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  a 

Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att belysa danspedagogiskt arbetet i relation till nyanländas 

språkutveckling i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan. För att uppnå syftet ställdes 

frågan: Hur tillrättalägger danslärarna för språkutveckling i dansundervisningen? En 

utgångspunkt är att dans är ett kommunikationsmedel som kan bidra till dessa elevers 

språkutveckling. Kvalitativ ansats användes och examensarbetets teoretiska utgångspunkt är 

socialsemiotisk multimodal teori. Empirin insamlades genom observation av dansunder-

visning samt genom uppföljande intervjuer med de undervisande danslärarna. Resultaten visar 

på att språkutveckling tar sig i uttryck genom två områden: i) genom den multimodala 

kommunikationen i dansundervisningen ii) genom de sociala sammanhang som under-

visningen bestod av. Den multimodala kommunikationen utgörs av flera teckensystem och 

dess sinsemellan samverkan. Teckensystemen ser ut att förstärka varandra och i vissa 

situationer kan teckensystemen själva bära mening. Undervisningen var utformad utifrån 

olika teman eller sammanhang, så som hiphopkulturen eller drömmar. Tillsammans skapar 

den multimodala kommunikationen och de sociala sammanhangen goda förutsättningar för 

språkutveckling, där bland annat en djupare förståelse för vissa ord blir tillgängliga.  

 

 

Nyckelord: Dansundervisning, språkutveckling, kommunikation, sociala sammanhang, 

multimodalitet, socialsemiotik, teckenskapande. 
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Abstract 

The purpose of this thesis work is to highlight dance education in relation to newly arrived 

students’ language development in elementary and secondary school. To achieve the purpose 

the following question was asked: How do dance teachers enable language skill development 

in dance education? In this study dance is viewed as a way of communication that can 

contribute to the language development. In this study, qualitative approach and social 

semiotic multimodal theory were used and data was collected by observations and interviews 

with dance teachers. The results show that language skills development appear in two ways, 

through the multimodal communication in the dance education and through the social 

contexts from which the teaching consisted of. Communication consisted of modes, and the 

interaction between them, and can be described as multimodal. The modes seemed able to 

reinforce each other and in some situations one single mode could solely carry meaning. The 

teaching was designed based on different themes or contexts, such as hip-hop culture or the 

theme dreams. Together, the multimodal communication and the context of the 

communication create fruitful conditions for language development, including a deeper 

understanding of vocabularies. 

 

 

Keywords: Dance education, language development, communication, social contexts, 

multimodality, social semiotics, sign-making. 
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1.  Inledning 

Sverige har idag blivit ett nytt hem för allt fler nyanlända och jag möter dagligen nyanlända 

elever i yrket som danslärare. Dessa möten har medfört att mitt intresse för lärande inom 

denna målgrupp har väckts. Att dansa handlar, för mig, bland annat om att uttrycka något med 

kroppen, både för min egen skull men även gentemot någon/något annat. Min utgångspunkt är 

därför att dans är ett kommunikationsmedel och ett språk, vilket också bland annat Moerman 

(2014), Erikson (2000) och Lindqvist (2010) berör i sina vetenskapliga publikationer. Dans-

undervisning erbjuder enligt mig tillfällen för kommunikation genom att den kräver en 

kontinuerlig interaktion. Denna interaktion kan enligt mina egna erfarenheter dels ske i 

instruktion och återkoppling mellan lärare och elever, men också elever emellan, och dels via 

det sociala samspelet som krävs och vidareutvecklas i genomförandet av dansövningarna.  

 

Då elever med ett annat språk än svenska som modersmål undervisas i dans, får dansunder-

visningen ett andraspråksperspektiv (Abrahamsson & Bylund, 2012). I relation till min syn på 

dansen som kommunikativ faller mitt forskningsintresse på dans som stöd för utvecklingen av 

svenska som ett andraspråk. Utifrån mina erfarenheter fungerar dans som ett starkt kom-

munikativt medel, vilket har gjort mig nyfiken på hur dans och språkutveckling kan höra 

samman. Språkets roll för integration betonas i både forskning och i den offentliga debatten 

(Juvonen, 2015). Bunar (2015) belyser flera problem i skolans mottagande av elever, där de 

främsta problemen är språkutveckling, ämnesutveckling, den sociala isoleringen samt brist-

ande samverkan med mottagande skolor vid utslussning (2015, s. 27).  

 

Det har skrivits om dans och språkutveckling på kandidatnivå, inom såväl förskolan, grund-

skolan och särskolan (se Lomstad, 2012; Andersson & Boström, 2012; Jonsson & Sjöstrand, 

2012). Hur dans kan användas i språkutvecklande syfte för just nyanlända elever verkar dock 

inte vara utforskat i samma utsträckning varken på kandidatnivå eller på högre nivå, och bör 

därför vara relevant att undersöka vidare. De kunskaper som examensarbetet genererar hoppas 

jag kan komplettera den befintliga forskningen kring språkutveckling och dans och intressera 

såväl danslärare och danspedagoger som övriga lärare verksamma inom såväl skolans – som 

förskolans värld.   

 

 



  2 

1.1  Syfte och frågeställning 

Detta examensarbete syftar till att belysa danspedagogiskt arbete i relation till nyanländas 

språkutveckling i förskoleklass, grund- och gymnasieskola. För att uppnå syftet ämnar 

examensarbetet besvara följande forskningsfråga: Hur tillrättalägger danslärarna för 

språkutveckling i dansundervisningen? 

 

1.2  Förankring i styrdokument 

Eftersom examensarbetets deltagare undervisar inom både gymnasiet och i grundskolan finns 

såväl Gy11 som Lgr11 representerade i följande text. Undervisningen med den observerade 

förskoleklassen baserades även den på Lgr11, varför förskoleklassens läroplan inte finns 

representerad här. Under rubriken Syfte i kursplanen för både svenska och svenska som 

andraspråk i grundskolan finns följande skrivelser som kan kopplas till estetik och dans: ”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, 2016, s. 247, 259). Vidare uttrycker Skolverket att ”eleverna ska även stimuleras 

till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” (ibid., s. 274, 259). I ämnet svenska 

som andraspråk, i Gy11, står under ämnets syfte: 

 

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera 

muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska 

användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, 

och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. 

(Skolverket, 2011, s. 182) 

 

I Lgr11 under rubriken Skolans uppdrag står även: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är 

nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 

(Skolverket, 2016. s. 9). I stycket nedanför återfinns även följande skrivelse: ”Skapande 

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (ibid., s. 9). 
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2.  Bakgrund 

Nedan definieras begrepp och definitioner under rubrik 2.1 följt av en presentation av 

examensarbetets teoretiska utgångspunkt under rubrik 2.2.  

 

2.1  Begrepp och definitioner 

I detta avsnitt kommer följande centrala begrepp definieras: danspedagogiskt arbete, kom-

munikation och icke-verbal kommunikation, språkutveckling, nyanländ elev, första- och 

andraspråk samt flerspråkighet. 

 

Danspedagogiskt arbete 

För att beskriva det danspedagogiska arbete som står i fokus i föreliggande examensarbete 

stödjer jag mig på Lindströms (2012) kategorier av estetiskt lärande. Estetiskt lärande 

beskrivs av Lindström genom fyra kategorier, lärande I, OM, MED och GENOM estetiska 

uttryck. Lärande i dans syftar på kunskaper som att uttrycka, skapa eller experimentera med 

material medan lärande om dans syftar exempelvis på koreografer, stilar och genres. Lärande 

med dans handlar om dans i kombination med andra ämnen, där huvudsyftet inte är kunskap i 

dans i sig utan att lära något annat. Lärande genom dans handlar framförallt om ett mer 

allmänt lärande som kan ske genom dans, som Lindström beskriver som ”all around 

developement of the child” (ibid., s. 169). Ovan beskrivna kategorier samverkar i viss mån 

alltid, men detta examensarbete placerar sig framförallt inom lärande med dans, och mer 

specifikt att lära sig det svenska språket med hjälp av dans.  

 

Kommunikation och icke-verbal kommunikation 

Kommunikation förklaras enligt Nationalencyklopedin som: ”överföring av information 

mellan människor, djur, växter eller apparater […] Kommunikation kräver dels ett språk eller 

en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen 

överförs” (Nationalencyklopedin, 2017c). Med icke-verbal kommunikation menas: ”sådana 

kommunikativa signaler som till skillnad från de språkliga (verbala) inte förmedlas genom tal, 

skrift och andra sekundärt språkbärande artefakter” (Nationalencyklopedin, 2017b). Här 

inkluderas ”högt artikulerade uttrycksvägar” som musik och bildkonst. Enligt Kress (2010) 
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sker kommunikation när en deltagare har riktat sin uppmärksamhet mot någon del av kom-

munikationen och uppfattat detta som ett meddelande (s. 32). I föreliggande examensarbete är 

utgångspunkten att kommunikation är multimodal, vilket innebär att den kan ske genom 

många likställda uttrycksformer som kombineras, så som exempelvis tal, rörelse, gest eller 

bild (ibid.). Detta medför ett synsätt där innebörden av begreppen kommunikation och icke-

verbal kommunikation som definierats ovan innefattas inom samma begrepp, nämligen multi-

modal kommunikation. 

 

Språkutveckling 

Nationalencyklopedin (2017) definierar språk som: ”det huvudsakliga medlet för mänsklig 

kommunikation”. Svensson (2009) hävdar att språkets huvudsakliga funktion är social, men 

också av vikt för vår kognitiva förmåga. Svensson skriver att språket är ett sätt att kommuni-

cera och att talet i sin tur är ett av många språkliga uttryckssätt. Genom språket signaleras 

även grupptillhörighet (Svensson, 2009). Det finns, enligt Svensson, olika aspekter av språk-

utveckling att ta i beaktning såsom uttal, ordförråd, meningsuppbyggnad, förmåga att kom-

municera med andra med flera. Tre perspektiv igenom vilka talspråket kan studeras framhävs; 

funktion (pragmatik), innehåll (semantik) samt form (fonologi, morfologi och syntax) (ibid., 

s. 11, 13). Eftersom mitt huvudsakliga ämne är dans kommer jag inte närmare gå in på de 

olika delarna, utan på ett övergripande sätt se hur språkutveckling tar sig till uttryck i dansen. 

 

Nyanländ elev 

Bunar (2010) konstaterar att definitionen av en nyanländ elev motsvaras av tre kriterier: a) att 

ha invandrat till Sverige oavsett skäl, b) oavsett sin tidigare skolbakgrund saknar grundlägg-

ande kunskaper i svenska språket samt c) kommer till grund- eller gymnasieskolan strax före 

sin skolstart (6-års respektive 15-årsåldern) eller under sin skoltid (upp till 18-årsåldern). 

Detta gäller oavsett om de går i förberedelseklass och IVIK eller från början är fysiskt och 

pedagogiskt integrerade i ordinarie klasser. Ovan definition berör elevens koppling till skolan, 

vilket utesluter invandrande människor som inte är i skolåldern. I föreliggande examensarbete 

utgår jag ifrån Bunars (2010) definition av begreppet nyanlända eftersom examensarbetets 

målgrupp befinner sig inom dessa ramar (se 1.1). 
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Första- och andraspråk 

Abrahamsson och Bylund (2012) menar att förstaspråket är det språk som individen möter 

först, genom sin omgivning och vårdnadshavare och likställs med termen modersmål. Andra-

språket är det språk som individen exponeras för efter att den delvis eller helt tillägnat sig det 

första språket. De skriver vidare: ”Termerna förstaspråk och andraspråk syftar alltså på den 

ordningsföljd i vilken en individ exponerats för dem, inte på behärskningsgraden eller ens på 

hur mycket eller i vilken ordning en talare identifierar sig med sina olika språk” 

(Abrahamsson & Bylund, 2012, s. 154). 

 

Flerspråkighet 

Begreppet flerspråkighet definieras enligt Nationalencyklopedin som: ”[…] användning eller 

behärskning av flera språk. Flerspråkigheten kan gälla samhällen eller individer. Flerspråkig-

het och tvåspråkighet är principiellt samma fenomen” (2017a). Svensson (2009) har en 

liknande definition av flerspråkighet, men med tillägg så som att “[…] individen kan uttrycka 

sig både muntligt och skriftligt i olika sammanhang och göra det utan större ansträngning, 

samt att de som har språket som modersmål ska uppleva att personen kan språket” (Svensson, 

2009. s. 190). Sigurd & Håkansson (2007) menar att tvåspråkighet är ett normaltillstånd i 

flera delar av världen och innebär att ha två språk som förstaspråk (s. 154). Håkansson (2003) 

skiljer på simultan och successiv tvåspråkighet, där simultan innebär att barnet lärt sig båda 

språken från början och successiv innebär att det ena språket lärs senare som ett andraspråk (s. 

20).  

 

Nyanlända elever är enligt ovanstående definitioner inte flerspråkiga när de just anlänt, men 

syftet är att de ska bli det genom undervisning i svenska som andraspråk, alltså successiv 

tvåspråkighet enligt Håkansson (2003). Flerspråkiga elever behöver inte heller innefattas 

inom kategorin nyanlända, då de exempelvis kan ha bott i Sverige hela sitt liv. I mitt 

examensarbete kommer jag att använda termen nyanlända elever och sätta in den i ett 

andraspråkssammanhang. 

 

2.2  Socialsemiotisk multimodal teori  

I följande avsnitt redogör jag för examensarbetets teoretiska utgångspunkt. I avsnitt 2.2.1 

behandlas begreppet multimodalitet och i avsnitt 2.2.2 beskrivs socialsemiotik. Mitt val av 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tv%C3%A5spr%C3%A5kighet
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teori baserades på ett behov av att förstå och beskriva de sociala och kommunikativa samman-

hangen som efter observationerna visade sig vara centrala i dansundervisningen. Därför 

valdes socialsemiotisk multimodal teori, en teori om kommunikation och representation, 

genom vilken analys av sådana sammanhang blev möjlig (Kress, 2010, s. 1).   

 

2.2.1  Multimodalitet  

Multimodalitet innebär att olika uttrycksmedel som exempelvis tal, gest eller bild, samverkar i 

kommunikationen mellan människor. Inom ett multimodalt perspektiv har dessa uttrycks-

medel lika stor betydelse, till skillnad från en traditionell syn på kommunikation där språket, 

genom tal och skrift, dominerar. Det multimodala perspektivet innebär således en vidgad syn 

på kommunikation och meningsskapande (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001, s. 2; 

Kress, 2010, s. 28). Att se kommunikationen som multimodal medför därmed en förändrad 

syn på lärande, från att språket har varit det dominanta kommunikativa uttryckssättet till att 

alla uttryck tillsammans skapar mening i ett konstant samspel (Kress et al. 2001, s. 1). 

Exempelvis kan dansläraren i undervisningen både tala, gestikulera och använda bilder och 

varje uttrycksform kan bära mening själv såväl som i kombination med andra. Flera uttryck 

tillsammans kan dock även leda till att motstridiga budskap sänds ut (Leijon & Lindstrand, 

2012, s. 176). Om till exempel hållning och gest säger en sak medan talet uttrycker något helt 

annat kan förvirring uppstå.  

 

2.2.2  Socialsemiotik  

Inom socialsemiotiken ligger fokus på skapande av mening i sociala sammanhang, detta med 

hjälp av olika modes (Kress, 2010, s. 28). Enligt Sandberg Jurström (2009, s. 37, 38) kan 

modes översättas till teckensystem eller råmaterial, där teckensystem är den översättning som 

fortsättningsvis kommer att användas. Teckensystem formas och omformas genom organisa-

tion av olika tecken, vilka inom semiotiken anses utgöra de minsta meningsbärande enheterna. 

Med tecken menas en form som har valts för att bära ett visst budskap, vilket Kress exempli-

fierar med den röda rosen som valts ut för att förmedla budskapet ”jag älskar dig” (Kress et. 

al, 2001, s. 4; Kress, 2010, s. 62, 108). Den aktiva människans görande betonas och Kress 

(2010) menar att tecken snarare skapas än används: 
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The genesis of signs lies in social actions. In semiosis – the active making of signs in social 

(inter)actions – signs are made rather than used. The focus on sign-making rather than sign 

use is one of several features which distinguishes social-semiotic theory from other forms 

of semiotics. In a social-semiotic account of meaning, individuals, with their social 

histories, socially shaped, located in social environments are agentive and generative in 

sign-making and communication. (Kress, 2010, s. 54) 

 

Kopplat till exemplet med rosen ovan så är rosen i sig, ståendes i en hink bland andra rosor i 

blomsteraffären, inte ett tecken även om det har potential att bli ett. Tecknet skapas först när 

rosen valts ut till att förmedla budskapet i fråga (Kress et. al, 2001, s. 4). Beroende på vad 

som ska kommuniceras görs hela tiden val av vilka tecken och teckensystem som bäst lämpar 

sig i sammanhanget, vilka skapas med bästa möjliga ”form” som i stunden finns till 

förfogande för teckenskaparen (Kress et. al, 2001). Kress uttrycker det även som att varje 

teckensystem har olika ”distinct potentials for meaning” (Kress, 2010, s. 1). Det innebär att de 

erbjuder olika möjligheter att representera världen på men att de också för med sig olika 

begränsningar (Kress, 2010; Kress, et al. 2001). Teckensystemen samverkar därför och har 

olika roller och funktioner i kommunikationen – kommunikationen är multimodal (Kress, 

2010; Kress et. al 2001). 

 

However, in communication several modes are always used together, in modal ensembles, 

designed so that each mode has a specific task and function. Such ensembles are based on 

designs, that is, on selections and arrangements of resources for making a specific message 

about a particular issue for a particular audience. (Kress, 2010, s. 28) 

 

I dansundervisning kan det innebära att olika teckensystem såsom gest eller tal kan användas 

för att kommunicera ett budskap, till exempel hur en dansrörelse ska utföras, och att båda 

dessa teckensystem behöver samverka för att ett visst budskap ska förmedlas.  

 

Transformation och transduktion 

Ett teckens mening tolkas och omskapas av mottagaren, vilket gör att nya tecken skapas. 

Denna omorganisering inom ett teckensystem kallas transformation (Kress, 2010, s. 129). 

Sandberg Jurström (2009) skriver:  
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Varje teckensystem innehåller serier av betydelsebärande tecken som ingår i ett konstant, 

transformativt samspel med varandra. Som exempel kan nämnas att teckensystemet gestik 

innehåller ett flertal tecken bestående av bland annat fingrar, handflator och armrörelser 

och att de ständigt, beroende på användaren och situationen, förändras när de används. 

(Sandberg Jurström, 2009, s. 41) 

 

Tecken förändras därmed hela tiden och kan alltså ha olika betydelser i olika sammanhang 

(Kress, 2010, s. 62; Kress et. al, 2001). I dansundervisningen kan därför ett tecken som 

används, exempelvis en gest med handen, anpassas och förändras beroende på vad dans-

läraren vill förmedla, vilket är beroende av kontexten. Samma rörelse eller gest kan därmed få 

olika innebörd i olika sammanhang, olika meningserbjudanden skapas. Teckenskapandet sker 

över tid när människor inom olika sociala och kulturella kontexter har försökt kommunicera. 

Innebörden av ett teckensystem kan därför variera i olika kulturer, exempelvis kan en given 

gest i en kultur eventuellt vara betydelselös eller förmedla något helt annat inom en annan 

kultur (Kress, 2010, s. 11).  

 

Ur ett multimodalt perspektiv är det av intresse att följa hur ett innehåll kan gestaltas och 

överföras mellan olika teckensystem. Inom socialsemiotisk teori benämns detta transduktion 

(Kress, 2010, s. 125). I dansundervisning kan ett exempel på transduktion vara hur eleverna 

överför en verbal instruktion till en dansrörelse (Notér Hooshidar, 2014, s. 36). Enligt den teo-

retiska utgångspunkten förändras också våra möjligheter att delta när vi lär oss att använda 

olika teckensystem. Förmågan att omformulera en visuell representation, exempelvis en bok-

stav till ett ljud eller rörelse kan vara ett tecken på lärande och ett sätt att visa sin kunskap på 

(Dahlbäck, 2017, s. 109). Beroende på vilka teckensystem som används i undervisningen 

styrs alltså vilka meningserbjudanden som blir tillgängliga, och vad eleverna då har för möj-

ligheter till lärande (Dahlbäck, 2017, s. 45; Leijon & Lindstrand, 2012). I mångkulturella 

samhällen kan variation av teckensystem möjliggöra möten, dialog och förståelse mellan 

människor (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 179, 180).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att flera faktorer bestämmer valet av de teckensystem som 

används, den aktiva deltagarens motiv och intressen, tillgängliga resurser och teckensystem 

samt potentialer och begränsningar i förhållande till dessa. Teckenskapande är meningsskap-

ande och Kress hävdar att inget lärande kan ske utan meningsskapande: ”Semiotically 
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speaking, sing-making is meaning-making and learning is the result of these processes” 

(Kress, 2010, s. 178). 

 

 

3.  Tidigare forskning 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning inom eller i anslutning till det valda forsknings-

området. Utifrån mina sökningar i databaser presenteras forskning inom dans eller musik och 

språkutveckling (avsnitt 3.2), kommunikation i dans och musik (avsnitt 3.3) och kroppens 

betydelse för lärande (avsnitt 3.4). Ett område som inte verkar vara lika utforskat är dans och 

språkutveckling utifrån ett andraspråksperspektiv (avsnitt 3.1). Med tanke på examensarbetets 

syfte är det därför även relevant att översiktligt beskriva forskning inom andraspråksutveck-

ling utan koppling till dans (avsnitt 3.5).  

 

3.1  Dans och språkutveckling– ett andraspråksperspektiv 

För att lära sig ett andraspråk är det viktigt att ha varierade undervisningsformer menar Pinter 

(1999). Hon belyser dansen som en strategi för att lära sig ett andraspråk. Ett holistiskt synsätt 

på språkinlärning förmedlas och Pinter menar att dansen kan hjälpa till att skapa relationer, 

dels mellan kropp och hjärna och dels mellan ”jaget” och samhället. Dialogen betonas i 

undervisningen och rörelse som medel för kommunikation kan stödja lärandet i andraspråket, 

där bland annat självkänslan som påverkande faktor understryks (ibid., s. 14). Pinter hänvisar 

till den forskning som gjorts inom andraspråk som menar att lärandet blir som mest effektivt 

när eleven vistas i den miljö där endast språket i fråga pratas, en situation som enligt Pinter 

inte alltid är genomförbar. Dansundervisning kan då bidra till att skapa en mer realistisk miljö 

för språkutveckling än den traditionella undervisningen (ibid.).  

 

3.2  Dans, musik och språkutveckling  

Dans är en effektiv och lustfylld form av multimodalt lärande som bör ha en plats i skolan 

menar Moerman (2014). Dans kan skapa variation i didaktiken, något som han förespråkar för 

att nå alla elever (ibid.). Moerman belyser även dansen som ett språk: ”De olika språk vi har 

inom oss samverkar och stimulerar varandra. De gör oss själva och världen vi lever i synliga 
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och sammanhängande” (ibid., s. 187). Lusten och förmågan att uttrycka sig kan öka genom 

dans, eftersom den är kreativt utforskande och lekfull, och genom dans kan varje person äga 

sin kunskap (ibid.). Detta kreativa lärandet bidrar även till språkutveckling: 

 

Konsten och lärandet samverkar och berikar varandra. Ett kreativt lärande med dans, 

oavsett om ämnet är språk, matematik, naturkunskap, filosofi eller annat, främjar all slags 

språkutveckling och uttrycksförmåga, underlättar inhämtning och lagring av kunskap, 

stimulerar kognitiv utveckling och ökar det kulturella medvetandet. (Moerman, 2014, s. 

188) 

 

Deltagande i rörelse kan stödja elevernas lärande av bland annat ord, vilket exempelvis visar 

sig i en studie av Skoning, Wegner och Mason-Williams (2017). Undervisning av ord med 

hjälp av rörelse studerades genom att applicera Labans rörelseteori för att studera och förklara 

litterära karaktärers specifika rörelsekvaliteter. Denna teori går ut på att all mänsklig rörelse 

kan beskrivas genom åtta rörelsemönster, effort actions (ibid, s. 3). I studien, som pågick 

under åtta veckor, deltog fyra lärare och 79 elever som gick i årskurs 2–4. Med hjälp av dessa 

åtta rörelsemönster fick eleverna agera ut hur de, utifrån texternas framställningar, föreställde 

sig att de olika litterära karaktärer kunde se ut och röra sig. Resultatet visar på att deltagande i 

rörelse kan stödja elevernas utvecklande av den vokabulär som är knuten till karaktärerna i 

litteraturen (ibid.).  

 

Gesters betydelse för språkinlärning presenteras i artikeln ”Gesture as a support for word 

learning: The case of under”. Resultaten visar att ordens mening, genom gester, blir tydligare 

för barnet (McGregor, Rohlfing, Bean & Marschner, 2008). I artikeln skriver författarna: “By 

making that meaning more obvious, gesture may free cognitive–linguistic resources for 

processing the word itself and, perhaps, the other lexical and syntactic elements involved” 

(Goldin-Meadows, 2000, refererad i McGregor et al. 2008, s. 823). 

 

Rörelse och gester bidrar även till att elever lättare kan memorera vissa ord. Brouillette, 

Childress-Evans, Hinga, och Farkas (2014) undersökte hur estetiska ämnen kan utveckla 

motivation och muntlig kommunikation. Studien som utfördes i USA omfattade förskolebarn 

och lågstadiebarn till och med årskurs 2 och många av eleverna var av utländsk härkomst. 

Dansens och teaterns möjligheter att skapa tillfällen för verbal interaktion mellan elever och 

lärare poängteras. Flera av de medverkade lärarna i studien ansåg att språkutvecklingen fick 
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stöd, genom att rörelse och gester bidrog till att eleverna lättare kunde memorera orden som 

behandlades under lektionerna. 

 

Hur musik och språk samverkar undersöktes av Dahlbäck (2011) som utförde en aktionsforsk-

ningsstudie i årskurs 1 i grundskolan. Musiken och språkets betydelse i kommunikation samt 

elevernas deltagande studerades, där bland annat musik som medel för språkutveckling 

belystes: 

 

Musikens medierande funktioner för språkligt lärande undersöktes genom att musik, sång 

och rytm användes i arbetet med bokstäver, stavelser, ord och texter i utvecklingsarbetet. 

Genom att eleverna varje lektion kunde sjunga, ljuda och röra sig till olika bokstäver 

samtidigt som de visades visuellt fick barnen möjlighet att bekanta sig med dem på olika 

sätt där de använde flera sinnen i lärandet. Att använda musik och sång blev ett sätt att 

repetera bokstäver, ord och texter där gruppen blev en tillgång i lärandet. (ibid., s. 121) 

 

Här tas med andra ord att röra på sig, i kombination med sång och ljudning, upp som sätt för 

eleverna att, genom olika sinnen, bekanta sig med bokstäverna. Dahlbäck (2011) föreslår även 

att rytmer kan användas för språkutveckling och menar då att träning av ordens rytmer kan 

bidra till lärande om svenskans prosodi (det talade språkets rytm och melodi). Användning av 

rytmer är även fördelaktigt vid andraspråkslärande menar hon vidare, eftersom svårigheter 

med ords rytmer och prosodi ofta uppkommer (ibid., s. 123). Dahlbäcks resultat innehåller 

förutom musiken och språkets samverkan, två andra huvudområden: dels på vilka sätt 

eleverna deltog i undervisningen och dels den transformation mellan kommunikationsformer 

som skedde under lektionerna. Det sistnämnda området belyser transformering av visuell eller 

auditiv representation till sång, tal, spel eller rörelse samt även hur olika teckensystem 

används för egen gestaltning (ibid., s. 91). Ett exempel på hur visuell representation trans-

formerades var hur språkliga eller musikaliska symboler översattes till gestaltning, där 

förmågan att tolka dessa symboler avgjorde elevernas deltagande (ibid., s. 114). Genom att få 

tillgång till olika teckensystem menar Dahlbäck att möjlighet till deltagande ökar. Vidare 

hävdar Dahlbäck att musikundervisningen är ett bra exempel på hur olika lärstilar kan till-

godoses genom den transformation mellan teckensystemen som hela tiden sker i under-

visningen (ibid., s.117, 125).  
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3.3  Kommunikation i dans- och musiksammanhang  

Kommunikation i musik- och danssammanhang har studerats av flera forskare (Sandberg 

Jurström, 2009; Fahltin, 2015; Notér Hooshidar, 2014). Sandberg Jurström (2009) studerade 

körledares kommunikation i körundervisning utifrån ett socialsemiotiskt multimodalt pers-

pektiv, där kommunikationen sker genom olika uttrycksformer eller teckensystem, vilka 

kombineras på olika sätt. Resultatet visar på att både verbal- och icke verbal kommunikation 

användes och att gester, förklaringar och mer ”expressiva uttryck” varierades och användes 

simultant eller i anslutning till varandra (ibid., s. 157). Genom att hänvisa till Selander och 

Kress (2010), menar Fahltin (2015) att kommunikation med olika slags tecken, såsom gester 

och rörelsemönster, ljud, skriftspråk, tal och så vidare, samt kommunikation med olika medier 

är viktigt i dagens samhälle. Fahltin utförde observationer av en musiklärares undervisning i 

åk 8 samt intervjuer med densamme. Meningserbjudanden och kommunikation studerades, 

där kroppens delaktighet i kommunikation i form av bland annat gester ingick. Resultatet 

visade bland annat att musiklärarens gester skapade visuella och spatiala representationer av 

musiken de lyssnade på och att eleverna därmed fick möta musiken genom olika tecken-

system (ibid., s. 215).  

 

I dansundervisning finns flera av dessa teckensystem tillgängliga, vilket Notér Hooshidar 

(2014) beskriver i sin avhandling ”Dansundervisning som förkroppsligad multimodal 

praktik”. Hon studerade kommunikation och interaktion i dansundervisning vid en kandidat-

utbildning i danspedagogik. Studiens fokus låg bland annat på vilka semiotiska resurser lärar-

na använde och hur studenterna svarade på lärarens meningserbjudanden. Hon beskriver kom-

munikationen som sker i dans som multimodal och resultatet visar att undervisningen sker 

genom rörelser, gester, beröring, ljud, röst med mera. I en instruktion till en dansrörelse 

visade det sig exempelvis att andra gester också användes för att förstärka budskapet, gester 

som inte härrörde från den ursprungliga rörelsen. När en lärare gav verbala instruktioner 

användes även tonen på rösten för att beskriva en rörelses dynamik. Beröring användes också 

ofta för att instruera och förklara en rörelses utförande (ibid., s. 57).  

 

3.4  Kroppens betydelse för lärande 

Vilken betydelse kroppen har i lärande berörs av såväl Alerby (2009), Román (2010) samt 

Shoval och Shulruf (2011). Román (2010) skriver i sin skrift ”dansens lärande” om den 
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konstnärliga dansen och tar upp kroppens betydelse för inlärning. Román belyser också 

betydelsen av känslor vid inlärning, där begreppet flow fokuseras; ett sinnestillstånd känne-

tecknat av att utövaren är ”uppslukad” av stunden och aktiviteten i fråga (Román, 2010, s. 

28). Denna beskrivning kan liknas vid Merleau-Pontys perspektiv ”den levda kroppen” som 

Alerby (2009) utgår i från i sin forskning. Perspektivet innebär att människan inte endast 

observerar världen, utan deltar och agerar i den genom hela kroppen. Alerby kontrasterar 

Merleau-Pontys perspektiv mot bland annat en kognitiv syn på kroppen och skriver:  

 

[…] and learning was explained in terms of cognition, which often seemed to function 

without a body. The unavoidable question in relation to this is whether cognitions can ever 

arise and develop without a human body. However, it has become clear that neither 

behaviourists nor cognitivists can give the complete answer to the question about the 

meaning of the body in the learning process. (Aleby, 2009, s. 2)  

 

Lärare som deltog i Alerbys (2009) studie framhöll just vikten av att hela kroppen involveras i 

lärandet, något som även Shoval och Shulruf (2011) undersökte i relation till grupparbete i 

skolan. Shoval och Shulruf studerade vilka elever som fick ut mest av ett sådana undervis-

ningssätt och föreslår att yngre barn har fler fördelar än äldre, bland annat eftersom rörelse är 

en naturlig del i deras utveckling. Forskarna menar vidare att svaga elever bör ha fördel av 

rörelse i undervisningen, eftersom språkbarriärer kan överbryggas genom att den konkreta 

rörelsen kan ersätta verbal interaktion (ibid.).  

 

3.5  Andraspråksutveckling 

Forskning om andraspråk karaktäriseras av flera olika teoretiska perspektiv (Hammarberg, 

2004). Flera av perspektiven finns både inom andraspråksutveckling och inom allmän språk-

utveckling. Inom det nativistiska perspektivet finns Chomskys teori som menar att förmågan 

till språkutveckling är medfödd och att denna förmåga kallas för universell grammatik, UG. 

Chomskys teori ställs ofta mot Pienemanns så kallade processbarhetsteori (Abrahamsson & 

Bylund, 2012). Denna teori går under det kognitiva perspektivet och enligt teorin utvecklas 

grammatiken i stadier och kopplas till förmågan att kognitivt processa språket. När ett stadie 

automatiseras kan nästa utvecklas (Hammarberg, 2004, s. 55). Det typologiska perspektivet 

fokuserar på hur språken varierar sinsemellan och deras gemensamma drag. Andraspråks-

forskare inom perspektivet intresserar sig för den strukturella uppbyggnaden och funktionen 
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av språket samt de problem som kan uppstå i relation till denna (ibid.). Det interaktionella 

perspektivet flyttar fokus från språkinlärarens inre aktivitet till att sätta omgivningen och 

samspelet mellan människor i förgrunden. Inom denna forskning har å ena sidan input i 

samtal och dess roll i andraspråksinlärningen diskuterats. Å andra sidan har också språk-

inlärarens aktiva roll i interaktionen framhävts, eftersom kravet på att välja ord och formulera 

sig då uppstår vilket leder till inlärning av språket (ibid.).  

 

Relation mellan första- och andraspråk  

Ett andraspråk är ett språk som lärs efter att eleven lärt sig grunderna i förstaspråket 

(Svensson, 2009; Håkansson 2003, s. 165; Abrahamsson & Bylund, 2012, s. 154). Språket 

lärs i dess naturliga sammanhang där det brukas och barnet har genom lärande av första-

språket redan språkliga erfarenheter och en utvecklad kognitiv förmåga, vilket gör att utveck-

lingen av ett andraspråk skiljer sig från utvecklingen av förstaspråket (Svensson, 2009, s. 190; 

Håkansson, 2003, s. 166). Något som enligt Svensson (2009) ofta förekommer vid lärande av 

andraspråk är så kallad transfer, vilket innebär att ett språk påverkar det andra utanför den 

egna viljan, vilket kan vara både positivt och negativt (s. 194).  

 

Håkansson (2003) ställer forskning och åsikter gällande relationen mellan språken mot varan-

dra, där ett synsätt placerar andraspråket som ”underordnat” modersmålet och där lärande av 

språket behöver ske genom översättning via modersmålet. Det andra synsättet ser varje språk 

som oberoende och där anser Håkansson att den typologiska forskningen tar plats (ibid.), det 

vill säga forskning med fokus på språks strukturella uppbyggnad och funktion samt problem i 

anslutning till dessa (Hammarberg, 2004, s. 39). Håkansson (2003) hävdar att det utifrån det 

första synsättet skulle vara omöjligt för barn att behärska ett nytt språk utan att dessförinnan 

ha utvecklat sitt modersmål, vilket studier har motbevisat (s. 120). Istället anser Håkansson att 

typologiska faktorer vid sidan av motivation, ålder och miljö har betydelse för lärande av ett 

andraspråk. Skillnader och variationer mellan olika språks strukturer och kännedom om 

vanliga fenomen är relevant kunskap för lärare i skolan för att skapa förståelse för språk-

inlärningsprocessen och de språkfel som elever gör (ibid., s. 106, 166). Abrahamsson och 

Bylund (2012) menar att det inte går att förbise att modersmålet påverkar men att fokus lika 

mycket bör ligga på annan påverkan.  

 

Såväl första- som andraspråket är viktigt för språkutveckling och kunskapsutveckling 

(Axelsson, 2015; Svensson, 2009). Svensson (2009) påpekar vikten av att som elev få tillfälle 
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att använda båda språken så ofta som möjligt och poängterar bland annat leken som språksti-

mulerande, istället för ett fokus på språket som en ren kunskapsförmedling. Detta för att posi-

tiva känslor och samspel med andra i omgivningen är ett villkor för att flerspråkighet ska ut-

vecklas (ibid., s. 202). 

 

Motivation och miljöns betydelse för språkutveckling 

I ett andraspråksperspektiv behöver undervisningen innefatta utmaning, där motivation är en 

viktig faktor, såväl som stöttning (Axelsson, 2015, s. 98). Motivation påverkas bland annat av 

förmågan att ta till sig nya språk men också av den sociala omgivningen, där bland annat fam-

iljen och dess attityder till flerspråkighet och ett andraspråk är av relevans, och kan påverka 

positivt som negativt (Svensson, 2009, s. 200). Andra påverkansfaktorer till om motivation 

infinner sig eller inte är familjens planer angående att stanna i Sverige eller inte (ibid). 

 

Miljöns betydelse för språkutveckling understryks i Axelssons (2015) forskning. Vilka sociala 

sammanhang eleverna deltar i är väsentliga för dem. Vardagsspråk och ämnesspråk, disku-

teras med utgångspunkt i Vygotskijs teorier om lärande och utveckling (s. 84). Möjlighet till 

interaktion i olika grupper och med andra som nått längre i svenska kan bidra till utvecklandet 

av vardagsspråket, menar Axelsson (ibid). Skolspråk eller ämnesspråk, å andra sidan, kräver 

på grund av sin komplexitet undervisning. Axelsson (2015) refererar till Gibbons (2006) som 

hävdar att undervisningen kan tillåta en tillfällig stöttning i form av förflyttning mellan 

ämnes- och vardagsspråk, ett så kallat ”brobyggande” (Axelsson, 2015, s. 86).  

 

Inkludering och språk 

I relation till nyanlända och lärande är den generella diskussionen kring vikten av inkludering 

i skolan central. Nilsson Folke (2015) belyser att forskning kring inkludering av nyanlända 

elever domineras av fyra perspektiv, där språket är ett av dessa. Förutsättningarna för att lära 

sig ett nytt språk engagerade forskningen inom detta område, vilket därmed satte de nyanlän-

da eleverna som andraspråksinlärare i första hand. Inkludering anses främja språkinlärning, 

samtidigt som förmågan att behärska språket skapar förutsättningar för inkludering (ibid.).  

 

3.6  Sammanfattning tidigare forskning 

Syftet med detta examensarbete är att belysa danspedagogiskt arbete i relation till nyanländas 

språkutveckling i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan. Mitt valda forskningsområde 
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berör därför ett flertal olika forskningsfält såsom dans, språk, lärande samt nyanlända. 

Sammanfattningsvis finns det sparsamt med forskning gällande dans och språkutveckling i 

relation till nyanlända elever. Den befintliga forskningen visar bland annat att varierande 

undervisningsformer och rörelse som medel för kommunikation kan stödja lärandet i andra-

språket (Pinter, 1999). Språkutveckling genom estetiska uttryck och rörelse har varit i fokus 

för några forskare (Brouillette et al., 2014; Skoning et al., 2017; McGregor et al., 2008). Dans 

skapar tillfällen för verbal kommunikation (Brouillette et al., 2014) och därmed möjligheter 

att utveckla densamma. Dansundervisningen kan ses som ett multimodalt lärande där dansen 

är ett språk i vidgad bemärkelse (Moerman, 2014). Kommunikationen som sker i dans är 

multimodal, vilket innebär att bland annat gester, rörelser, beröring, ljud och röst samverkar 

(Notér Hooshidar, 2014). Liknande resultat återfinns gällande musikundervisning där kom-

munikation sker genom att bland annat verbalt tal, gester, förklaringar och mer ”expressiva 

uttryck” används och varieras (Sandberg Jurström, 2009, s. 157). Enligt Dahlbäck (2011) kan 

även musik fungera som medel för språkutveckling, eftersom den möjliggör lärande med 

olika sinnen (2011, s. 121).  

 

Flera forskare berör kroppen som central vid lärande (Alerby, 2009; Román, 2010; Shoval & 

Shulruf, 2011) och menar att deltagande och involverande av kroppen i undervisningen bland 

annat kan hjälpa svaga elever, eftersom språkbarriärer kan överbryggas genom den konkreta 

rörelsen i kommunikationen (Shoval & Shulruf, 2011). 

 

Inom fältet svenska som andraspråk finns flertalet forskare (Svensson, 2009; Håkansson 

2003; Abrahamsson & Bylund, 2012). Relationen mellan första- och andraspråk är av vikt 

och två huvudsakliga synsätt åskådliggörs, dels att förstaspråket är överordnat och där således 

andraspråkets lärs via första språket och dels den forskning som fokuserar på typologi, språk-

ets strukturella uppbyggnad och problem i anslutning till dessa (Håkansson, 2003). Miljön är 

av betydelse vid språkutveckling och de sociala sammanhang som eleven deltar i är centrala 

(Axelsson, 2015, s. 98; Svensson, 2009; Håkansson, 2003). Vardagsspråket kan utvecklas 

genom interaktion i olika grupper, med personer på olika språkliga nivåer, medan ämnes-

språket kräver undervisning. I ett andraspråksperspektiv behöver undervisningen innefatta 

utmaning, där motivation är en viktig faktor, såväl som stor stöttning. Motivation påverkas 

bland annat av förmågan att ta till sig nya språk men också av den sociala omgivningen 

(Axelsson, 2015, s. 98).  
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4.  Metod 

I detta kapitel presenteras kvalitativ ansats under rubrik 4.1 och därefter urval av deltagare 

under rubrik 4.2. Under rubrik 4.3 presenteras de metoder som använts i examensarbetet, både 

gällande datainsamling och analys, varför dessa valts samt hur examensarbetet genomfördes i 

relation till dessa metoder. Slutligen fokuserar rubrik 4.4 på etiska riktlinjer och de etiska 

överväganden som gjorts. 

 

4.1  Kvalitativ ansats  

Examensarbetets syfte är att belysa danspedagogiskt arbete i relation till nyanländas språk-

utveckling i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan. Därför valdes kvalitativ ansats som 

utgångspunkt, något Nyberg och Tidström (2012) menar innebär just att uttyda och förstå 

fenomen. Frågor som innehåller frågeord såsom vem, vad, hur/på vilka sätt och varför hör 

hemma inom den kvalitativa forskningen (ibid.). Robson och McCartan (2016) menar att 

kvalitativ forskning sker i naturliga miljöer där den sociala kontexten är i fokus. Mening och 

deltagares värderingar är av intresse och objektivitet eftersträvas inte (ibid., s. 20). I social-

semiotisk multimodal teori ses världen som socialt konstruerad och kommunikationen är 

central och uttrycksformerna är jämställda (Kress, 2010). För att skapa ett material som 

möjliggjorde analys krävdes därför att kommunikationen kunde studeras. Därför användes 

observation och intervju i detta examensarbete. 

 

4.2  Urval av deltagare 

Empiri samlades in genom att observera och intervjua två danslärare, en verksam på gym-

nasiet inom förberedelseklass och en verksam inom grundskolan. Båda arbetar med nyanlända 

elever enligt ovan definition (2.1). Urvalet av deltagare gjordes avsiktligen eftersom dessa 

lärare besitter erfarenheter av dansundervisningen kopplat till språkutveckling samt arbetar 

med nyanlända elever enligt den definition som används i föreliggande examensarbete. 

Eftersom jag sökte att undersöka en specifik målgrupp fanns endast ett begränsat antal dans-

lärare att göra urvalet utifrån. De två danslärarna valdes ut genom att jag genomsökte mina 

kontakter inom dansläraryrket. Klasskamrater som skrivit i en danslärargrupp på Facebook 

frågades och jag fick genom dem tips om en danslärare som kunde passa. Närliggande läns 
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danskkonsulenter kontaktades även för att efterlysa danslärare som jobbade med nyanlända 

och dans. Slutligen kontaktade jag tre lärare via email och telefon, vilka då fick en kort 

beskrivning om studiens syfte. Under samtalen ställde jag frågor angående de målgrupper de 

undervisar för att säkerställa att personerna och deras klasser stämde överens med mitt 

examensarbetes syfte. Önskvärt var även att observera lärare vars arbetssätt skiljde sig åt, för 

att på så vis skapa en så bred uppfattning om fältet som möjligt utifrån det begränsade antalet 

deltagare. Utifrån nämnda kriterier valdes två danslärare, vilka sedan bekräftade sitt deltag-

ande i undersökningen. Den tredje lärares deltagande hade varit önskvärt för att öka examens-

arbetets trovärdighet ytterligare (Hartman, 1994/2004), men på grund av att målgrupperna 

inte överensstämde med examensarbetets syfte, var det inte genomförbart. 

 

Motivet bakom att så få danslärare valdes är, förutom det begränsade utbudet inom området, 

att jag på djupet ville förstå deras undervisning. Min ambition var att förstå dessa två personer 

på ett bra sätt och få en djup bild av just deras fall gällande nyanlända och dansundervisning. 

Huruvida resultatet stämmer överens med andra danslärares undervisning kan examensarbetet 

dock inte svara på. 

 

4.2.1  Presentation av deltagare 

De två danslärarna är verksamma inom skolor i Sverige. De har i föreliggande examensarbete 

fått fiktiva namn tilldelade (se avsnitt 4.5). Signe är utbildad danslärare och jag observerade 

henne undervisa direktinkluderade elever (nyanlända elever placeras direkt i ordinarie 

klasser) dels i förskoleklass och dels i grundskolans årskurs 3. Frida är utbildad danspedagog 

och jag observerade henne undervisa förberedelseklasser (nyanlända elever undervisas 

separat och slussas senare ut i ordinarie klasser) på gymnasiet, där eleverna var indelade 

utefter språkkunskaper.  

 

4.3  Genomförande av datainsamling  

Två metoder användes för insamling av data, dels observationer och dels kvalitativa intervju-

er. Observationerna med danslärarna var den huvudsakliga källan till data och beskrivs under 

rubrik 4.3.1. Dessa efterföljdes av intervjuer som sedan beskrivs under rubrik 4.3.2.  
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4.3.1  Observationer  

Eftersom forskningsfrågan inom föreliggande examensarbete ämnar besvara hur språk-

utveckling tar sig i uttryck i danslärarnas undervisning, var det eftersträvansvärt att observera 

hur lärarna faktiskt gick till väga, varför observation valdes som primär datainsamlingsmetod. 

Carlsson (1997) beskriver observation som fördelaktig just för att direkt kunna iaktta 

exempelvis hur någon beter sig i en situation, inte bara hur personen i fråga själv anses bete 

sig. En aspekt att ha i åtanke vid observation är dock att vi inte kan observera allt som sker 

framför oss och att olika människor lägger märke till olika saker, och är därför beroende av 

människors uppfattningar (Carlsson, 1997; Bell & Waters, 2016). Ett behov av att försöka 

neutralisera privata tolkningar, fördomar och förutfattade meningar för att inte feltolka materi-

alet och bli anklagad för skevhet betonas (Bell & Waters, 2016, s. 224). 

 

Bell och Waters (2016) delar in observationer i olika angreppssätt: strukturerade, ostruk-

turerade, deltagande och ickedeltagande och menar att dessa har olika för- och nackdelar. 

Ostrukturerad observation innebär att inga strukturer formuleras på förhand, utan först senare 

när mönster upptäcks. Deltagande observation innebär att på olika sätt delta i en grupps var-

dag och används ofta för att observera förändringar över tid, en metod som inte rekommen-

deras till kortare projekt. I den strukturerade observationen har ett specifikt syfte med under-

sökningen formulerats på förhand och aspekter att titta på har även specificerats, eftersom det 

inte går att registrera allt som sker (ibid., s. 228). 

 

Min önskan var att observera dansundervisningen så som den förmodligen skulle ta sig i 

uttryck i ett vardagligt sammanhang. Därför ville jag inte vara delaktig i den aktivitet som 

observerades, utan istället inta en passiv roll som observatör för att kunna studera vad som 

skedde. Som deltagande observatör hade det utöver den fysiska närvaron istället varit önsk-

värt att söka bli en ”medlem i gruppen”, vilket jag inte fann relevant (Robson & McCartan, 

2016, s. 323). Robson och McCartan (2016) hävdar dock att närvaro i rummet ändå är en typ 

av deltagande observation. När deltagarna är medvetna om observatören blir denne i viss mån 

deltagande i situationen, vilket medför en risk för att observatören eventuellt förändrar det 

som faktiskt ska observeras (ibid., s. 334). Min strävan var därför att dra åt mig så lite upp-

märksamhet som möjligt. För att minska risken för att eleverna i klassen skulle distraheras av 

mig presenterade jag mig i inledningen av lektionen och deltog i den inledande samlingen. 

Förhoppningen var att eleverna då skulle kunna koncentrera sig på undervisningen, för att den 
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skulle bli så autentisk som möjligt, trots min närvaro. Observationerna genomfördes vid ett 

tillfälle var hos respektive danslärare, där varje lärare undervisade två danslektioner.  

 

Videodokumentation 

Lektionerna videodokumenterades för att få tillgång till materialet igen senare i analysarbetet, 

dels med videokamera och dels med min bärbara dator. Video visar bland annat kroppsspråk 

och möjliggör analys av hur teckensystemen samverkar, vilket visade sig vara av stor relevans 

för mitt examensarbete. Videodokumentation kan, precis som observation över lag, dock på-

verka elevernas naturliga beteende i undervisningen (Stensmo, 2002, s. 118, 119).  Det är 

också viktigt att komma ihåg att videofilmen endast är en representation av det observerade, 

inte de faktiska händelserna (Notér Hooshidar, 2014, s. 43). Hur kamerorna placerades styrdes 

till största del av vart eleverna befann sig i rummet, för att störa dem så lite som möjligt men 

ändå få med så mycket av rummet som möjligt. Jag upplevde att kamerorna upptog ett visst 

fokus i början av lektionen men att eleverna sedan mer eller mindre glömde bort kamerorna. I 

en klass fanns två elever som inte fick filmas, varför kamerorna endast täckte halva rummet 

och därmed inte kunde fånga precis alla moment i undervisningen.  

 

Fältanteckningar 

Under observationerna skrev jag dessutom fältanteckningar, dels för att säkerställa data om 

videodokumentationen av någon anledning skulle misslyckas och dels för att möjliggöra ned-

tecknande av tankar som dök upp. Anteckningarna var även av stor vikt eftersom de utgjorde 

den data som representerade mina upplevelser där och då, vilket en film aldrig helt kan åter-

skapa (Lindgren, 2012, s. 58). För att lättare kunna få överblick över undervisningen skapades 

en form av anteckningsmall. Andersson (2014, s. 74) beskriver Aspers (2007) sex frågor att 

ställa gällande fältanteckningar, vilka jag inspirerades av. Dessa frågor är: vad som sker, när 

det sker, var det sker, med (av) vem det sker, hur det sker och (senare) varför det sker. I mitt 

fall var: vad sker, med (av) vem det sker och hur det sker mest relevant att fråga sig under 

observationerna, varför dessa spaltades upp som rubriker i ett kollegieblock tillsammans med 

rubriken övrigt. Att redan innan ha bestämt vad som ska fokuseras under observationen kan 

enligt både Robson och McCartan (2016) och Bell och Waters (2016) ses som strukturerad 

observation. Dock menar Bell och Waters att strukturerad observation ofta används för att 

registrera beteenden i form av kategorier, vilket inte var min avsikt. Det hade begränsat mig 

till alltför detaljerade händelser som skulle kunna ha medfört att jag hade missat väsentlig 

information gällande undervisningen. Därför utförde jag istället att utföra observationerna 
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med en mer öppen intention och med Aspers (2007, refererad i Andersson 2014, s. 74) frågor 

som en struktur, snarare än en restriktion, för fältanteckningarna.  

 

4.3.2  Intervjuer 

Observation som metod är dock inte lika passande för att ta reda på motivet bakom en hand-

ling (Carlsson, 1997). För att få en rik bild av de deltagande danslärarnas arbete med dans och 

språk gjorde jag därför uppföljande intervjuer i anslutning till observationerna. Den kvalita-

tiva intervjuns syfte är just att förstå deltagarna ur deras synvinkel och utveckla en mening 

utifrån de erfarenheter som delas mellan intervjuaren och deltagaren (Kvale & Brinkmann, 

2009). En fördel med intervju som metod, i jämförelse med enkät, är just dess flexibilitet där 

följdfrågor kan ställas och där en utveckling av de svar som ges kan efterfrågas. I examens-

arbetets startskede tog jag beslutet att intervjuerna i första hand skulle fungera som ett kom-

plement till observationerna, eftersom jag i huvudsak ville se hur undervisningen faktiskt gick 

till. Därför hölls de även relativt korta. En generell risk med intervjuer är annars just att de är 

tidskrävande (Bell & Waters, 2016, s. 197). En annan risk är att respondenterna kan bli på-

verkade av vetskapen om att intervjun spelas in, och därmed svara på ett sätt de annars inte 

skulle har gjort (ibid.).   

 

Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte cirka tio minuter efter den sista lektionens avslut. 

Inför intervjun hade vissa på förhand områden eller teman förberetts och funderingar och tan-

kar från observationerna togs också upp (se bilaga 3). Övergripande teman förespråkas för att 

låta den intervjuande få bestämma ordningsföljden på samtalet och för att kunna använda den 

intervjuades svar som ansats till nästa fråga (Bell & Waters, 2016; Trost, 2005; Kvale & 

Brinkman, 2009). Deltagarna fick frågan om de ville ta del av samtalsteman i förhand, vilket 

Frida ville. Intervjuerna spelades in på dator och transkriberades manuellt kort efter att inter-

vjuerna ägt rum. Under inledningen av den ena intervjun uppstod tekniska problem vilket 

medförde att intervjun fick göras om från början. Deltagarna skrev under ett medgivande för 

deltagande i observation, videoinspelning samt intervju.  

 

I examensarbetets inledningsfas förde jag även ett övergripande samtal med en danslärare 

som tidigare arbetat med dans och språk för att öka mina kunskaper om fältet. Detta samtal 

togs sedan inte med i analysen, eftersom examensarbetes syfte och inriktning ändrades, varför 

jag istället såg samtalet som en första introduktion till mitt valda område. 
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4.4  Kvalitativ analys av data 

Den insamlade datamängden analyserades kvalitativt med hjälp av socialsemiotisk multi-

modal teori, vilket kan läsas mer om under rubrik 2.2. I analysen pendlade jag hela tiden 

mellan empiri och teori. De slutgiltiga kategorierna kom ur empirin men teorin styrde också 

min analys genom att den riktade in vad jag skulle analysera samt hur, genom mikroanalyser. 

I analysen tog jag stöd ifrån Renstam och Wästerfors (2015) tre steg i kvalitativ analys: 

sortering, reducering och argumentering och genomförde ett antal analysrundor, framförallt 

med utgångspunkt i observationerna. Sortering kan liknas med att ”umgås” med materialet 

och lära känna det. Sortering kan ske efter innehåll, vad som sker, efter form, hur det sker, 

eller genom en kombination av dessa. Genom att forskaren läser sitt material flertalet gånger 

kan sedan teman eller kategorier skaps (ibid., s. 69). De teman som utkristalliserats är ofta för 

många och behöver reduceras, vilket är nästa steg i analysen. Det sista steget i analysen är att 

argumentera, där teoretisering kan ses som en ”empiriberoende argumentation”. Genom 

teoretiska begrepp inom vald teori kan ord sättas på det som fångats upp i analysens tidigare 

steg (ibid., s. 137, 139). 

 

Analysrunda 1 innebar att jag tittade på videomaterialet från observationerna, varje lektion för 

sig, och var öppen för det. Motivet till att inte fördjupa mig i en lektion först, utan att istället 

transkribera alla lektioner i analysrunda 1, var att inte fastna i teman alltför för snabbt. Inter-

vjuerna transkriberades i ett Word-dokument och videon pausades med jämna mellanrum. 

Fokus låg på att skriva ner vad som skedde och hur det skedde, där bland annat olika uttrycks-

sätt togs i beaktning. För att möjliggöra en noggrann transkription lades ibland ingående fokus 

på ett särskilt uttryckssätt. I runda 2 sorterades och därmed delvis reducerades materialet 

genom att det som jag upplevde var av relevans klipptes ut till ett nytt dokument och 

bearbetades igen (Renstam & Wästerfors, 2015). Post-it lappar användes även för att skriva 

upp händelser som uppmärksammades mer översiktligt. Dessa skrevs först på olikfärgade 

papper utan någon vidare struktur, och placerades på en stor kartongbit. För att få syn på mina 

tankar bollades även dessa idéer med andra.  

 

Materialet bröts sedan ner genom att göra mikroanalys av några intressanta händelser som 

kombinerar olika uttryckssätt som framträdde i materialet. Ur ett socialsemiotiskt multimodalt 

perspektiv är det viktigt att se hur olika teckensystem samverkar i kommunikationen. Därför 

valde jag sedan ut en händelse ur mitt material och studerade på detaljnivå vilka teckensystem 



  23 

som användes samt när de användes i förhållande till varandra. Denna analys utgjorde analys-

runda 3. Inspiration till struktur av tabell togs från Sandberg Jurström där teckensystemen 

placerades på den horisontella axeln och tiden på den vertikala axeln (Sandberg Jurström, 

2009, s. 98). Den utvalda händelsen analyserades sedan utifrån tal, onomatopoetiska ord 

(ljudhärmande ord), rörelse samt gest och mitt fokus var när respektive resurs användes och 

vad som skedde. Ur analysen uppkom insikter som bidrog till att ytterligare fyra händelser 

valdes ut för mikroanalys, två händelser där gesten verkade kunna vara ensamt menings-

bärande, under lektionen eller i en övning, samt två händelser som analyserades utifrån vilka 

teckensystem som samverkade i kommunikationen. När dessa analyser var färdiga återgick 

jag till mina post-it lappar vilka då renskrevs och sorterades in efter färg, där varje färg fick 

symbolisera ett uttryckssätt, ett teckensystem, där tal, gest, rörelse, skrift och onomatopoet-

iska ord valdes ut. Runt dessa lappar sorterades sedan alla händelser som hade med respektive 

teckensystem att göra. En mind-mapp gjordes också utifrån spontana tankar och upplevelser 

av materialet. Dessa sorteringar av post-it lappar samt mind-mappen utgjorde analysrunda 4. 

Eftersom dans är mitt ämne intresserade gesten och dansrörelsen mig extra mycket. Därför fo-

kuserade jag i nästa analysrunda (5) på att skriva ner de olika teckensystemen och de tecken 

som dansläraren använde i kommunikationen med eleverna (gester, dansrörelser, hållning) för 

att sedan sortera in dem i instruerande eller uppmanande gester. Slutligen studerades även 

intervjutranskriptionerna, och de för mig intressanta uttalandena sorterades ut till ett separat 

dokument (analysrunda 6). Utifrån dessa analysomgångar tolkade jag sedan materialet. En 

reducering av teman skedde succesivt och vissa mindre viktiga teman togs bort. Med hjälp av 

min teoretiska utgångspunkt (se analysfasens tredje steg) fick jag slutligen fram mina två 

huvudsakliga områden som presenteras i resultatkapitlet (Renstam & Wästerfors, 2015).   

 

4.5  Etiska överväganden 

I detta avsnitt behandlas Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002, 2011). Med etik 

menas “[…] medveten, reflekterad och motiverad moral, som man ger en så klar formulering 

som möjligt och som framställs som ett system. Etiken är en teori för moralen, som är 

praktiken.” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 15). Både kunskapskravet och individskyddskravet 

påverkar de etiska övervägandes som en forskare behöver göra inom ramen för en studie. 

Kunskapskravet innebär att forskning är nödvändig och viktig för ett samhälles – men också 

för en individs utveckling. Å andra sidan har individen rätt att skyddas mot kränkning eller 

annan skada kopplad till studien, vilket innefattas inom individskyddskravet. Studiens nytta 
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behöver alltså enligt dessa krav ställas emot den eventuella skada som individen kan ta och 

omfattningen av skadorna skiljer det sig mellan olika forskningsfält (Vetenskapsrådet, 2011, 

s. 10, 166). 

 

4.5.1  Fyra huvudkrav 

Individskyddskravet kan i sin tur delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidetialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Informati-

onskravet innebär att deltagarna ska vara informerade om studiens syfte, deras uppgift i sam-

manhanget samt att de deltar frivilligt och när som helt kan välja att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innefattar att deltagarnas samtycke ska inhämtas. I de fall där barn under 15 

år deltar, sker detta genom förälder/vårdnadshavare. Konfidentialitetskavet innebär att del-

tagarna inte ska kunna identifieras, varför information måste hanteras med förnuft och för-

siktighet. Slutligen syftar nyttjandekravet på att de insamlade uppgifterna inte får användas i 

annat syfte än till den forskning de är ämnade för (ibid.). För att eftersträva god etik i exa-

mensarbetet utgjorde dessa krav grunden för den samtyckesblankett som jag lät deltagarna 

underteckna innan observationerna och intervjuerna utfördes (bilaga 2). Tillsammans med 

Vetenskapsrådets skrift God Forskningssed (2011) genomsyrade de examensarbetets alla be-

slut kopplade till etik. Samtyckesblanketten informerade deltagarna om examensarbetets över-

gripande syfte och mitt tänkta tillvägagångssätt och deras roll i detta. Deltagarna informerades 

även om sitt valfria deltagande, rätten att när som helst dra sig ur samt att det färdiga exa-

mensarbetet kommer finnas tillgängligt på Luleå Tekniska Universitets hemsida. Godkän-

nande från respektive rektor inhämtades även via email.  

 

4.5.2  Etiska problem  

Observationsstudier kan medföra en mängd etiska problem och forskaren ”ska eftersträva 

objektivitet och ska försöka att inte påverka försökspersoner och skeenden” (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 42). För att min närvaro inte skulle påverka undervisningen började jag varje lektion 

med att presentera mig, varför jag var där på besök samt vad jag skulle göra (stå bakom kame-

ran och föra anteckningar om dansläraren). Eleverna hade även blivit informerade av danslär-

aren lektionen innan mitt besök samt blivit informerade genom mentorer och vårdnadshavare. 

På gymnasieelevernas lektion försiggick en hel del gruppuppgifter där jag hela tiden överväg-
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de hur nära jag kunde gå med kameran utan att störa eller påverka dem, men ändå höra kon-

versationerna. Jag valde i huvudsak att låta kameran sitta i stativet vid hörnet av rummet för 

att inte distrahera eleverna men under vissa ögonblick gick jag närmare. Det verkade som att 

eleverna var bekväma med min närvaro och överlag positiva till mitt besök, något som dock 

endast är min personliga känsla och spekulationer. 

 

Ett problem vid videoinspelning enligt Vetenskapsrådet (2011) är att elevernas identitet inte 

fullt kan skyddas och att metoden därmed endast ska användas där resultatet i annat fall inte 

hade kunnat bli detsamma, till exempel vid studier av samspel mellan kroppsspråk och verbal 

kommunikation, där mitt examensarbete platsar. Filmen ska också förvaras säkert och vid 

överföring till datorn ska lösenord finnas (Vetenskapsrådet, 2011, s. 43–44). I mitt examens-

arbete valde jag att ge deltagarna fingerade namn och i transkriberingar uteslöt jag ibland 

vissa ord som på ett tydligt sätt verkade vara karaktäristiska för dansläraren i fråga. Detta för 

att andra lärare som läser mitt examensarbete inte ska kunna identifiera dessa lärare. Filmerna 

förvarades på min dator, där lösenord användes.  

 

Samtycke vid videofilmning sker oftast i två steg, där det första steget är ett godkännande till 

filmning och det andra är att deltagaren efter att ha tittat på filmen godkänner vidare bearbet-

ning och analys (Vetenskapsrådet, 2011, s. 44). Det var i mitt fall inte genomförbart att til-

lämpa båda dessa steg, eftersom antalet elever i klasserna skulle omöjliggöra att alla tog del 

av filmerna och godkände dessa i efterhand. Eftersom vissa elever dessutom är under 15 år 

skulle deras föräldrar behöva få tillgång till filmerna och godkänna, vilket inte var praktiskt 

genomförbart. Vetenskapsrådet menar att “[…] precis som vid annan forskning ska video-

inspelningen föregås av en utförlig information och ett efterföljande samtycke. Denna 

information bör beskriva vilket syfte forskningen har och betona att det är frivilligt att delta” 

(2011, s. 43). Utifrån detta resonemang tillämpades endast del ett, där information i förhand 

skickades ut, först via mail och veckobrev. Enligt informationskravet (se 4.5.1.) ska alla del-

tagare vara informerade om studiens syfte, deras roll i studien samt att deltagande är frivilligt. 

Genom informationsbrev till elever och föräldrar skulle detta kunna uppfyllas. Även detta 

visade sig dock problematiskt på grund av bristande kunskaper i det svenska språket, något 

som jag var medveten om redan vid val av målgrupp till examensarbetet. I det brev som 

skickades till grundskoleelevernas vårdnadshavare behövdes därför ett kort, koncist och 

tydligt brev formuleras, vilket gjorde att överväganden mellan individens skydd och de kun-

skaper som examensarbetet kan bidra till behövdes göras redan då. I samråd med dansläraren 
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och mentorerna i fråga beslutade jag att endast ge den övergripande mest nödvändiga 

informationen i brevet, samt frågan om barnet fick filmas eller inte. Detta svarades på genom 

att sätta ett kryss i rutan JA eller NEJ (bilaga 2). Dansläraren insåg sedan att mentorernas 

kommunikation med föräldrarna oftast sker via sms, varför hon istället skickade ut informa-

tion via denna kanal. Föräldrarna ombads att höra av sig om deras barn inte fick vara med på 

video, varav några föräldrar hörde av sig. I samråd med klassföreståndaren beslutade vi då att 

filma halva danssalen, för att dessa barn skulle kunna delta i undervisning trots videofilmning. 

Vid vissa delar av lektionen när hela salen användes och eleverna dansade i olika grupper 

stängdes kameran av när dessa elever skulle dansa för att sedan sättas på igen efter. Jag är 

medveten om att tillvägagångssättet inte är fullt i enlighet med de riktlinjer som finns, men 

med tanke på de speciella förhållanden som rådde gällande språket, och ingen tillgång till 

tolk, anser jag ändå att jag gjorde det jag kunde för att både elever och föräldrar skulle vara 

informerade om examensarbetet och deras rättigheter i förhållande till det. Stöd för mitt 

handlade finner jag i följande citat från Vetenskapsrådet: 

 

I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan 

samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. 

skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd 

tredje part. En förutsättning är då också att undersökningen i förekommande fall sker inom 

ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid. (Vetenskapsrådet, 2011, s. 9) 

 

Det finns en möjlighet att föräldrarna och eleverna inte förstod examensarbetets syfte och 

därmed inte kände sig informerade och trygga. Det är dock något som jag fick överväga mot 

examensarbetets nytta, att danslärare kan få kunskap om hur dans med nyanlända kan gå till, 

och hur språkutveckling kan ske inom ramen för denna undervisning, något jag anser är av 

stor vikt.  

  

Eftersom vissa av eleverna går på gymnasiet och därmed är över 15 år behövdes inget sam-

tycke av föräldrarna. På grund av elevernas varierande tid i Sverige och deras därmed begrän-

sade språkkunskaper var det svårt att skicka ut lappar till dem i förväg. Ovissheten om de för-

stod min text eller inte gjorde det inte därför osäkert. På grund av att eleverna även byter klas-

ser ibland kunde vilka elever som skulle delta inte heller fastställas på förhand. I samråd med 

rektor och dansläraren i fråga beslutade vi därför att fråga eleverna efter muntligt samtycke 

om deltagande och videofilmning, både inför mitt besök genom dansläraren men också under 
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mitt besök. Med tanke på att mitt syfte inte var att undersöka några specifikt känsliga uppgif-

ter om varken dansläraren eller eleverna ansåg jag med stöd i citatet ovan att observationerna 

kunde genomföras med muntligt samtycke i detta fall. 

 

 

5.  Resultat 

I detta kapitel redogörs för examensarbetets resultat. Hur danslärarna tillrättalägger för språk-

utveckling i dansundervisningen visar sig genom två teman vilka presenteras nedan. I 5.1 

redogör jag för kommunikation i dansundervisningen och i 5.2 redogör jag för språkutveck-

ling genom deltagande i sociala sammanhang. 

 

5.1  Kommunikation i dansundervisning  

Danslärarnas kommunikation var central i undervisningen, dels förkroppsligandet och dels det 

verbala talet och även andra uttrycksmedel som lärarna använder sig av i undervisningen. Det 

här avsnitt fokuserar på hur danslärarna kommunicerar med eleverna på varierande sätt, med 

andra ord riktas fokus på lärarnas meningserbjudanden genom olika teckensystem (Kress, 

2010). Lärarnas kommunikation såg ut på olika sätt, och innefattade flera teckensystem vilka 

kombinerades och samverkade i olika stor omfattning i olika situationer. Efter analys av data-

materialet har några betydelsefulla teman gällande kommunikationen i undervisningen tagits 

fram: Lärarens multimodala kommunikation (5.1.1), Turtagning (5.1.2), Differentierade 

teckensystem (5.1.3) samt Missförstånd i kommunikationen (5.1.4). I resultatredovisningen 

används tabeller av detaljerade transkriptioner från observationerna. I första hand visar de vad 

läraren sa och gjorde vilket är markerat med bokstaven L, men även vad vissa elever sa eller 

gjorde vilket då är markerat med bokstaven E. 

 

5.1.1  Danslärarens multimodala kommunikation 

I den undervisning som har observerats är lärarnas kommunikation i undervisningen med ny-

anlända elever multimodal. I följande avsnitt fokuseras specifikt på hur detta går till. Följande 

teckensystem kan utskiljas i danslärarnas undervisning: rörelse, gest, tal, onomatopoetiska ord 
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och i viss mån har även bild och skrift förekommit. Teckensystemen har i olika sammanhang 

och i olika stor omfattning använts i det teckenskapande som skett i dansundervisningen. 

 

Rörelse och gestik 

Gester förekommer på olika sätt i undervisningen, i form av hand- och fingerrörelser, arm-

rörelser, pekningar, kroppshållning. Gesterna och rörelserna kan beskrivas som instruerande 

eller uppmanande och dessa kan vara såväl visuella som taktila, i form av beröring. Exempel 

på instruerande rörelser är det kroppsliga förevisandet som sker i stor omfattning i dansunder-

visningen. Handgestik med fingrarna mot ögonen (titta på mig), pekande på personer som ska 

dansa ihop, cirkelrörelse med armen när eleverna ska stå i ring eller springa runt är andra till-

fällen där gesten skapar tecken som används i instruerande syfte. I en övning under Signes 

lektion med förskoleklass fanns tre olika platser, stationer i rummet, där eleverna skulle dansa 

olika rörelser kopplade till land, gitarr och tjur. Som förflyttning mellan dessa platser skulle 

de simma, åla på golvet. Signe gjorde då ett tecken för ordet simma (se figur 1) genom att ta 

handflatorna ihop och göra en vågrörelse varpå eleverna började åla. 

 

   

Figur 1. Illustration av tecknet för att simma. Figur 2. Illustration av tecknet för 

cirkelrörelse. 

 

Gester med händer och armar, så som handflatan mot eleverna (stopp), vinkande mot sig 

(kom, varsågoda) eller nickar med huvudet i riktning mot en elev är andra exempel på uppma-

nande gester som förekommer frekvent i undervisningen hos båda lärarna. Vissa gester 

används både som uppmanade och instruerande, beroende på i vilken kontext de används. 

Cirkelrörelsen med armen (se figur 2) används i Signes undervisning för att visa när eleverna 

ska springa runt, till exempel under en övning, men den används också i kombination med 

talet i instruktion om hur de ska röra sig inför en övning, vilket visar sig i Fridas undervis-

ning. Just denna gest verkar även ha olika mening. Cirkelgesten kan i både Signes och Fridas 

undervisning betyda allihopa. I Fridas undervisning kan den i en annan situation innebära stå 
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i stor cirkel för att i en tredje situation betyda en gång till. Hållningen används i dansen på ett 

tydligt sätt gällande ordet matador, där den upprätthållna torson symboliserar den stolta 

matadoren som vaktar sitt land, vilket beskrivs av dansläraren både kroppsligen och verbalt. 

Hållningen kombineras med armarnas position, lätt uthållna längs sidorna av kroppen, vilka 

symboliserar matadorens mantel. Tillsammans bildar dessa tecken ett teckensystem för 

fenomenet matador som eleverna får uppleva på flera sätt i dansundervisningen.  

 

Instruerade och uppmanande gester och rörelser kan även vara taktila, det vill säga att läraren 

tar i eleven. Detta visade sig bland annat genom Signe när hon instruerade en diagonal där 

eleverna i förskoleklass skulle dansa som en papegoja över till andra sidan rummet. Signe 

använde sig då av en elev genom att hon med beröring flyttade på dennes armar upp och ner, 

som papegojans vingar skulle flaxa. Exemplet visar också på hur hon stundtals visade med en 

elev istället för med sin egen kropp och hur hon, genom beröring, gav feedback på hur eleven 

ska röra sig. Ibland kombinerades beröringen även med instruerande tal. När eleven skulle 

dansa iväg som papegojan gavs sedan en lätt knuff i ryggen av Signe som signal för att börja. 

Rörelsen och gesten är då uppmanande och av taktil karaktär. Andra tillfällen när beröring 

användes för att kommunicera i undervisningen var när Signe lade en hand på axeln på en 

elev som ett tecken för att eleven behövde dansa mot ”boet” där övriga elever väntade eller 

tillfällen där tecken så som en arm runt axeln på eleven samtidigt som Signe satte sig ner i 

ringen signalerade till en elev att sätta sig ner. 

 

Tal, onomatopoetiska ord och skrift 

Tal förekommer precis som gest såväl som instruerande och uppmanande. Genom att verba-

lisera gitarr i övningen med de tre stationerna beskriven ovan förstår eleverna att de ska röra 

sig mot gitarr-stationen. De vet även vilken rörelse de ska göra på den platsen. Det onomato-

poetiska (ljudhärmande) ordet, och tecknet, swooosh används i Fridas undervisning, där det 

står för dansrörelsen slide (glidrörelse med benen sidledes). Samtidigt som hon gör en slide 

säger hon också swooosh. Signe använder sig också av onomatopoetiska ord för att kommuni-

cera. Ordet ah! används för att markera för en elev att den slarvar och bör stanna upp och göra 

om. Ordet räcker för att eleven ska förstå hennes budskap. Även skrift förekommer vid en del 

av Signes undervisning då hon använder sig av en whiteboard-tavla och har genomgång. På 

tavlan står även lektionsupplägget som därmed är tillgänglig information under hela lektion-

en. I detta fall samverkar tal och skrift och även bild i viss mån i kommunikationen.  

 



  30 

5.1.2  Teckensystem i samverkan 

I simma-övningen som nämndes ovan används alltså såväl tal såväl som gestik i kommunika-

tionen. När teckensystemen samverkar kan det också ske i form av exempelvis ramsor, där 

talet och rörelsen samspelar. Signe använde till exempel en ramsa till dansrörelserna som 

symboliserade tjur genom att säga: ”horn, horn, ner, ner” samtidigt som armarnas rörelseväg 

var; upp, upp, ner, ner. Ramsan användes för att komma ihåg vad som skulle göras på just den 

stationen i dansövningen och Signe uttryckte det som att barnen ”rapar” ut ramsan. En annan 

ramsa som användes i undervisningen var: ”1,2,3,4 gitarr, gitarr, gitarr, gitarr” där räkning 

och ord kombinerades med rörelse. Detta visas i en mikroanalys i Tabell 1. 

 

Tabell 1, Teckensystem i förhållande till tid.  

Teckensystem                

Tid i min, sek 

tal  oomatopoetiska 

ord 

rörelse gest 

21.08 L: se 
  

lyfter hand mot öga 

21.09 L: på mig 
  

vänder sig med ryggen mot dem 

21.10-21.12 L: 1,2,3,4 
 

går ett steg på varje siffra 
 

21.13-21.16 L: gitarr gitarr gitarr 

gitarr 

 
gör vridning på varje ”gitarr” 

 

21.16-21.17 
  

vänder, går tillbaka mot dem i 

hörnet av rummet. 

 

21.18 L:en gång till 
 

går fortfarande mot dem. 

stannar vänd emot dem. 

 

21.19 L: vi testar 
   

21.20 L: allihopa 
  

cirkelrörelse med armen över 

klungar där de står (se figur 2) 

21.21 L: är ni beredda? 
   

21.21-21.22 L: 1,2,3: 
   

21.23-21.25 L: 1,2,3,4 
 

går baklänges ett steg per 

siffra vänd mot dem, Barnen 

gör med henne. 

 

21.26-21.28 L: gitarr gitarr gitarr 

gitarr 

 
gör vridning till varje ”gitarr”.  
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21.29 L: 1… 
 

tar ett steg bakåt.  vänd mot barnen vinkar hon 

med båda armarna mot sig. 

21.30-21.35 L: …2,3,4, gitarr x4 
 

går ett steg per siffra + gör en 

vridning / ”gitarr”. 

 

21.36-21.21.37 (barnen fortsätter 

räkna 1,2,3,4.) 

 
går tillbaka mot startplatsen. 

(barnen går 4 steg fram.) 

tittat på dem, nickar i samma 

tempo som hon går och som de 

har räknat i innan 

21.38-21.40 E: (barnen säger 

gitarr x3…) 

 
vänder sig om mot dem. 

(barnen gör gitarr-rörelse.) 

 

21.41 L: bra 
   

21.42 L: tillbaka 
 

går mot stereon.  gör rörelse med armen bakåt 

mot startplatsen.  

21.42-21.43 L: samma platser 

som ni stod nyss 

   

   
fortsätter gå mot stereon. 

(barnen springer mot platsen). 

 

 

Analysen visar förutom ramsan på hur Signe kombinerar såväl rörelse, gestik och tal i kom-

munikation med eleverna i genomgången av dansövningen, och att flera av dessa används 

samtidigt, inom samma tid (se tabell 1). Ett annat exempel på danslärares multimodala kom-

munikation finns hos Frida. I tabell 2 visas en analys av instruktionen till en övning.  

 

Tabell 2, Teckensystem i förhållande till tid.  

Teckensystem 

Tid min, sek. 

tal onomatopoetiska 

ord (boom, ka´). 

rörelser gest: handrörelser, ögonkontakt 

     

06.38-06.40 så, vi testade o gå 

lite  

   

06.41-06.43 …sånt här förra 

veckan kommer ni 

ihåg det? 

 
Rör armarna, händerna 

”greppar” i luften som om hon 

tog i hand, varannan hand, 

upprepar.  

 

06.44-06.45 så då var det höger… 
 

går mot eleven bredvid  
 

06.46 
  

tar i hand 
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06.46-06.47 sen gick jag så var 

det  

 
går mot nästa elev i ringen 

 

06.48 vänster 
 

tar i hand med en elev, vä 

hand.  

 

06-49-06.50 och sen var det 

hööö…. 

   

06.51 ….ger 
 

skakar hand med nästa elev 
 

06.52-07.03 och vänster, o höger , 

o vänster o höger.  

 
skakar hand med eleverna, när 

hon säger höger eller 

vänster…. 

 

PAUS - - - - 

07.10 Så  
   

07.11 ni 
  

håller upp fingrarna med en 

decimeters mellanrum framför 

sig, mot dem. 

07.12 börjar 
  

för fingrarna mot varandra. 

07.13-07.16  ni börjar, ni börjar ni 

börjar …..(delar in 

dem två och två). 

   

07.17-07.19 så alla höger hand 
 

tar upp handen och håller fram 

som att hälsa. ställer sig i 

ringen. 

 

07-20-07.23 
  

håller kvar handen 
 

 

I analysen visar sig bland annat att Frida både pratar och kroppsligen förevisar när övningen 

instrueras, exempelvis genom att en rörelse med höger hand (hälsning) sker samtidigt som 

ordet höger verbaliseras.  

 

Turtagning 

Som visat ovan samspelar alltså teckensystemen i kommunikationen och lärarna väljer ut, 

varierar och kombinerar dessa teckensystem. Ibland används teckensystemen simultant och 

ibland i följd efter varandra inom exempelvis en instruktion. Denna följd av teckensystem 

kallar jag turtagning. Det verkar finnas en turtagning exempelvis i introduktion till en övning, 

där bland annat kroppsligt förevisande, kroppsligt görande och verbal instruktion kan ske om 

vartannat, vilket exemplet i Tabell 1 visar på. Där börjar Signe med att be eleverna titta när 

hon visar. Samtidigt som hon visar verbaliseras räkningen samt vad hon gör, vilket sedan följs 
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av att hon dansar tillsammans med eleverna. Dansandet sker genom att hon står mitt emot 

dem och dansar rörelserna samtidigt som hon verbaliserar dem. Efter denna sekvens dansar 

eleverna själva. Även Frida väljer och varierar mellan teckensystem när hon exempelvis 

instruerar övningen i Tabell 2. Först pratar och visar hon och delar därefter in eleverna med 

någon klasskompis som de ska börja skaka hand med. Vidare guidar hon dem igenom en 

provomgång innan de slutligen gör övningen med musik. Upprepningar genom olika 

förklaringar av samma fenomen efter varandra sker alltså med hjälp av olika teckensystem 

som kompletterar varandra men även med samma teckensystem i olika former.  

 

5.1.3  Differentierade teckensystem 

Ovanstående avsnitt visar på hur teckensystemen varieras i kommunikationen genom den tur-

tagning som sker. Både dansrörelser, gester, tal och onomatopoetiska ord visar sig även kunna 

vara ensamt bärande av mening i olika sammanhang vilket följande avsnitt fokuserar. Dessa 

teckensystem kan i realiteten dock inte fullt separeras från varandra eftersom de hela tiden 

samverkar i multimodal kommunikation (Kress, 2010) men vilka teckensystem som i huvud-

sak är i fokus i kommunikationen i olika situationer kan lättare låta sig sorteras. 

 

Rörelser och gester kan vara ensamt bärande inom en lektion och även mellan lektioner. När 

introduktionen av övningen kommuniceras multimodalt, med olika teckensystem, visar sig 

gesten och rörelsen kunna föra fram budskap när övningen sedan görs. De fungerar då som 

påminnelser eller riktlinjer för hur övningen ska fortskrida, vilket analysen i Tabell 3 visar.  

 

Tabell 3, Rörelse och gest bärande i övning. 

Teckensystem 

 

Tid min, sek 

tal onomatopoetiska 

ord 

rörelse gest 

22.15-21.16 
  

studsar i puls till musiken mot 

barnen. 

hand mot ögonen och pekar 

sedan på barnen. 

21.16-21.18 
  

vänd mot barnen: stampar 4 

gånger till musikens puls.  

en hand sträcks fram med 

handflatan mot barnen(stopp). 

nickar med huvudet i 

musiken puls. 

21.19-21.21 
  

gör 4 vridningar med stamp 
 

21.22  
  

går närmare barnen 
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21.23 
  

tar armen om ett barn, ställer 

sig bredvid de som står först i 

kön. 

 

22.24 1.2.3… 
   

22.25 GÅ! 
 

ger barnet närmast en lätt knuff 

i ryggen, föser iväg i riktning 

mot diagonalen de ska gå. 

 

22.26-22.30 
  

stampar i puls hela tiden när 

barnen dansar. 

lägger en arm om nästa två på 

tur. 

tittar på eleverna 

22.31 1 
 

skickar fysiskt iväg dem. 

stampar. 

tittar efter dem 

21.31-22.32 2,3 - 
 

stampar 
 

22.33 gitarr 
 

gör gitarrvridningen 
 

22.33-22.35 
  

rör sig mot nästa två på tur. 

lägger arm och föser dem 

framåt, går med dem ett steg. 

 

 

Gesten visar sig dock vara bärande även under en hel lektion, i de fall där övningen till exem-

pel dansats under tidigare lektioner. Ett exempel är när läraren gör tecknet för simma. När 

händerna sätts ihop i en slingrande rörelse börjar barnen åla, utan att andra uttryckssätt behö-

ver användas som komplement. Signe började vid ett annat tillfälle en övning som de hade 

gjort under tidigare lektioner genom att helt enkelt börja göra den tillsammans med en elev 

som satt bredvid henne i ringen. När eleverna såg Signe och eleven utföra övningen förstod de 

vilken övning de skulle göra samt blev påminda om hur den gick till (se Tabell 4).  

 

Tabell 4, Rörelse och gest bärande under lektion. 

Teckensystem 
 
Tid min, sek 

Tal Onomatopoetiska 
ord  

Rörelse Gest 

2.27-2.28 
  

vänder sig mot E som sitter bredvid 
i ringen, tar sin hand på dennes 

axel.  

 

2.29-2.30 
  

ställer sig upp tittar på E 

2.30  läraren säger sitt 
namn 

   

2.30 
   

tar upp handen o pekar mot 

eleven. 

2.31 eleven säger sitt 

namn 

   

2.32-2.34 
  

E och lärare springer runt i ringen 

åt varsitt håll.  

 



  35 

2.34 E1: ah den här 
   

2.35-2.36 E2: gjort 

tusen….. 

   

     

2.38-2.42 E2: …gånger! 
 

läraren stannar på sin plats, tar upp 

armarna ovanför huvudet. 

tittar på E som springer mot sin 

plats. 

2.42 E3: bara 3.  
 

armarna hackar ner till 2;a position, 

hukar mot varandra. 

 

2.42 
  

E: tar ner armarna längs sidan (=ej 

enligt instruktion) 

 

2.43 
 

L: Aah! E tar upp armarna åt sidorna igen 

(enligt instruktion). 

 

2.43-2.44 
  

E och Lärare går runt varandra i en 

cirkel med armarna utåt.  

 

2.45-2.46 
  

lägger armen om E och sätter sig 

ner tillsammans med denne i ringen 

igen. 

 

 

Exemplet visar även på att det onomatopoetiska ordet ah! ensamt kunde förmedla budskapet 

om att eleven behövde korrigera något (Tabell 4, 2:43). Likaså kan ordet swoosh i Fridas 

undervisning fungera som en påminnelse, en que, för dansrörelsen slide (glidsteg till sidan) 

och hon utropar ordet precis innan rörelsen ska göras. 

 

I simma-övningen är även talet bärande i vissa lägen. När Signe säger: ”simma” eller ”gitarr” 

vet eleverna direkt hur de ska dansa och även vart i rummet, eftersom rörelserna är kopplade 

till olika hörn rent rumsligt. Platsen i sig kan också vara bärande. När Signe ställer sig på en 

plats där en viss dansövning har försiggått kan hon utan vidare instruktion, genom att endast 

ställa sig och peka, klappa eller ropa, få eleverna att gå dit och dansa de rörelser som platsen 

innebär. Det gör att platsen och gesten i detta läget är bärande i kombination med varandra, 

fast på olika saker. Platsen i sig blev ett tecken med information om vad och var något skulle 

göras medan danslärarens handling, att ställa sig på platsen och den gesten eller ljud som på-

kallar elevernas uppmärksamhet, blev tecken som tillsammans talade om när det skulle göras. 

 

5.1.4  Missförstånd i kommunikationen 

Som resultaten ovan indikerar används olika tecken och teckensystem i kommunikationen, 

genom turtagning och samspel. Ibland visade det sig dock att det skedde misstolkningar i 

kommunikationen. Ett exempel är eleverna under Signes lektion som under introduktionen till 
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en övning tolkade det verbala budskapet som Signe uttryckte på ett annat sätt än vad hon 

avsåg. Eleverna skulle dansa över golvet fram till klassläraren där de skulle få ett 

”godkännande” av henne för att få springa tillbaka till andra sidan och ställa sig sist i ledet 

igen. Detta godkännande menade dansläraren mest var symboliskt för att eleverna skulle 

dansa hela sträckan och inte gena, medan eleverna tog orden bokstavligen och blev bekym-

rade över sin prestation. Följande transkription visar delar av konversationen: 

 

S: Då ska ni fram till fröken, å då måste ni få godkänt av henne. Då kommer fröken göra 

såhär (Signe pekar med armen åt ena delen av rummet). Då betyder det att du tar din kom-

pis i handen och springer å ställer dig sist i ledet. Hon kommer att göra en nick. (Hon visar 

sedan övningen igen). 

E: Tänk om vi inte får godkänt? 

S: Ni kommer bli godkända, jag menar bara att ni ska komma hela vägen fram. Det är klart 

ni blir godkända! (Signe) 

 

I förklaringen om arbetet med drömmar mötte även Frida svårigheter att nå en elev som inte 

verkade förstå den verbala informationen som gavs och varför de skulle stryka under ord i sin 

text: 

 

F: Det är så här. Det här är ju ett tema vi ska jobba med och förhoppningsvis ska vi göra en 

dans, lite gestaltning. När man tar ett ord som vi gjorde nu: Hej jag heter. Det kan man göra 

med olika ord, och man kan göra olika rörelser. Och vi ska göra det i en stor dans där vi 

jobbar mycket med era drömmar. Sen kommer vi antagligen läsa en eller två drömmar, och 

spela in dem, om ni vill så klart. Det får ni bestämma. Så man kan höra en röst som pratar 

istället för musik. Så, ingen musik, utan då hör man en röst som pratar, så kan man göra 

rörelser till. Det ska vi börja jobba med, förstår ni mig?  

E: Varför ska vi stryka under orden? 

F: För att när jag gör en dans, då kan jag inte göra alla ord, det blir för svårt. Så då väljer 

jag viktiga ord (gör plockrörelse med handen i luften på olika platser) så tar vi bara dom. 

E: Ska vi dansa som orden? 

F: Nej, inte alltid. För hej till exempel behöver ju inte vara hej (vinkar med handen) utan 

det kan vara hej (gör en annan rörelse) …Det kan vara vad som helst. (Frida) 
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I intervju med Frida diskuterades hennes upplevelse av att göra sig förstådd gentemot elev-

erna. Hon berättade att hon ofta frågar eleverna om de förstår men problematiserar detta 

genom att tala om att det är många elever som säger att de förstår även om de inte gör det, 

eftersom det är oartigt att säga att man inte förstår. Detta menade Frida medför att det kan 

vara svårt att veta om eleverna verkligen har förstått det hon vill förmedla eller inte, vilket 

hon först får veta när eleverna väl dansar (Frida, personlig kommunikation, 10 mars 2017). 

 

5.2  Språkutveckling genom sociala sammanhang 

Ett andra område där danslärarna tillrättalägger för språkutveckling är genom de sociala 

sammanhangen som den observerade dansundervisningen erbjuder. Sammanhang och ord 

verkar samspela i undervisningen och vissa ord eller fraser verkar få mening i dess kontext, 

vilket följande avsnitt fokuserar på. I rubrik 5.2.1 redogörs för dansundervisningen som ett 

mer allmänt socialt sammanhang som visar sig möjliggöra meningserbjudanden i form av till-

gång till en viss vokabulär medan avsnitt 5.2.2 fokuserar på meningserbjudanden med hjälp 

av mer specifika sociala sammanhang, så som lektionsteman kring hiphopkulturen eller 

världsdelar. 

 

5.2.1  Teckenskapande och meningserbjudanden i ett allmänt socialt 

sammanhang 

Lärarens meningserbjudanden i undervisningen, genom kommunikation med hjälp av olika 

tecken och teckensystem, medför att eleverna får tillgång till vissa ord. Undervisningen inne-

håller beskrivande ord som placeras i ett allmänt socialt sammanhang och som används i olika 

situationer i dansundervisningen. Exempel på ord som eleverna får tillgång till genom under-

visningen är bestämd, långsamt och snabbt och ordens mening erbjuds genom flera teckensy-

stem i samverkan. Ordens innebörd visas i lärarens kropp, exempelvis i en instruktion. Signe 

säger vid ett tillfälle, när hon och eleverna pratar om kvaliteten i rörelsen hos matadoren, att 

matadoren är bestämd samtidigt som hon stampar hårt i golvet. Ord för i vilket tempo dansen 

ska dansas är ord som uttrycks multimodalt i undervisningen. Orden långsamt och snabbt 

visar Frida dels genom rörelse men också genom verbalt tal, genom att hon uttalar ordet i den 

hastighet som ordet avser. När eleverna ska dansa långsamt säger Frida låååååååångsaa-

aaaamt samtidigt som hon rör kroppen långsamt. När Frida förklarar att de ska dansa snabbt 
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säger hon SNABBT! samtidigt som en gest utförs, där händerna rullas snabbt framför henne. 

Gestik med händerna används även för att visa ett kort respektive långt avstånd (Frida). 

 

En dansövning under observation av Frida visade på hur en hälsningsakt kan gå till och på hur 

frasen Hej, jag heter NAMN kan få mening genom dansundervisningens sociala sammanhang 

och i och med användningen av olika teckensystem i dansövningen. Med hjälp av teckensy-

stemen rörelse och gestik fick eleverna gå i ring och hälsa på varandra genom att ta i hand, 

varannan gång med höger- och vänster hand. Efter en stund skulle de förutom att ta i hand 

även göra en rörelse med kroppen för hej mitt emot klasskompisen innan de gick vidare till 

nästa person. Slutligen skulle de förutom att dansa hej lägga till hela frasen, Hej, jag heter 

NAMN vilket förutom genom kroppen också simultant kunde uttryckas verbalt. Intressant var 

också att Frida påpekade och förtydligade att hur de hälsar i dansövningen skiljer sig från hur 

man vanligtvis hälsar. Hon sa: ”Jag vet att ni i vanliga livet lärt er att bara hälsa med höger, 

men här ska vi byta varje gång” (Frida). 

 

5.2.2  Teckenskapande och meningserbjudanden i ett specifikt socialt 

sammanhang 

Förutom de meningserbjudanden som sker i dessa mer allmänna sammanhang i dansundervis-

ningen finns det även sammanhang i den observerade undervisningen som är mer specifika. I 

Signes lektion med årskurs 3 behandlades ord som tag och crew, vilka relaterades till ett mer 

specifikt sammanhang, nämligen hiphopkulturen. Hiphopkulturen knyter tecknen till denna 

specifika miljön och genom deltagande i undervisningen får eleverna erfarenheter av dessa 

tecken. Ett exempel är crews (grupper inom hiphopkultur) som hade bildats under en tidigare 

danslektion. Eleverna var indelade i fyra crews, vilka hade ett eget namn och där varje med-

lem hade tilldelats en specifik roll och uppgift så som dj, koreograf, klädansvarig eller dans-

are. Genom detta sociala sammanhang som ett crew erbjuder kan tecknen få mening för elev-

erna. Ett annat exempel är ordet tag som innebär att namnets initialer skrivs och målas på ett 

kreativt sätt (se Figur 3). Med hjälp av teckensystemen skrift och bild fick eleverna möjlighet 

att förstå sig på ordet tags innebörd, dels genom en genomgång på tavlan med Signe och dels 

genom att de sedan fick i uppgift att skapa egna tags på svensklektionerna. 
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Figur 3: Exempel på tags med mina initialer, AM. 

 

Ett annat sammanhang som visade sig i observation av Signe var när förskoleklassen dansar 

temat världsdelar. Olika dansövningar bidrar tillsammans till en bild av världsdelen i fråga 

och vissa ord får genom detta sammanhang mening. En dansövning blir exempelvis en 

berättelse om hur en matador kan vara. Den upprätta hållningen i dansrörelsen och manteln, 

som visualiseras och konkretiseras med hjälp av starka armar hållna en bit från sidorna av 

kroppen, blir båda tecken som samverkar och tillsammans skapar en berättelse om och ger en 

känsla för berättelsen om fenomenet matador. Ordet tjur tar sig i uttryck genom att eleverna 

får dansa tjurens horn med armarna i en ramsa, ”horn horn ner ner” samtidigt som armarna tas 

upp för att sedan hackigt röra sig nedåt och orden verbaliseras. Till hjälp används även skrift i 

form av en ritad bild på en tjur på whiteboard-tavlan. Ordet papegoja upplevs och förstås 

under samma lektion när eleverna dansar över diagonalen. Tecken så som att stampa med 

snabba fötterna, flaxa med armarna som vingar och hoppa medan de springer (för att flyga) 

bildar ett teckensystem för papegoja med hjälp dessa rörelser och gester som resurser.  

 

Lärarna uttrycker att de, genom att dansa orden vill ge eleverna en djupare förståelse för dess 

innebörd. Orden förkroppsligas, både i eleverna när de dansar och genom läraren när denne 

visar med kroppen. Under intervju uttrycker Signe sina tankar kring språkutveckling och 

dans: 

 

Allt man kan se är ju språkutveckling egentligen. Du såg till exempel på förskoleklasserna 

när de skulle vara matadorer. Det var väldigt tydligt till exempel: vad innebär dom här 

orden i kroppen, vad betyder det om jag är en matador? Ska jag se ut så här eller ska jag se 

ut såhär? Det är också väldigt tydligt, du kanske inte märkte det, men det är två i förskole-

klassen som inte ens pratar svenska… Såg du vilka det var?” … Det är jättetydligt med 

dansen för de kan haka på direkt, bara jag är tydlig och visar, och sen går de härifrån och 

har lärt sig hur en tjur ser ut, hur man är en matador, att man kan flyga som en papegoja. 

(Signe, personlig kommunikation, 7 mars 2017) 
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Signe lyfter hur de elever som i stort sett inte behärskade någon svenska alls kunde ”haka på” 

i dansen så länge hon var tydlig. Även Frida resonerar på liknande sätt. Hennes ambition är att 

dansen kan hjälpa eleverna att lära sig ord: 

 

De ska lättare kunna lära sig genom att göra det i kroppen också… så att vissa ord som är 

svåra att tala eller kunna stava, då ska de också kunna tänka; eh just det hur gjorde vi på 

dansen? Då gjorde vi såhär… Så kommer de ihåg ordet och förhoppningsvis blir det lättare 

för dem. (Frida, personlig kommunikation, 10 mars 2017) 

 

Ett annat exempel på ett socialt sammanhang utgörs av Fridas undervisning där ämnena dans 

och svenska som andraspråk samarbetade kring temat drömmar. Här skedde kommunika-

tionen huvudsakligen genom andra teckensystem än rörelse och gest, såsom gällande orden 

dröm och viktigt, där tal och skrift istället användes. Eleverna hade skrivit om sina drömmar 

på svensklektionen och fick dessa drömmar utdelade i pappersform på danslektionen. På 

danslektionen fick de sedan uppgiften att stryka över ord de ansåg viktiga. Nedan följer ett 

utdrag från observationen av Fridas lektion: 

 

Här har jag era texter med drömmar. Jag tänkte ni skulle få era egna och sen ska vi börja 

med en penna, och så ska ni stryka över det som är viktigt. Förstår ni vad jag menar? Ord 

som är viktiga. Till exempel så är ju dröm ett viktigt ord och sen ordet och kanske inte är så 

viktigt. Verb kan vara viktiga, substantiv. Olika ord som är viktiga i texten, okej? (Frida) 

 

Frida fortsatte att ge muntliga exempel på vad som kan vara viktigt och ger vidare en 

ungefärlig bild av hur många viktiga ord som kan finnas i en mening: 

I en kort mening kanske det är ett viktigt ord, i en lång mening kanske det är tre. Vad NI 

tycker, inget är rätt eller fel utan det är vad ni tycker… Ord som är viktiga, förstår du ordet 

viktigt? -Som är av betydelse. (Frida) 

 

I citatet tar Frida upp ordet viktigt, som antas vara ett nyckelord för att eleverna ska förstå 

uppgiften, och frågar om eleverna förstår ordets innebörd. Frida upprepar och exemplifierar 
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uppgiften flera gånger, på olika sätt. Dessa viktiga ord ska sedan ge inspiration till en dans-

koreografi, skapad av eleverna och läraren, berättade Frida (personlig kommunikation, 10 

mars 2017). 

 

Frida uttrycker att en anledning till att projektet med drömmar skapades, och samarbetet 

mellan ämnena som då krävs, även är att eleverna på så vis kan bli motiverade såväl på dans- 

som på svensklektionerna. Genom ett samarbete hoppas hon tillsammans med sin kollega 

skapa ett helhetstänk, där ett tydligare samband mellan olika ämnena i skolan finns, ett sam-

manhang. För de elever som uttrycker att de inte vill dansa menar Frida att projektet skulle 

kunna medföra att dansen får en bra status i deras ögon och att det då blir lättare att få dem 

delaktiga i lektionen om de har en slags motivation. Frida uttrycker det som ”att man måste ha 

nån slags motivation, och då blir det mycket lättare för oss om vi säger att nu jobbar vi med 

det här projektet, vi jobbar med det på svenskan, och här jobbar vi med samma projekt” 

(personlig kommunikation, 10 mars 2017). 

 

5.3  Resultatsammanfattning  

I mina resultat tillrättalägger danslärarna för språkutveckling genom den multimodala 

kommunikation som sker, där olika teckensystem ger olika potentialer och meningserbjudan-

den för lärare och elever. Lärarna tillrättalägger också för språkutveckling genom de sociala 

sammanhang som behandlas i undervisningen, allmänna som specifika, där vissa ord kan få 

mening. Kommunikationen visar sig vara multimodal där de olika teckensystemen, tal, 

onomatopoetiska ord, rörelse och gest, används i samspel med varandra på olika sätt. Turtag-

ning sker mellan olika teckensystem och upprepningar i form av förklaring eller instruktion 

med hjälp av olika teckensystem efter varandra förekommer. Ett teckensystem kan även vara 

ensamt meningsbärande under en övning eller under en lektion. I vissa fall visade det sig vara 

svårt att som danslärare göra sig förstådd, och i mina resultat var detta vid tillfällen när 

framförallt teckensystemet tal var i fokus. De sociala sammanhangen som eleverna mötte 

sätter tecknen i en kontext, vilket erbjuder möjlighet att närma sig ord och få en förståelse för 

dessa. Några sociala sammanhang eller teman som visade sig under observationerna var 

hiphopkulturen och världsdelar vilka utforskades genom exempelvis dansrörelser, samtal, 

skrift eller genom ramsor som kombinerade flera teckensystem. I mer allmänna sammanhang 

fick ord som långsamt, snabbt och bestämd, mening genom danslärarnas multimodala 

kommunikation. 



  42 

6.  Diskussion 

I detta kapitel behandlas reflektioner över vald metod under rubrik 6.1. Examensarbetets 

resultat diskuteras sedan i relation till personliga reflektioner, teoretisk utgångspunkt samt 

tidigare forskning under rubrik 6.2. 

 

6.1  Metoddiskussion 

Nedan diskuteras datainsamling och analys (6.1.1), urvalet av deltagarna i examensarbetet 

(6.1.2) samt tillämpningen av teoretisk utgångspunkt (6.1.3). 

 

6.1.1  Datainsamling och analys 

I föreliggande examensarbete var det lyckosamt att använda observation som primär data-

källa. Genom att jag kunde se vad som faktiskt försiggick under danslektionerna fick jag en 

överblick över såväl lektionsupplägg som över interaktionen mellan lärare och elev. Video-

dokumentationen gjorde dessutom att jag kunde ta del av materialet flera gånger vilket 

möjliggjorde de mikroanalyser av tecken och teckensystem som utgör en stor del av examens-

arbetets analys och resultat. I kombination med kompletterande intervjuer om danslärarnas 

intentioner med undervisningen samt möjlighet att ställa frågor som uppstod under observa-

tionerna anser jag att jag har fått en trovärdig bild av hur danslärare tillrättalägger för språk-

utveckling i dansundervisningen. Endast intervjuer hade inte kunnat ge mig dessa insikter, 

eftersom det då främst hade handlat om lärarnas erfarenheter om hur de själva arbetar, inte 

hur de faktiskt arbetar (Carlsson, 1997). Men endast observationer hade antagligen inte heller 

kunnat skapa samma djupa bild av undervisningen, eftersom jag då till exempel inte hade fått 

möjlighet att ställa frågor gällande övningar eller danslärarnas tankar kring dans och språk-

utveckling. Dessa svar upplevde jag ökade min förståelse för undervisningen. Att observera 

och filma förde dock med sig vissa etiska svårigheter eftersom examensarbetet utfördes på så 

unga elever där samtycke samt videofilmning därmed krävdes av vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet, 2002; 2011). Eftersom de flesta vårdnadshavare inte behärskade det 

svenska språket försvårades kommunikationen. I retrospektiv hade det kanske varit enklare att 

välja äldre elever för att inte behöva involvera vårdnadshavare i processen.  
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Under observationerna ville jag vara så öppen som möjligt inför vad som skulle visa sig, 

vilket gjorde att jag inte hade några förutbestämda teman att utgå ifrån utöver de frågor jag 

använde i min anteckningsmall: vad, med vem och hur (Aspers, 2007, refererad i Andersson, 

2014, s. 74). Det går dock inte att utesluta att den tidigare forskningen som jag läste under 

arbetsprocessens tidigare skede färgade hur jag såg på datamaterialet, under själva observa-

tionen såväl som i det efterföljande analysarbetet. Vetskapen om rörelser och gesters bidra-

gande till memorering av ord är ett sådant exempel som kan ha riktat in mitt fokus på ord 

(Brouillette et al. 2014). Ett annat exempel är Notér Hooshidars (2014) avhandling som berör 

den multimodala kommunikationen som sker i dansundervisning på högskolenivå. Till en 

början ansåg jag den framförallt intressant med tanke på att den behandlade gester, vilket jag 

kopplade till rörelse och dans. Jag hade ännu inte nått den punkt i processen där jag visste att 

mitt examensarbete skulle behandla just gestik och multimodalitet, en insikt jag fick först 

efter observationerna. I resultatfasen och i anslutning till skrivandet av examensarbetets teori-

avsnitt insåg jag att Notér Hooshidars avhandling (ibid.) i likhet med mitt examensarbete 

behandlar just hur kommunikationen i dansundervisningen sker, och kroppens roll i denna 

kommunikation. Eftersom vi båda studerade dansundervisning kan det vara ett samman-

träffande, men jag kan inte utesluta att hennes avhandling kan ha riktat mitt sökande efter 

gester i analysen. Faktum är att mitt särskilda intresse för gestik i relation till dansunder-

visning till stor del styrde mitt urval av händelser som mikroanalyserades, vilket skulle kunna 

bidra till skevhet i resultatet (Bell & Waters, 2016, s. 224). Vad hade visat sig om jag till 

större del hade riktat in mig på andra teckensystem, såsom talet? Å andra sidan kanske jag då 

hade gått miste om viktiga insikter som jag nu har fått. 

 

Andra faktorer som kan ha påverkat den eftersträvade öppenheten är det översiktliga samtalet 

med en danslärare, med viss erfarenhet av dans och språk, som utspelade sig i början av arbe-

te. Det kan ha påverkat mig såtillvida att jag omedvetet kan ha riktat uppmärksamheten under 

observationer och analys på områden som behandlades i intervjun. Jag försökte vara medve-

ten om detta för att inte missa andra aspekter som just denna läraren inte påpekade viktiga. Å 

andra sidan kan de tankar som efter samtalet uppkom också ha hjälpt mig att få syn på saker 

jag annars inte alls hade haft i åtanke.  
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6.1.2  Giltighet 

Efter att ha studerat två danslärare ingående kan jag enbart säga något om dessa fall, inte 

huruvida några generella slutsatser kan dras beträffande dansundervisning och nyanländas 

språkutveckling, vilket inte heller är avsikten i en kvalitativ studie (Robson & McCartan, 

2016). De resultat och kunskaper som jag nu har fått utifrån observationer och intervjuer av 

dessa lärare kan ändå sättas i relation till andra tänkta situationer i framtiden.  

 

Strukturen gällande antal deltagare och antalet observationer per deltagare hade kunnat se 

annorlunda ut om jag redan i examensarbetets startskede hade valt teoretisk utgångspunkt. 

Eftersom så inte var fallet valde jag att samla in så mycket data som möjligt vid observa-

tionstillfällena. Det var först efter observationerna som jag insåg att analys av tecken-

skapandet verkade bra för att försöka fånga språkutveckling i undervisningen, varför social-

semiotisk multimodal teori slutligen valdes. Med vald teori hade det förutom att försöka förstå 

varje enskild danslärare eventuellt varit intressant att också få syn på hur fler lärare kommuni-

cerade och om sammanhangen var av vikt också i dessa lärares undervisning. Ytterligare två 

till tre danslärare och ett observationstillfälle var hade kunnat bekräfta eller visa på motsatser 

till de resultat jag har kommit fram till. Det hade då varit mer effektivt att endast observera en 

lektion per person och istället få insyn i fler personers undervisning, kanske fem personer och 

endast en lektion per person? Även valet av teori påverkade resultatet. Med en annan teoretisk 

utgångspunkt än socialsemiotisk multimodal teori hade eventuellt andra aspekter av undervis-

ningen framhävts och belysts. 

 

6.1.3  Tillämpning av teori 

Eftersom dansundervisningen visade sig vara multimodal upplever jag att teorin fungerade 

bra att använda. Socialsemiotisk multimodal teori gav mig verktyg till att beskriva detta samt 

insikter i hur kommunikationen kan fungera. Sökande efter tecken och teckensystem gjorde 

mig även uppmärksam på hur komplex kommunikation kan vara, där olika teckensystem 

används samtidigt och både kan samverka och tala emot varandra. En nackdel med teorin som 

sådan är dock att den har varit svår att sätta sig in i och helhetligt begripa. Eftersom multi-

modal kommunikation just innebär att flera teckensystem samverkar i kommunikation var det 

svårt att separera dessa tecken och system i analysen. Genom att separera dem kan de heller 

inte visa på helheten, utan endast på olika fragment av den, vilka dock kunde ge insikter som 
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sedan kunde relateras till helheten igen. Distinktionen mellan tecken och teckensystem har för 

mig inte heller varit klar. Även om tecken definieras som den minsta meningsbärande enheten 

(Kress, 2010) har det inte varit problemfritt att förstå vad detta innebär i dansundervisningen. 

Vad utgör vad? Var börjar och slutar ett teckensystem och vad innefattas i dessa olika?  

 

Valda metoder och vald teori anser jag har givit mig tillgång till hur danslärarna tillrättalägger 

för språkutveckling i dansundervisningen med nyanlända. Jag anser därmed att examens-

arbetets syfte är uppnått. Jag är medveten om att mina resultat visar på en positiv bild av 

relationen dans och svenska. Eftersom mitt syfte inte var att söka bevisa eller motbevisa detta, 

utan att belysa hur språkutveckling visade sig i undervisning, så har jag dock inte gått vidare 

in på detta.  

 

6.2  Resultatdiskussion 

Under rubrik 6.2.1 och 6.2.2 kommer examensarbetets två huvudsakliga resultat, den multi-

modala kommunikationen och de sociala sammanhangen, diskuteras var för sig och knytas till 

såväl personliga reflektioner, teori och tidigare forskning. Under 6.2.3 diskuteras kort resultat-

en som helhet för att vidare gå in på rubrik 6.2.4 som tar upp resultatens tillämpbarhet. Slut-

ligen diskuteras tankar om fortsatt forskning i relation till mitt examensarbete under rubrik 

6.2.5. 

 

6.2.1  Multimodal kommunikation – central i dansundervisning 

Resultaten av examensarbetet visar att den multimodala kommunikationen, med olika tecken-

system, är central i dansundervisningen och kan möjliggöra lärande och mer specifikt språkut-

veckling. I den socialsemiotiska multimodala teorin som här tillämpas ses teckenskapandet 

och meningsskapandet i det sociala sammanhanget som en förutsättning för lärande och de 

olika uttryckssätten har lika stor betydelse (Kress, 2010, s. 178; Kress et. al. 2001). Något 

som i andra sammanhang kanske skulle kommuniceras via tal kommuniceras i dansundervis-

ningen jag observerade lika gärna eller hellre med rörelse, exempelvis genom att förklara eller 

instruera en viss uppgift med rörelse istället för med ord. Genom de olika teckensystemen 

som användes och de meningserbjudanden som gavs tillrättalade lärarna undervisningen för 

att lärande skulle kunna ske. Därför ser jag kommunikationen som central för språkutveckling 

under dessa lektioner och har valt att lyfta fram den som ett resultat. 
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Teckensystem i samverkan – förtydligande eller förvirrande 

Resultaten visar att kommunikationen i undervisningen bland annat kännetecknas av olika 

teckensystems samverkan samt upprepningar inom samma teckensystem, exempelvis i en 

instruktion. Denna samverkan med bland annat gester, verbalt tal och rörelse, kan med stor 

sannolikhet förklaras genom att teckensystemen erbjuder olika potentialer (Kress, 2010) och i 

ett samspel då kan komplettera varandra för att förmedla ett så tydligt och meningsfullt bud-

skap som möjligt, till så många som möjligt. Samverkan mellan – och upprepningar inom 

teckensystem verkar vara en slags metod i dansundervisningen som båda danslärarna använ-

der för att nå fram till eleverna. Andra resultat som stödjer detta finns i Sandberg Jurströms 

studie (2009, s. 157). Hon beskriver hur körledarna kommunicerar både verbalt och icke-

verbalt och hon visar även på hur olika teckensystem samverkan eller används i anslutning till 

varandra, det jag i mina resultat benämner och beskriver som turtagning (5.1.2). 

 

Vetskapen om och hur teckensystemens samverkan i kommunikationen, som både mina – och 

Sandberg Jurströms (2009) resultat erbjuder, kan kopplas till Dahlbäcks (2011) resultat där 

hon framhäver att kommunikationen behöver varieras för att möta olika lärstilar och på så vis 

nå alla elever (s. 121, 125). I mina resultat kan det exemplifieras genom fenomenet matador, 

där hållningen, ordet bestämd som uttalas i relation till den stampande rörelsen som Signe 

använde i undervisningen gav en känsla för hur man dansar när man är en matador och 

därmed dennes kvaliteter och typiska särdrag. Alltså får eleverna förståelse för vad en 

matador är genom flera sinnen med hjälp av olika teckensystem. Dansundervisning verkar 

utifrån mina resultat alltså på ett naturligt sätt erbjuda denna variation i kommunikationen, 

varför dans och språk enligt min mening verkar kunna fungera bra ihop. Att dansundervisning 

skapar variation för att nå alla elever och att förmågan att uttrycka sig kan öka genom dans 

har även Moerman tidigare reflekterat över (2014, s. 190). 

 

Verbalt tal, gest och rörelse visar sig vara centrala i danslärarnas kommunikation med nyan-

lända. Ibland användes gesterna som komplement till en verbal instruktion och skulle då 

kunna bidra till ett förtydligande av budskapet. Tillsammans verkar teckensystemen alltså 

kunna förstärka varandra och skapa mening. Resultatet understöds i forskning som hävdar att 

gester kan göra meningen mer uppenbar (McGregor et al., 2008) och att rörelser och gester 

kan utveckla elevers vokabulär, vad det gäller både ords innebörd samt memorering av dem 

(Skoning et. al., 2017; Brouillette et. al., 2014). Detta var något som Frida uttryckte förhopp-
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ningar om i intervju där hon ville att eleverna skulle kunna tänka tillbaka på dansunder-

visningen gällande vissa ord för att lättare komma ihåg exempelvis ett ords innebörd (Frida, 

personlig kommunikation, 10 mars 2017). I enlighet med Shoval och Shulruf verkar rörelsen 

kunna ersätta verbal interaktion och språkbarriärer därmed överbryggas (2011). Hur rörelsen 

kan ersätta verbal interaktion visade sig i mina resultat genom de gester som ensamt var 

meningsbärande i vissa situationer som exempelvis simmatecknet i Signes undervisning med 

förskoleklass, se differentierade teckensystem (5.1.3). Frågan är dock om rörelsen och gesten 

helt kan ersätta verbal interaktion? I mina resultat verkar det ändå som att ny information först 

kommuniceras multimodalt, genom olika teckensystem och dess potentialer (Kress, 2010), 

och att gesten i fråga sedan verkade kunna ”ta över” denna information. Budskapet kunde 

sedan förmedlas enbart genom denna gest. Så verkade fallet vara med tecknet simma. 

Resultaten visade även att vissa tecken hade olika betydelse i olika sammanhang. Cirkelrörel-

sen med armen (se figur 2) var ett sådant tecken som under de observerade lektionerna fick 

mening först i kombination med andra teckensystem, såsom verbalt tal, i den specifika situa-

tionen det användes. Där verkade gesten alltså inte kunna bära meningen själv utan snarare 

fungera som förtydligande eller förstärkande av andra teckensystem såsom talet.  

 

Ett annat intressant resultat är de situationer där missuppfattningar i kommunikationen mellan 

lärare och elever skedde. I mitt examensarbete verkade det handla om situationer där tal och 

även skrift var i fokus och medan gestik inte användes i lika stor utsträckning som under övri-

ga delar av lektionen. Detta resultat skulle kunna stärka uppfattningen om att gester och rörel-

ser verkligen bidrar till ett förtydligande gällande ords mening (McGregor et. al., 2008; 

Brouillette, et. al., 2014). Å andra sidan skulle det också kunna handla om andra påver-

kansfaktorer som exempelvis danslärarnas förmåga att uttrycka sig inom valt teckensystem, i 

just denna situation. Bristande kommunikation kan även handla om elevernas individuella 

behov i sitt lärande där bland annat deras förmåga att tillägna sig information genom tecken-

systemet i fråga antagligen spelar stor roll. Elever skulle därmed kunna ha mer eller mindre 

lätt att ta till sig information och kommunicera visuellt, auditivt eller kinestetiskt. En annan 

potentiell orsak till missförstånd, som delvis går emot ovanstående resonemang kring gesters 

förstärkande förmåga, är det faktum att teckensystemen kan sända ut motstridiga budskap 

(Leijon & Lindstrand, 2012, s. 176). Om det är några särskilda teckensystem eller kombina-

tioner av dem som bidrar till dessa missförstånd är svårt att svara på och något jag diskuterar 

vidare under rubrik 6.2.5. Vidare kan vissa elever eventuellt även kunna ha problem med att 
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bearbeta den mängd information som samtidig kommunikation med flera teckensystem kan 

innebära. 

 

I relation till andra forskares resultat kring multimodal kommunikation 

Flera av mitt examensarbetes resultat kring kommunikationen kan jämföras med de resultat 

som Notér Hooshidar (2014) beskriver i sin licentiatuppsats, vilken detaljerat undersökte 

kommunikationen som sker i dansundervisning. I mitt resultat finns likheter med hennes 

resultat gällande vilka resurser och teckensystem som användes i kommunikationen, även om 

hennes studie utfördes på äldre elever, i detta fall på en högskola. Hennes resultat kring att 

gester kan förstärka ett budskap, att tonen på rösten i en instruktion kan beskriva dynamiken 

på rörelsen samt att beröring kan instruera eller förklara utförande av exempelvis en rörelse är 

resultat som alla visat sig även i mitt arbete och som delvis berörts i diskussionen ovan. Till 

skillnad från hennes övergripande syfte; att ”öka kunskapen om hur kommunikation och inter-

aktion mellan studenter och lärare i dansundervisning tar sig uttryck” (ibid., s. 30) var mitt 

syfte att belysa danspedagogiskt arbete i relation till nyanländas språkutveckling i förskole-

klass, grund- och gymnasieskolan. Analys av just kommunikationen var i mitt arbete till en 

början alltså inte planerad, utan växte succesivt fram i takt med att examensarbetets fortskri-

dande.  

 

Inom musikämnet finns avhandlingar som belyser den multimodala teckenbildningen i 

undervisningen (Fahltin, 2015; Dahlbäck, 2011). Dahlbäcks (2011) fokus ligger till skillnad 

från mitt examensarbetes resultat bland annat på de transformationer som sker mellan tecken-

systemen i undervisningen, exempelvis hur en notbild blir till musik och hur detta möjliggör 

eller begränsar elevernas deltagande (ibid.). Istället för att fokusera på lärare och elever som 

Dahlbäck gjorde, så valde jag i föreliggande examensarbete istället att i huvudsak beskriva 

kommunikationen ur lärarens perspektiv, hur dennes kommunikation med eleverna ser ut. 

Dock går det inte att fullt separera dessa eftersom relationen mellan lärare och elever är så 

nära, vilket gör att elevernas perspektiv ändå delvis finns representerat. Liksom Dahlbäck 

(2011) fokuserade även Fahltin (2015) på såväl lärare som elever och undersökte vilka 

meningserbjudanden som fanns representerade i undervisningen, samt vilka av dessa som var 

meningsbärande för eleverna i relation till deras intressen. Hennes resultat visar att musik-

eleverna, i likhet med danseleverna i mina resultat, fick möta musiken genom olika tecken 

och hur mening erbjöds genom dessa tecken (ibid., s. 212).   
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6.2.2  De sociala sammanhangens betydelse 

De sammanhang i undervisningen som mitt resultat beskriver (se avsnitt 5.2) visade sig kunna 

hjälpa till att ge ord som crew, tag samt matador eller andra kunskaper såsom hälsningsakten, 

mening. Genom att det enskilda tecknet placerades i ett sammanhang kunde menings-

erbjudanden skapas och vissa teckenbildningar kunde bli mer tillgängliga och förståeliga för 

eleverna. I Signes hiphoplektion med årskurs 3 blir exempelvis olika upplevelser kopplade till 

ordet crew, såsom tillhörighet till ett crew, den specifika rollen inom ett crew, skapandet av 

dans tillsammans samt tillfället att skapa sin egen tag, gav erfarenheter av ordet och därmed 

förståelse för det. Tillsammans byggde dessa upplevelser under lektionen en helhets-

uppfattning av både crew och i förlängningen av hiphopkulturen i stort, eftersom crew är 

centralt inom kulturen. Eleverna närmade sig hiphopkulturen på många varierade sätt. Den 

aktiva rollen som krävs av eleverna i exempelvis denna undervisning och i de övriga samman-

hangen som resultatet beskriver ligger i linje med det interaktionella perspektivet inom andra-

språksforskningen. Perspektivet fokuserar just på omgivningen och samspelet mellan männi-

skor samt på språkinlärarens aktiva roll i interaktionen (Hammarberg, 2004).  

 

Stöd för mitt resultat om sammanhangens betydelse för språkutveckling finns hos flera 

forskare (Axelsson, 2015; Svensson, 2009). Miljön som en betydelsefull faktor för lärande i 

andraspråket poängteras, där deltagande i sociala sammanhang och möjlighet till interaktion i 

olika grupper är viktigt (Axelsson, 2015). Leken framhävs i forskning som ett alternativ till 

samspel, samtidigt som den skapar positiva känslor vilket även främjar språkutveckling 

(Svensson, 2009). Dansundervisningen verkar enligt mitt resultat ha potential att erbjuda inte-

raktion och kommunikation i olika former och med olika teckensystem. Skapandet av goda 

förutsättningar till samtal och därmed möjlighet för eleven att vara aktiv i sitt lärande betonas 

även i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2016). Där poängteras även skapande arbete 

och lek som viktiga i det aktiva lärandet (ibid.).  

 

I mina resultat kring det sociala sammanhangets betydelse uppfattar jag också att motivation 

spelar roll. Projektet med drömmar i Fridas undervisning anser jag kan bidra till motiverade 

elever. Att skriva ner sina personliga drömmar och sedan omsorgsfullt välja ut nyckelord ur 

texten som Fridas elever gjorde tror jag kan engagera dem. Frida uttryckte även att en för-

hoppning med projektet, och det samarbete mellan dans och svenska som projektet innebar, 
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var just att det skulle kunna leda till motiverade deltagande elever (Frida, personlig kommu-

nikation, 10 mars 2017). Även arbetet med hiphopkulturen skulle i mina ögon kunna vara 

motiverande för eleverna genom den tillhörighet och det engagemang som krävs i arbetet med 

till exempel crews (Signe). De individuella tilldelade rollerna skulle kunna skapa motivation 

till att delta i undervisningen. Vid sidan av miljön är motivation enligt forskning en väsentlig 

faktor för utvecklingen av ett andraspråk (Håkansson, 2003). Ovanstående resonemang kan ge 

belägg för att de sammanhang som visade sig i dansundervisningen, och säkerligen även 

andra sammanhang, är av relevans för språkutveckling. 

 

6.2.3  Dansundervisning som språkutvecklande miljö  

Tillrättaläggandet för språkutveckling skedde med andra ord genom danslärarnas kommu-

nikation, genom de sociala sammanhang som dansundervisningen erbjöd samt genom ord 

som i denna undervisning fick mening. Dessa resultat hänger i min mening samman och för 

att eleverna ska ha möjlighet att utveckla förståelse för exempelvis ord så verkar både 

sammanhang och kommunikationen vara av vikt. De val som läraren medvetet eller 

omedvetet gör mellan teckensystem och hur dessa samspelar möjliggör tillsammans med de 

olika kontexterna som undervisningen erbjuder för att språkutveckling ska kunna ske. För att 

visa på detta används exemplet med matador. Ordet sätts i ett sammanhang dels igenom temat 

på lektionen och dels genom att Signe kommunicerar dess innebörd genom flera teckensystem 

som gestik, tal och rörelse. Genom att dansa matador kan eleverna få en varierad och fördjup-

ad bild och upplevelse av en matador, inte enbart en översättning. Som även Frida uttryckte i 

intervju kan förhoppningsvis denna upplevelse skapa ett minne som eleverna kan använda för 

att minnas ordets betydelse i framtiden (Frida, 10 mars, 2017). Mina slutsatser ligger i linje 

med Pinters (1999) uppfattning om att dansundervisning kan hjälpa till att skapa en så realist-

isk miljö som möjligt för språkutveckling. Igenom de olika sammanhang som de observerade 

lektionerna erbjöd skapades tillfällen för kommunikation och interaktion, dels mellan elev och 

lärare och dels också mellan elever. Tillsammans verkar alltså multimodal kommunikation 

och sammanhang skapa goda förutsättningar för språkutveckling och även skapa variation i 

undervisningen som Pinter (ibid.) menar är viktigt för att lära sig ett andraspråk.  

 

Under examensarbetets process har jag flertalet gånger frågat mig vad skillnaden mellan tradi-

tionell dansundervisning och undervisning med nyanlända egentligen är, om det nu är någon 

skillnad? Hade lärarnas teckenskapande sett likadant ut i traditionell dansundervisning eller är 
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det på grund av språkförbistringar som exempelvis gester används extra mycket? Utifrån mina 

erfarenheter av dansundervisning har jag uppfattningen om att den är multimodal till sin 

natur, vilket gör att eleverna enligt ovan resonemang kommer att erbjudas många olika sätt att 

förstå ett begrepp eller sammanhang på. Att Notér Hooshidars avhandling (2014), som inte 

inriktades specifikt på nyanlända elever, behandlar samma teckensystem i kommunikationen 

som jag beskrivit i mitt resultat stärker denna uppfattning. 

 

6.2.4  Resultatens tillämpning   

Mina resultat stödjer därmed kombinationen dans och svenska i skolan. Vetskapen om temans 

eller sammanhangs förmåga att skapa ökad förståelse för vissa ord, samt deras bidragande till 

att skapa motivation och delaktighet, kan kanske hjälpa lärare att planera och strukturera sina 

lektioner. Insikter i den multimodala kommunikationen är i min mening mycket användbara 

gällande undervisning med nyanlända elever. Kunskaper om att exempelvis gesten kan för-

stärka ett budskap och att dansundervisningen med sin variation av uttryck kan bidra till att nå 

fram till alla elever är enligt min mening intressanta och viktiga för alla lärare. Det faktum att 

denna uppfattning delas av många forskare även inom musikämnet förstärker mina slutsatser 

(Dahlbäck, 2011; Sandberg Jurström, 2009). Även lärare inom undervisning där språkutveck-

ling inte är syftet skulle kunna dra nytta av vilken betydelse den multimodala kommunika-

tionen kan ha för elevernas känsla av delaktighet och för elevernas lärande. Enligt min men-

ing kan alla lärare med hjälp av sådana kunskaper få verktyg att reflektera över hur de vanligt-

vis kommunicerar samt experimentera med och utforska alla teckensystem och kombinationer 

av dessa för att se vad som bäst fungerar i deras undervisning. En medvetenhet kring sådana 

verktygs potential i undervisningen tror jag kan bidra till att varje lärare har en bra möjlighet 

till att anpassa undervisningen för att nå alla elever, oavsett språkfärdigheter. Det faktum att 

språkkunskaper anses främja inkludering samtidigt som man också lär sig språket genom att 

vara inkluderad (Nilsson Folke, 2015), talar än mer för kombinationen av dans och språk. Den 

observerade dansundervisningen verkade kunna överbrygga språkliga barriärer (Shoval & 

Shulruf, 2011), då elever utan språkkunskaper visade sig kunde ”haka på”. Därmed verkar 

dansundervisningen kunna erbjuda en inkluderande undervisningsmiljö oavsett språk-

kunskaper, vilket i sin tur kan skapa ytterligare förutsättningar för språkutveckling.  
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6.2.5 Framtida forskning 

Examensarbetet har gett insikt i vilka teckensystem som används i den multimodala kommu-

nikationen i dansundervisningen och på vilka sätt de samverkar med varandra. Frågor som 

väckts utifrån mina resultat är om det exempelvis finns vissa kombinationer av teckensystem 

som är extra framgångsrika där dans och språk samverkar? Och hur varierar detta mellan indi-

vider, grupper och kulturer? Utifrån mina resultat var rörelse, gestik och tal mest förekom-

mande. Andra funderingar som dykt upp är om det även finns några teckensystem som kanske 

inte fungerar så bra ihop. Som jag också visat i analys av kommunikationen är tecken-

systemens relation sinsemellan dock mer komplext än så, med turtagning och delvis bärande 

teckensystem och så vidare. I mina resultat är en intressant händelse just missförstånd i kom-

munikationen. Jag resonerar kring att det kan handla om att teckensystem används och kom-

bineras på ett icke optimalt sätt men för ytterligare insikt i teckensystemens samverkan och 

hur de relaterar till varandra behövs vidare studier utföras. Kanske skulle en mer experimen-

tell studie då vara önskvärd, där olika kombinationer på något vis testas i olika sammanhang? 

Skulle det dessutom kunna finnas en relation mellan de teckensystem som används och elev-

ernas ålder? I Fridas undervisning förekommer tal i större utsträckning än i Signes. I Signes 

undervisning användes ofta ramsor, där teckensystemen hjälptes åt att föra fram ett budskap. I 

ramsan om tjuren ”horn horn ner ner” finns en mängd information om övningens utförande 

samt information om tjurar inbäddat (Signe). Men om komplexiteten på övningarna ökar i takt 

med elevernas ålder, kanske från att förevisa och härma till ett mer abstrakt eget skapande, 

krävs kanske något utöver en ramsa, såsom tal, för att instruera detta? Frågan är alltså om det 

finns några teckensystem eller kombinationer av teckensystem som lämpar sig bättre eller 

sämre i relation till dansövningarnas nivå av komplexitet samt elevernas ålder? Språk-

kunskaper har med stor sannolikhet också betydelse, så ytterligare en fråga är, behövs det 

olika metoder för elever på olika nivåer språkligt? Med kunskaper som vidare forskning 

skulle kunna generera anser jag att kommunikationen i undervisningen skulle kunna förbättras 

ytterligare och elevernas möjlighet till lärande därmed öka, såväl inom språk som inom andra 

ämnen. 

 

De slutsatser som kunnat dras i det här examensarbetet är till stor del grundade på internatio-

nell forskning. För att ytterligare nyansera bilden av relationen mellan dans och språkutveck-

ling för nyanlända skulle framtida forskning världen över kunna undersöka huruvida resultat 

från forskning i olika länder och inom olika kulturer kan likställas. Sådan forskning kan ge 
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upphov till ett mer omfattande forskningsunderlag, vilket kan utgöra en mer rättvisande grund 

för slutsatser kring språkutveckling. 

 

Avslutande ord 

Ovanstående slutsatser har utan tvekan gett mig viktiga pedagogiska redskap i mitt framtida 

yrke som danslärare. I ett multikulturellt land som Sverige kommer jag med stor sannolikhet 

att möta elever med olika språkliga bakgrunder och individuella behov. Styrkan i att då ha 

dessa kunskaper med mig i mötet med elever i skolan känns betryggande och gör att jag med 

självförtroende nu tar steget ut i yrkeslivet, motiverad till att arbeta vidare med utvecklandet 

av dans och språk i skolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Samtycke till studie 

 

 

 

 

 

EXAMENSARBETE OM DANSPEDAGOGISKT ARBETE I RELATION TILL 

NYANLÄNDA OCH SPRÅKUTVECKLING. 

Jag studerar till gymnasielärare i Dans vid Luleå tekniska universitet. Just nu skriver jag på 

mitt examensarbete där syftet är att öka förståelsen för danspedagogiskt arbete med 

nyanlända, där fokus ligger på språkutveckling. Mitt arbete kommer att baseras på 

observationer av dansundervisning med nyanlända elever i både grund- och gymnasieskola. 

Att delta i studien är frivilligt och innebär att jag observerar dig undervisa ett antal lektioner, 

ca två stycken. Observationerna kommer att spelas in genom filmning och den insamlade 

informationen kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. materialet kommer att transkriberas 

så att det inte ska gå att identifiera dig eller någon annan. Ett fingerat namn på dig och på 

skolan kommer att användas. Materialet kommer enbart att användas till denna studie och 

utöver mig själv, kommer även min handledare Karl Asp ta del av materialet. När 

examensarbetet är godkänt kommer det finnas tillgängligt via Luleå Tekniska Universitets 

hemsida. Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

vilket bland annat innebär att du kan avbryta din medverkan när du vill utan vidare förklaring. 

Om du i efterhand kommer på att du inte vill delta i undersökningen hör du av dig till mig.  

Kontakta gärna mig om du har några frågor.   

 

Hälsningar 

Ann Murelius                     Handledare 

Student vid Danslärarutbildningen,   Karl Asp 

Luleå tekniska universitet    Universitetslektor 

annmurelius4@gmail.com    karl.asp@ltu.se 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

Jag har tagit del av ovanstående och ger mitt godkännande till observation och filmning 

Namn:  ...............................................................................................................   

 

 

Skola:  ................................................................................................................  

 

Ort: .................. Datum: …............ Underskrift: ........................................ ..................................... …. 

  



 

Bilaga 2: Samtyckesblankett Signe 

 
Elevens namn: ………………………………………………. 
 
Klass: ……….. 

 

Samtycke till filmning av danslektioner 

 
Hej, 
Jag heter Ann Murelius och studerar till danslärare vid Luleå Tekniska Universitet.  
Jag skriver ett examensarbete i dans och jag vill se hur dansläraren på skolan 
undervisar i dans och svenska. Arbetet är viktigt för att få ny kunskap om 
språkutveckling. 
 
Jag behöver filma danslektioner (ca. 2 lektioner) och jag vill ha ert tillstånd att filma 
ditt barn. 
Inget barn kommer kunna identifieras i examensarbetet. I övrigt kommer projektet 
följa vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Läs mer här: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
 
Mitt barn får vara med på film. KRYSSA ett alternativ: 
 
            JA                    NEJ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
…………… 
Datum 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
Vårdnadshavares underskrift 
  



 

Bilaga 3: Efterföljande intervjuer 

 

Att prata ikring vid intervjun: 

 

• Ditt förhållningssätt dans och språk, kort? 

 

• Syftet med övningarna du gjorde?  

 

• Andra frågor som dök upp under observationerna. 
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