praktiken för att främja barns språkutveckling när dansen ses som 
ett språkligt uttryck. Dessa tre lärare är samstämmiga vad gäller att dans kan ses som en 
lärprocess och att uttrycket dans är estetiskt och kommunikativt (Alerby & Ferm, 2006). 
Lärare 1 och Lärare 2 menar vidare att de vill använda sig av dans som estetisk lärprocess för 
att främja barns språkutveckling eftersom de anser att barn lär sig holistiskt och att dansen kan 
skapa samband. Meningsskapandet stärks i lärprocesser där olika uttryckssätt vävs ihop, vilket 
ger ett meningsfullt sammanhang för eleverna (Liberg, 2006). 
 
Samtliga lärare säger att dans som estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling går 
att använda lika framgångsrikt i alla årskurser. Lärare 1 och Lärare 2 menar att estetiska 
lärprocessers stora fördel är elevens frihet att kunna uttrycka sig genom exempelvis dans när 
som helst. I bakgrunden (se Språkutveckling, avsnitt 3.5.) beskrivs motorikträning 
(Centerheim-Jogeroths, 1988) och fonologisk uppmärksamhet (Frost, 2002) som främjande 
för språkutvecklingen, främst i de tidigare åren. Renberg (2006) refererar Vygotskij när han 
menar att begreppsinnebörd är en dynamisk process genom hela livet. Lärare 6 beskriver att 
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begreppsförståelse tränas vid dansutövande eftersom bland annat rörelser beskrivs med ord i 
dansundervisningen. Alerby och Ferm (2006) beskriver också hur elever lär sig begrepp när 
de dansar. Dans som estetisk lärprocess skulle därmed kunna användas för att främja barns 
språkutveckling i alla årskurser. 
 
Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5 tror samtliga att rädsla för att inte eleverna ska hinna med allt 
som står skrivet i läroplan och kursplan kan vara en möjlig orsak till att inte använda dans i 
praktiken för att främja barns språkutveckling. Detta finner vi motsägelsefullt eftersom det 
står skrivet i Kursplan för Svenska i Lgr 11 (Skolverket, 2011) att eleven ska utvecklas 
språkligt genom estetiska uttryckssätt samt ska få uttrycka sig genom olika estetiska former. 
Eftersom Lgr 11 är relativt nyutkommen tror vi att dessa lärares rädslor härstammar från Lpo 
94 där begreppet estetiska uttryckssätt ej finns med (Skolverket, 2006). 
 
I Skolverket (2004) utläser vi en kritisk ton till bedömning av barns estetiska slutprodukter. 
Lärare 1 och Lärare 2 uttrycker samma syn på elevers lärande när de nämner att det är viktigt 
att lärare ser elevernas lärandeprocess för att dans som estetisk lärprocess ska kunna användas 
i praktiken för att främja barns språkutveckling. De uttrycker att lärarna inte får styra eleverna 
för mycket åt de håll vi vuxna anser är bäst för då avtar elevernas lärprocess. Den typ av 
estetisk lärprocess som Lärare 1 och Lärare 2 beskriver benämner Aulin-Gråhamn (2004) som 
en radikal estetik där eleverna är medskapande istället för mottagare. Även Marner och 
Örtegren (2003) menar att estetiska lärprocesser ska utgå från elevernas skapande och 
medskapande. 
 
Vår slutsats är att lärarna anser att dans som estetisk lärprocess kan användas i praktiken för 
att främja barns språkutveckling genom att: 

- barn lär sig holistiskt och dansen skapar samband 
- lärarna kan använda dansen som ett språkligt uttryck 
- de viktiga faktorerna pengar, utbildning och gemensam inlärningssyn finns i skolan 
- lärarna ser elevernas lärandeprocess istället för endast deras slutprodukter 
- dans är främjande för elevernas språkutveckling i alla årskurser 
- lärarna måste våga gå ifrån de traditionella undervisningsmetoderna. 

 
6.2.3. Lärarnas eventuella erfarenheter av att använda dans som estetisk 
lärprocess för att främja barns språkutveckling 
Alla intervjuade lärare utom Lärare 5 säger att de har erfarenhet av att använda dans som 
estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling. Hon är även den enda läraren som inte 
har använt sig av dans som estetisk lärprocess över huvudtaget. De andra lärarna som har 
använt sig av dans som estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling beskriver 
skilda erfarenheter av användningen. 
 
Lärare 1 och Lärare 2 anser att vid användandet av estetiska lärprocesser måste eleverna 
uttrycka sina känslor genom estetiska ämnen (se Resultat, avsnitt 5.3.) Lärare 1 och Lärare 2 
menar att dansen är ett språkligt uttryck likväl som det talade. Vi tror att lärarnas syn på 
estetiska lärprocesser är orsak till varför de inte uttrycker sig mer specifikt om sina 
erfarenheter av hur dans kan främja barns språkutveckling. De beskriver främst erfarenheter 
av estetiska lärprocesser som ett sätt att ge eleverna fler alternativ att uttrycka sina kunskaper i 
olika skolämnen med. Lärarna menar att deras erfarenheter har visat att elevernas 
ämneskunskaper lagras som ett kroppsligt minne när de använt dans som estetisk lärprocess. 
Vi anser att dansen genom att vara ett språkligt uttryck i lärarnas beskrivna estetiska 
lärprocesser främjat elevernas språkutveckling. Lärarna menar att eleverna har lärt sig nya ord 
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när lärarna använt dans som estetisk lärprocess. Även på så sätt har dansen främjat barns 
språkutveckling. Renberg (2006) framhåller att begreppsutveckling är en viktig del av 
språkutvecklingen. 
 
Lärare 3 och Lärare 4 har arbetat med dans som estetisk lärprocess i kompanjonskap med 
dans- och musiklärare. De anser att det är viktigt att de bygger vidare på vad eleverna fått 
uttrycka hos dansläraren och omvänt. Då får lärprocessen fortsätta. Att eleven får vara 
medskapare är viktigt för att eleven ska känna sig delaktig i skolans gemensamma kultur 
(Persson, 2004). När Lärare 3 och Lärare 4 bygger vidare på elevernas uttryck finner vi att 
eleverna får vara medskapare. Lärare 6 har också arbetat med dans som estetisk lärprocess i 
kompanjonskap. Hon arbetade med en klasslärare i samma ämne. Hon beskriver mer specifikt 
än Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 hur dans främjar elevernas språkutveckling. Ett 
exempel (se Resultat, avsnitt 5.3.) på en erfarenhet visar hur Lärare 6 tränar elevernas 
begreppsförståelse genom att sammankoppla ord och kroppsrörelser. Övningen anser vi 
vidare vara bra för att den är anpassad för elever som har en stark kinestetisk preferens (Dunn, 
2001). 
 
Vår slutsats är att alla lärare utom en av de intervjuade har använt dans som estetisk 
lärprocess för att främja barns språkutveckling och att erfarenheterna har tagit sig uttryck på 
följande sätt: 

- dansen blir ett ytterligare uttryckssätt för eleverna att gestalta sina kunskaper genom 
- elevernas teoretiska kunskaper lagras i deras kroppsliga minne genom dansens rörelser 
- elevernas begreppsförståelse ökar när eleverna uttrycker ord genom dans 
- genom samarbete med dans- och klasslärare.  
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6.2.4. Slutsatser 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vad lärare som undervisar i de tidigare åren anser om 
att använda dans som estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling samt hur det kan 
genomföras i praktiken. 
 
Vår slutsats är att de intervjuade lärarna är positiva till att använda dans som en möjlig 
lärprocess för att främja barns språkutveckling. De har dock skilda uppfattningar om på vilket 
sätt dans som estetisk lärprocess främjar barns språkutveckling. Två olika perspektiv 
utkristalliserar sig: 
 
 dansen är ett språkligt uttryck som främjas av användning 
 dansen främjar språkutvecklingen i tal- och skriftspråket 

 
Vår slutsats är även att det går att använda dans som estetisk lärprocess i praktiken för att 
främja barns språkutveckling. Lärarna hade dock även skilda erfarenheter av och tankar om 
detta: Samarbete mellan klass- och danslärare liksom faktorer som pengar, fortbildning och att 
det finns en gemensam inlärningssyn i skolan ses som förutsättningar för att använda dans 
som estetisk lärprocess. Det framhålls som viktigt att lärarna ser elevernas lärandeprocess och 
inte endast slutprodukten samt att det krävs mod för att frångå traditionella 
undervisningsmetoder.  
 
Vi ser att de intervjuade lärarnas bakgrunder och anställningar speglades i deras svar och 
synsätt på dans som estetisk lärprocess och hur lärare kan jobba med dans för att främja barns 
språkutveckling. 
 
6.3. Fortsatt forskning 
 
Utifrån vår studie har vi fått exempel på vad lärare anser om att använda dans som estetisk 
lärprocess för att främja barns språkutveckling samt hur det kan genomföras i praktiken. Vår 
litteraturredovisning visar att det inte finns mycket tidigare forskning specifikt om dans som 
estetisk lärprocess och barns språkutveckling. Det skulle därför vara intressant att bedriva en 
fokuserad forskning kring dans som estetisk lärprocess. Förslagsvis skulle en mer omfattande 
studie kunna genomföras om hur dans som estetisk lärprocess påverkar elevers tal- och 
skriftutveckling, till exempel genom kontrollgrupper av elever. Ett annat forskningsområde 
skulle kunna vara att undersöka ett större antal lärares attityder till och åsikter om att använda 
dans som estetisk lärprocess för att främja barns språkutveckling. 
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Bilaga 
 
Hej, 
vi studerar till lärare i de tidigare åren vid Luleå Tekniska Universitet och gör just nu vårt 
examensarbete som heter ”Dans och språkutveckling – hur gör man?”. Syftet med vår 
intervjustudie är att undersöka vad lärare som undervisar i de tidigare åren anser om att 
använda dans som estetisk lärprocess i barns språkutveckling samt hur det kan genomföras i 
praktiken. Eftersom den nya läroplanen, Lgr 11 lägger en större fokus på estetiska 
lärprocesser behöver vi vidga vår förståelse kring om man kan använda dans som estetisk 
lärprocess för att främja elevers språkutveckling. Vi hoppas att du som läraren kan bidra med 
dina erfarenheter, kunskap och åsikter kring detta. 
 
Vi skulle vilja spela in intervjun, men har du invändningar mot det ser vi helst att du meddelar 
oss detta i förväg. Vi bifogar här våra intervjufrågor så att du har chans till egen reflektion 
innan själva intervjun. 
 
Mvh Jenny Boström och Kajsa Andersson 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Vad har du för intressen? 
3. Vad har du för utbildning? 
4. Vad har du för yrkesbakgrund, vad gjorde du innan din nuvarande anställning? 
5. Vilka ämnen undervisar du i? 
6. Berätta hur din arbetsdag ser ut. 
 
 
1. Vad tänker du på när du hör begreppet lärstilspreferenser? 
2. Vad är ämnesintegrerad undervisning för dig? 
3. Har du några tankar om vad estetiska lärprocesser kan vara? 
4. Ser du att språk och estetiska lärprocesser skulle kunna ha någon koppling? 

- Berätta om du tror att estetiska lärprocesser kan inverka på barns 
språkutveckling?  

5. Ser du att språk och dans som estetisk lärprocess skulle kunna ha någon koppling?  
- Berätta om du tror att dans som estetisk lärprocess kan inverka på barns 

språkutveckling? 
  
 
1. Är du intresserad av att använda de estetiska språken? 
2. Är du intresserad av att använda dans som estetisk lärprocess i praktiken för att främja 

barns språkutveckling? 
3. Kan du se några hinder med att använda estetiska lärprocesser? 
4. Kan du se några hinder med att använda dans som estetisk lärprocess för att främja 

barns språkutveckling? 
5. Berätta om du tror att det finns avsnitt i barnens språkinlärning där dans som 

lärprocess skulle kunna användas mer eller mindre framgångsrikt. 
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1. Berätta om du har några erfarenheter av ämnesintegrerad undervisning. 
2. Har du använt dig av något eller några estetiska arbetssätt i undervisningen? Berätta 

om du har några erfarenheter. 
3. Har du använt dig av dans som estetiskt arbetssätt i undervisningen? Berätta om du har 

några erfarenheter. 
4. Har du använt dig av dans som estetisk lärprocess för att främja barns 

språkutveckling? Berätta om du har några erfarenheter. 
 
 
1. Har du några funderingar kring frågornas innehåll? 
2. Är det något du skulle vilja tillägga? 

 
Tack! 


