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Sammanfattning 

  
Den här rapporten handlar om produktutvecklingen av en alternativ metod till läs- 
och skrivutveckling och riktar sig till lärare i förskoleklass och årskurs ett. Metoden 
är tänkt att fungera som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Dess 
ryggrad utgörs av estetiska lärprocesser och levande scenkonst. För att 
exemplifiera metoden och visa på dess användbarhet, får läsaren ta del av 
skapandet och prövandet av en dansföreställning och dess två tillhörande 
workshopar, vid namn Bokstavsbyrån. Dessa tre delmoment fungerar som 
konstnärliga exempel i sammanhanget. 
 
Skolan har bland annat i uppdrag att ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt 
språk i mötet med levande scenkonst. Den livslånga lusten att lära, är ett annat 
uppdrag. Ett tredje är att erbjuda olika vägar för att nå målen. På alla dessa 
punkter anser jag att skolmiljön kan vara lite väl fattig. Av den anledningen brinner 
jag, som gammal yrkesdansare, för att få bjuda på mer konst i undervisningen. 
 
Det finns enligt min erfarenhet ett relativt stort utbud av modern, nutida danskonst 
för barn på scenen. Däremot saknas det såvitt jag förstår kopplingar till 
läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Den här metoden strävar 
därför efter att ge ett konstnärligt undervisningsalternativ med de ingredienserna. I 
förlängningen är tanken den att man ska kunna översätta metoden till att gälla 
även andra skolämnen.  
 
Tyvärr finns inte dans på grundskolans fasta repertoar bland de så kallade 
estetiska ämnena, såsom bild och musik gör. Förhoppningsvis kan detta arbete 
bidra till både inspiration och till att nyttan med dansen tydliggörs mer.  
 
Fackuttryck som används i texten förklaras i bilaga 7.11. 
 
Nyckelord: Estetiska lärprocesser, levande scenkonst, dans, alternativ metod.   
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Bokstavsbyrån 

 

1 Inledning 

Rapporten handlar om skapandet av en alternativ metod till läs- och 
skrivutveckling i ämnet svenska, för barn i åldern 6-7 år. Arbetet riktar sig i första 
hand till lärare i förskoleklass och årskurs ett. Givetvis kan det även vara 
användbart för andra med behov av och intresse för ämnet.  
 
Metoden är tänkt att kunna fungera som ett komplement till ordinarie undervisning. 
Den innebär att levande scenkonst och estetiska lärprocesser får möta tydliga 
kopplingar till läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Detta görs via 
en dansföreställning och dess två tillhörande workshopar, vilka tillsammans utgör 
konstnärliga exempel för att åskådliggöra metoden och visa på dess didaktiska 
potential. Metoden är även tänkt att kunna översättas till andra ämnen såsom 
matematik, engelska, geografi och så vidare. Den kräver ett samarbete mellan en 
professionell danskonstnär, skola, samt ansvarig lärare på skolan. Eftersom 
skapandet av de konstnärliga exemplen, det vill säga workshoparna och 
föreställningen, utgör metodens ryggrad, får läsaren ta del av deras respektive 
framväxande. 
 

2 Bakgrund 

Genom mitt tidigare yrke som professionell dansare under 18 års tid, mötte jag 
barnpubliken via ett antal olika föreställningar. Vid ett flertal tillfällen funderade jag 
på scenkonstens potential även ur ett lärandeperspektiv. Redan i början av 
utbildningen till lärare på Uppsala universitet, såg jag möjligheten att skapa en 
Produkt under kursen Självständigt arbete 1. I mitt fall kändes en dansföreställning 
för barn med tillhörande workshopar som det självklara valet av produktutveckling. 
Det var emellertid viktigt för mig att förtydliga dansens generella potential och 
användbarhet sett ur ett didaktiskt perspektiv. Därför valde jag slutligen att bredda 
mitt arbete till att innefatta utvecklingen av en alternativ metod till läs- och 
skrivutveckling, innehållande estetiska lärprocesser och mötet med levande 
scenkonst. För att läsaren skulle ha möjlighet att få ett grepp om metoden, gjorde 
jag valet att exemplifiera den genom dess konstnärliga exempel bestående av just 
en dansföreställning och dess tillhörande workshopar. Eleverna skulle genom 
workshoparna få arbeta med estetiska lärprocesser, och via dansföreställningen få 
möta levande scenkonst ur ett didaktiskt perspektiv. 
 
Sociokulturell syn på lärandet (Vygotskij, 1999, s. 336-337; Dewey, 1980, s. 43) 
och estetiska lärprocesser (Burman, 2014, s. 8-9) kom att bli mina ledstjärnor 
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genom arbetet. Mitt intresse för barns språkutveckling hjälpte mig att välja 
inriktning. Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk 
i mötet med olika slags scenkonst (Lgr 11, 2011, s. 222). För att alla elever ska få 
en likvärdig utbildning måste hänsyn tas till deras olika förutsättningar och behov, 
samt till att det finns olika vägar för att nå målen (Lgr 11, 2011, s. 8). Ett av 
skolans uppdrag är därutöver att främja en livslång lust att lära (Lgr 11, 2011, s. 
7). Hur man som lärare ska kunna främja en sådan lust, skrivs inte fram i 
läroplanen och är således en tolkningsfråga. Jag anser att en lärares passion och 
engagemang för sitt värv, färgar av sig på eleverna och därigenom bidrar till lusten 
att lära. Alla lärare har nog sin egen ingång till yrket och till en sådan passion. Min 
väg är bland annat genom danskonsten och intresset för hur vi kommunicerar med 
varandra, såväl genom det fysiska som det verbala och skriftliga språket.  

2.1 Problemställning 
Trots ovanstående punkter i skolans styrdokument, upplever jag att det ofta finns 
brister i undervisningen på de områdena. Syftet med den här produkten är därför 
att skapa en alternativ metod till läs- och skrivutveckling för barn i åldersgruppen 
6-7 år, som kompletterar den ordinarie undervisningen. Detta är tänkt att ske 
genom estetiska lärprocesser och mötet med levande scenkonst. Metoden innebär 
undervisning i workshopformat med tillhörande dansföreställning, vilka har 
kopplingar till läroplanens olika delar.  
 
 
3. Omvärldsanalys 

Vid samtal och funderingar om språklig utveckling och estetiska lärprocesser, kan 
man lätt tänka i banor kring olika TV-program med den inriktningen som 
producerats över tid i Sverige. Legendariska Fem myror är fler än fyra elefanter 
bör exempelvis nämnas här. Programserien visades i dåvarande TV2, och kom 
både som programserie 1973 och 1974, och som julkalender 1977 (Gustafsson, 
2001; Gradvall, 1996). De välbekanta figurerna Magnus, Brasse och Eva hänförde 
dåtidens barn med sina pedagogiska program om bokstäver och siffror. 
Hänförelsen har sedan fortsatt över nya generationers barnkullar i och med 
repriseringar och senare även dvd-versioner av serien. Dagens TV-utbud bjuder 
exempelvis på programserien Livet i Bokstavslandet, från UR Skola 
http://urskola.se/Produkter/178137-Livet-i-Bokstavslandet-Alfabetet (20160520), 
vilken bygger på liknande koncept. Dessa och liknande TV-program representerar 
dock ett helt annat media än den levande scenkonst mitt arbete fokuserar på. 
 
Utbudet av den levande scenkonsten för barn inom genren modern/nutida dans är 
enligt min erfarenhet relativt stort i Sverige, sett ur ett konstnärligt perspektiv. Det 
finns olika kanaler att söka efter föreställningar och icke schemalagd kultur riktade 
till skolorna. I korthet redogörs för några av de vägarna här nedan. 
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· Kulturrådet fördelar sedan 2008 varje år det statligt finansierade bidraget 
Skapande skola till grundskolan i Sverige 
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/Information/ (Kulturrådet, 
2016-05-08). Bidraget fungerar som ett komplement till övriga 
kultursatsningar. Det är dock endast skolans huvudman som kan ansöka 
om bidraget. För den kommunala skolan är kommunen dess huvudman och 
för den fristående skolan är det den juridiska person som fått tillstånd att 
driva skolan. 

· I de flesta län finns så kallade danskonsulenter, som arbetar för att få in 
mer dans i skolan. Konsulenterna kan ge tips om verksamma 
danskonstnärer inom länet eller på riksnivå. Man kan kontakta de regionala 
danskonsulenterna i sitt län vid frågor om dans och skola. Nedan syns en 
länk till Kulturrådets sida för de övergripande kulturkonsulenterna 
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/For-skolan/Bra-kontakter-i-
kulturlivet/Kulturkonsulenter/ (Kulturrådet, 2016-05-22). Därifrån kan man 
klicka sig vidare till länens danskonsulenter. Som exempel finns här en länk 
till danskonsulenterna i Stockholms stad och län 
http://danskonsulentdis.se/, (2016-05-22).   

· Kommunerna har därutöver ett eget övergripande ansvar för barns och 
ungas tillgång till kultur, vilket gör att utövandet och utbudet av kultur kan se 
väldigt olika ut kommunerna emellan. 

· Man kan även kontakta centrumbildningarna som finns inom de olika 
konstområdena, där Danscentrum representerar dansområdet 
http://www.centrumbildningarna.se/centrumbildningarnadanscentrum, 
(2016-05-22). 
 

· Utöver ovanstående punkter kan man likaså söka på teatrarnas egna 
kalendarier för att se aktuell repertoar.  
 

Till dansföreställningarna finns oftast en workshop som ingår i konceptet. I den får 
barnen ta del av föreställningen på ett fördjupat sätt. Trots att många 
dansföreställningar kan tangera olika skolämnen, är min uppfattning att 
marknaden saknar föreställningar innehållande didaktiska element med kopplingar 
till läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Därför vill jag med mitt 
arbete synliggöra möjligheten att kombinera estetiska lärprocesser och den 
konstnärliga upplevelsen med skolans styrdokument i undervisningen. Jag tänker 
att min metod som inbegriper detta, därför kan bidra med en sådan ny ingång.  
 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska ingången till arbetet är ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
samt estetiska lärprocesser. Den ryske psykologen Lev Vygotskij lägger grunden 
för det förstnämnda perspektivet då han menar att utveckling har sitt ursprung i 
såväl elevens omgivande kultur, som genom samarbete och inlärning (Vygotskij, 
1999, s. 336-337). Vidare pekar Vygotskij på vikten av att undervisningen ska röra 
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sig i elevens närmaste utvecklingszon, den så kallade proximala 
utvecklingszonen, för att ge bäst resultat. Med den proximala utvecklingszonen 
menas avståndet mellan det eleven har möjlighet att lära sig på egen hand och det 
den förmår uppnå tillsammans med en mer kompetent person (Vygotskij, 1999). 
 
Amerikanen John Dewey förespråkar en undervisning som är elevnära och knyter 
an till barnets verklighet (Dewey, 1980, s. 39-45). Han betonar att utbildning är en 
social process där barnet är en individ som handlar i en gemenskap, i en 
demokratisk anda. Vidare menar han att språket är till för kommunikation, att det 
först och främst är ett socialt verktyg. Begreppet Learning by doing härstammar 
från Dewey och med det menar han att mycket av kunskapen även kommer från 
praktisk övning (Dewey, 1980, s. 39-46). 
 
Amerikanen Howard Gardner menar med sin teori multipla intelligenser att varje 
människa kan besitta flera olika slags intelligenser, vilka egentligen är hanterbara 
tankekonstruktioner (1994, s. 63). Han redogör för sju stycken olika intelligenser: 
lingvistisk (språklig); musikalisk; logisk-matematisk; spatial (rumslig); kroppslig-
kinestetisk samt två stycken så kallade personliga intelligenser. Gardner pekar på 
att psykologer betonar det starka sambandet mellan kroppskontroll och utveckling 
av andra kognitiva förmågor (Gardner, 1994, s. 191).  
 
Rudolf Laban är en av 1900-talets mest inflytelserika personer inom dansen. Än 
idag, långt efter sin död, fortsätter han att påverka den världen (Hodgson, 1990, s. 
7). Laban ser rörelsen som universell och genom den kan människan uppfatta 
världen. Han hävdar att det finns en treenighet mellan kropp, själ och sinne. Var 
och en av dessa treenigheter är rörelserelaterade och beroende av varandra. 
Tanke och känsla påverkar kropp och rörelse och vice versa. Man kan förstå 
andra människor genom att förstå deras rörelser och tillhörande funktioner. Han 
talar om den närapå omöjliga företeelsen att ljuga med sitt kroppsspråk, och att 
rörelse är kommunikation. Enligt Laban behöver alla människor en rörelsebalans. 
Tid, rum och energi/dynamik/rörelsekvalitet och rytm är alla utmärkande för hans 
närmande till rörelsen (Hodgson, 1990, s. 17-19). 
 
Burman menar att begreppet estetiska lärprocesser bland annat avser det lärande 
som kan ske i ett eget skapande respektive det som kan ske genom att man 
tillägnar sig olika konstverk, eller upplever dem. Likaså trycker Burman på att man 
med estetiska lärprocesser även menar konst i vid bemärkelse (Burman, 2014, s. 
13). Han uttrycker att själva lärprocesserna består av att lära sig ny kunskap eller 
fördjupa redan befintlig, samt att dessa processer är just processuella till 
karaktären (Burman, 2014, s. 8- 9). Då dagens skolsystem ofta efterfrågar 
kunskapsintagets mätbarhet, menar Burman att det ibland kan vara just processen 
och rörelsen i sig som istället är betydelsefulla, snarare än en bestämd destination 
(Burman, 2014, s. 8-13). 
 
Enligt Bendroth Karlsson (1996) finns det inom den estetiska verksamheten en 
diskursiv skiljelinje lärare emellan. På den ena sidan återfinns de som har stor 
kunskap inom det konstnärliga mediet och av att leda den processen, på den 
andra sidan de som saknar densamma. 
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3.2 Fördjupning av ämne  
Närmast redogörs för teorier kring läs- och skrivutveckling, samt varför jag har 
gjort de val jag gjort. 

Caroline Liberg skriver i sitt kapitel Läsande, skrivande och samtalande, som ingår 
i Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet (Liberg, 2007, s. 25) att 
vårt skriftspråk är baserat på ett alfabetiskt system med bokstäver. Dessa 
bokstavstecken utgör i sin tur det talade språkets fonem, det vill säga språkljud. 
Att vara fonologiskt medveten innebär att man förstår att talet är uppdelat i dessa 
mindre ljuddelar, fonem. Bokstäverna och språkljuden länkar samman tal- och 
skriftspråk, även om det finns vissa skillnader mellan de två olika språktyperna. 
Det är viktigt att knyta an till elevens tidigare erfarenheter och kunskaper, för att 
läsning och skrivning ska bli meningsfulla aktiviteter, menar Liberg. Man bör likaså 
tänka på att barns skiftande hemförhållanden och bakgrund påverkar deras 
läsande och skrivande. För att stimulera lärandeprocessen är det även viktigt att 
utmana till nya sätt att tänka kring texten. För att stödja utvecklingen är det bästa 
stödet man kan ge, att läsa och skriva tillsammans samt ha samtal kring det lästa 
och skrivna (Liberg, 2007, s. 29).  
 
Liberg (2007, s. 9) pekar också på att vi lär oss med alla sinnen och att vi därför 
behöver skapa en rik och varierad miljö, som främjar det multimodala och 
dialogiska lärandet. Lärare som ser och förstår sina elevers inlärningsstrategier 
samt förmår ge dem målinriktat stöd, lyckas enligt Myrberg i högre grad ge dem 
god läs- och skrivförmåga (Myrberg, 2007, s. 79). De tidigare infekterade 
debatterna om huruvida läsningen bör ta sin början från enskilda bokstavsljud eller 
från hela texter, gör sig än idag påmint såväl nationellt som internationellt 
(Fridolfsson, 2008, s. 85). Undervisning i avkodning (Skills Teaching) och hela 
texter (Whole Language) bör gå hand i hand, enligt den internationellt erkände 
språkforskaren Michael Pressley. Hans senare forskningsresultat visar på detta 
närmande mellan de olika inlärningstraditionerna, vilket han kallar för Balanced 
Teaching (Pressley & Allington, 2015). För de elever som löper risk att hamna i 
läs- och skrivsvårigheter, är dock själva avkodningen det viktigaste verktyget 
(Myrberg, 2007). 
 
I ett annat kapitel menar Liberg (2007, s. 17) att unga personer genom dans bland 
annat övar sig i att språka. Hon uttrycker att de via dansen tränar ett seende som 
involverar alla sinnen samt tanke, reflektion och handling, i syfte att kommunicera. 
Dansen utgör dock inget eget skolämne i grundskolan. Elisabet Sjöstedt Edelholm 
(Sjöstedt Edelholm, 2004, s. 100) skriver att det är anmärkningsvärt eftersom 
dansen representeras som sådant i gymnasieskolan. Som jämförelse kan här 
nämnas att såväl konstformerna bild som musik utgör egna skolämnen redan från 
grundskolans lägsta årskurser. Liberg (2007, s. 17) pekar på betydelsen av 
samspelet mellan individ och kollektiv för meningsskapandet i dansen, samt att 
kontinuerlig träning i dans, musik och de verbala språken ger fördjupad 
medvetenhet om självet. Under en bra pedagogisk ledning kan denna träning 
förbereda för ett vidgat lärande. Vidare belyser Liberg att enligt den tidigare 
läroplanen Lpo 94, syftar dansundervisningen oftast till att bara beröra känslor och 
stämningar istället för att kunna fungera som kunskaps- och meningsutvecklande 
undervisning (Liberg, 2007, s. 18). Genom att applicera den nya läroplanens (Lgr 
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11, 2011) syfte, centrala innehåll och kunskapskrav på workshoparna och 
dansföreställningen, har jag för avsikt att tillgodose dessa luckor i tidigare 
undervisning.  
 
När det gäller barns språkutveckling är deras läs- och skrivutveckling tätt 
sammanlänkade med varandra (Fridolfsson, 2008, s. 135). Såväl läsning som 
skrivning handlar om kommunikation. Enligt Nya Språket lyfter (Skolverket, 2012, 
s. 6) stödjer läs- och skrivförmågan varandra även om utvecklingen inte alltid sker 
parallellt. I den här metoden låter jag barnens kroppar skapa broar mellan läsning 
och skrivning. De kommer läsa varandras kroppars bokstäver samt skriva 
bokstäver och ord med sina egna kroppar. Av den anledningen har jag valt att låta 
de bägge förmågorna följas åt i arbetet, istället för att skilja dem åt.  
 
Enligt Fridolfsson (2008, s. 123) verkar det vara enklast för de flesta barn att först 
få ett ord presenterat för sig och därefter försöka lägga ordet med hjälp av 
bokstavskort eller skriva det med bokstäver. Här talar vi om en så kallad 
fonemsegmentering av ordet, det vill säga att eleven delar upp ordet i dess olika 
ljud. Det här översatte jag till fysiska bokstavsövningar på bägge workshoparna. 
Eleverna fick dels självständigt och dels genom samarbete skriva/lägga/göra 
bokstäver och senare ord med sina kroppar som bokstäver. På föreställningen fick 
publiken på olika sätt vara interaktiv med oss dansare, genom att ge förslag på ord 
som börjar på b samt lyssna efter ljud som saknades/läsa vilken bokstav som 
saknades i andra ord. Dessa moment beskrivs utförligare senare i texten. 
 

3.3 Tidigare forskning  
Det finns en lucka inom forskningen där dansföreställningar har kopplingar till 
läroplanen. Så vitt jag förstår har det inte producerats någon sådan föreställning 
tidigare. Däremot finns forskning baserad på rörelse och estetiska lärprocesser i 
skolan. Följande stycken tar upp olika aspekter av detta.  
 
Mulker Greenfader och Brouillette beskriver i en artikel det statligt finansierade 
projektet Teaching Artist Project (TAP) (Mulker Greenfader & Brouillette, 2013, s. 
176). Projektet är ett 2-årigt program riktat till lärare från förskola till årskurs 2. I 
sydöstra San Diego är programmet implementerat på 30 skolor i invandrartäta 
områden. En stor del av befolkningen där är så kallade English learners (ELs), 
vilka har ett annat modersmål än engelskan.  Genom samarbete med 
undervisande konstnärer utbildas lärarna i syfte att kunna skapa stimulerande, 
engagerande och språkutvecklande interaktioner i klassrummet. Undervisningen 
sker genom integrering av drama- och danslektioner. Det första året undervisar 
konstnären tillsammans med läraren i klassrummet varje vecka. Läraren får på så 
sätt guidning i sitt eget klassrum och kan så småningom axla rollen på egen hand. 
I artikeln pekar författarna på att det fysiska språket överbryggar språkliga 
barriärer. De redovisar forskning där muntlig språkundervisning i kombination med 
TAP, ger goda resultat gällande språkutvecklingen. Detta gäller för såväl de 
inhemska eleverna som för de elever med annat modersmål. För de sistnämnda 
gäller till och med markant förbättrade resultat. Lärare involverade i forskningen 
beskriver både indirekta och direkta effekter hos eleverna till följd av 
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undervisningsformen. Som indirekta effekter nämns bland annat ett tryggare 
klassrumsklimat, vilket genererar i större delaktighet och bättre samarbete mellan 
eleverna. De direkta effekterna synliggörs genom exempelvis förbättrad språkrytm 
och stavning. Likaså syns förbättrade multisensoriska aktiviteter, såsom att para 
ihop gestikulation och språk.  
 
Sandra Minton (2003, s. 36) skriver om sin syn på begreppet literacy (litteracitet), 
som brukar översättas till läs- och skrivkunnighet. Utöver läsande och skrivande 
kopplar hon det till ickeverbala kommunikationsformer såsom bilder, ljud och 
rörelser. Hon anser att mänskliga rörelser kan användas för att kommunicera, och 
kallar det utvidgade begreppet för movement literacy, eller översatt 
rörelselitteracitet. Intryck från omgivningen kan översättas till rörelse och omvänt 
kan rörelse i sin tur tolkas. Hon ger exempel på två olika slags gångstilar: i den 
ena går personen med axlarna bak och med huvudet högt buret; i den andra går 
personen med axlarna rundade framåt och med nedsänkt huvud. Då all rörelse 
kommunicerar, kan vi genast göra egna tolkningar på hur personerna mår utifrån 
dessa intryck menar Minton. De olika ickeverbala kommunikationsformerna kan 
alla användas i undervisningen (Minton, 2003, s. 36). Beträffande rörelseformen, 
anger hon att den kan användas till undervisning i många olika ämnen. Som 
exempel nämner Minton elektricitetslära, där eleverna med hjälp av kroppen kan 
illustrera elektroners banor. Detta sätt att använda kroppen på i undervisning, 
fortsätter Minton (2003, s. 36), kallas active learning och kan enkelt tas in i 
klassrummet genom samarbete mellan exempelvis en danslärare och 
klassläraren. När rörelsen ska sättas än mer i fokus, föreslår hon att ett sätt kan 
vara att översätta intellektets olika begrepp till kroppens rörelser. Detta kan göras 
genom att först bryta ned och definiera rörelsens olika komponenter: 
rörelsekvalitet, riktning, väg, storlek, form, nivå, rytm och varaktighet (Minton, 
2003, s. 37). Man kan därutöver utnyttja möjligheten att uttrycka objekt eller 
begrepp både bokstavligt och abstrakt med rörelse. Nedan följer två av 
författarens exempel på moment där rörelsekomponenterna används i 
undervisningen: 
 

· Nivå: 
Minton ger här regnskogen som exempel. Eleverna får illustrera dess 
växters skiftande höjd genom armrörelser på olika nivåer. De skapar 
tillsammans en levande bild av regnskogens växtlighet (Minton, 2003, s. 
38). 

 
· Väg: 

Författaren beskriver läs- och skrivriktningen i aztekernas bevarade skrifter, 
så kallade kodexar. Deras glyfer arrangerades radvis från vänster till höger, 
höger till vänster, vänster till höger och så vidare genom skriften. Eleverna 
stegar ett mönster på golvet som förkroppsligar denna läs- och skrivriktning 
(Minton, 2003, s. 38). 
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4. Arbetsprocess 

Jag har i mitt arbete använt mig av den så kallade inkrementella designprocessen. 
I boken Design: process och metod (2015, s. 17-18) skriver Åsa Ericson, Peter 
Törlind och Åsa Wikberg Nilsson om den processen. Genom att ställa ett antal 
frågor kring nuvarande produkt (i mitt fall befintliga föreställningar på marknaden) 
kan man, enligt författarna, analysera produkten och därigenom få fram underlag 
till en förbättrad variant. När det gällde mitt arbete handlade det om förbättrad 
användbarhet (Ericson, Törlind & Wikberg Nilsson, 2015, s. 18) eftersom 
konceptet var tänkt att även innehålla didaktiska moment, utöver den konstnärliga 
upplevelsen. Genom den utarbetade metoden skulle således användbarheten 
förbättras, då scenkonsten tillsammans med tillhörande workshopar skulle svara 
mot läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.  

Nedan syns först en schematisk mall över arbetsprocessen. Där finns 
produktutvecklingens olika komponenter: idéfasen; första workshopen; 
föreställningen; andra workshopen; utvärderingen med lärarna samt arbetet med 
rapporten. Dessa exemplifierar tillsammans själva produkten - en alternativ och 
kompletterande läs- och skrivutvecklingsmetod. Produktens idéfas skiljde sig åt 
från de övriga komponenterna på det viset att den låg utspridd över tid, ända från 
utbildningens start 2013 och fram till början av kursen Självständigt arbete 1. 
Övriga delar tog plats inom kursens tidsram. Dessa delar startade alla samtidigt, 
men fick sitt avslut vid olika tidpunkter. Själva skapandet, eller planerandet, av 
dem skedde med andra ord parallellt under processens gång fram till 
verkställandet av deras respektive prövande-tillfälle. Prövandet av de konstnärliga 
exemplen skedde i kronologisk ordning där den första workshopen utfördes cirka 
en månad innan föreställningen. Den andra workshopen hölls i direkt anslutning till 
föreställningens slut, på scenen. Utvärderingen skedde sedan 3 dagar efter 
föreställningen, på den aktuella skolans hemmaplan. Efter den schematiska 
mallen här nedan, följer ett förtydligande schema av de konstnärliga exemplen, 
samt av utvärderingen. 
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Förtydligande schema över de konstnärliga exemplen, samt av utvärderingen 
Workshop 1 
 

Syfte: 
 

· Fysiska och skriftliga språkövningar med inslag av estetiska 
lärprocesser, för att jag skulle visa på en alternativ ingång till 
lärandet. 

· Diagnostiskt fonemtest (b-d respektive m-n).  
· Dela ut en uppgift att lösa inför nästkommande tillfälle (på 

workshop 2, efter föreställningen). 
· Samla inspirationsmaterial inför föreställningen. 

 
Centralt innehåll: 
 

· Diagnostiskt fonemtest för bokstäverna b, d, m och n. 
· Diskussionsunderlag för vad dans innebär. 
· Lekfulla övningar som förberedde och värmde upp inför det 

fysiska arbetet. 
· Fysiska rörelser som skulle illustrera alfabetet med kroppen. 
· Uppgift till eleverna, vilken de skulle få redovisa vid 

nästkommande tillfälle (under workshop 2, efter föreställningen). 
· Extramaterial för behov. 

 
Föreställning 
 

Syfte: 

· Möte mellan levande scenkonst och läroplanens olika delar. 
· Interaktiva delar där interaktion skulle ske mellan dansarna och 

eleverna. 
· En alternativ ingång till lärandeprocessen via levande scenkonst. 

Centralt innehåll: 

· Bokstäver: både objekten i sig och de rörelsebaserade 
bokstäverna. 

· Arbeta med alfabetet. 
· Arbeta med stavning. 
· Arbeta med läs- och skrivriktningen. 
· Arbeta med att lyssna efter fonem i ord (b, d, m, n). 
· Sammansatta ord som skulle generera i dans. 
· Moment där eleverna skulle få interagera. 

Koreografiskt material 

Vi undersökte: 
· rörelsematerial som förhöll sig till Mintons fysiska 

undervisningsstrategi. Utgångspunkt i rörelsekvalitet, riktning, 
väg, storlek, form, nivå, rytm och varaktighet; 

· rörelser som gestaltade fysiska bokstäver; 
· fysiska bokstäver i duettform – bokstäver som mötte varandra; 
· hela alfabetet gestaltat med fysiska rörelser; 
· koreografi till sammansatta ord; 
· hur en koreograferad upphängning av bokstäver på stålvajer 

kunde se ut, så att de tillsammans skulle bilda ett hängande 
alfabet längst bak mot fonden; 

· bokstaven Bb gestaltad med koreografiskt material; 
· en interaktiv fonemdel med b och d; 
· en interaktiv fonemdel innehållande m och n; 
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· en rörelseform som fysiskt skulle illustrera brevskrivande samt 
läs- och skrivriktningen;  

· rörelsevokabulär för Bokstavsbyråns arbetsdag; hur en arbetsdag 
kunde se ut rent fysiskt på kontoret. 

Scenografi, rekvisita, kostym, ljus, musik och ljudmiljö 
 
Vi behövde: 

· ett hängande alfabet som skulle sväva bak vid fonden; 
· ordna versaler och gemener, tillräckligt stora för att de skulle 

synas från scenen, samt tillhörande stödanordning för att de 
skulle kunna stå upp; 

· lösa hur ”Arbetsordrar” skulle droppa in under ”arbetsdagen” 
(föreställningen). Skulle uppdragen komma utifrån, eller från oss 
själva? 

· hitta och införskaffa scenografi och rekvisita; 
· hitta och införskaffa kostym; 
· ljussätta föreställningen; 
· hitta passande musik och ljudmiljö till ”kontoret”. 

Workshop 2 Syfte och centralt innehåll 
 
Vi skulle: 

· planera upplägget för att fånga upp sådant som eventuellt 
förbisetts under den första workshopen och under föreställningen, 
och forma övningar av det; 

· summera arbetet på ett lekfullt sätt; 
· planera tid och ramar för en öppen frågestund; 
· ge eleverna tillfälle att få visa upp sin uppgift, som de skulle ha 

löst från den första workshopen. 
 

Utvärdering Kunskapskrav för eleverna efter processen 

Eleverna skulle ha: 
· blivit säkrare på användningen av b, d, m och n; 
· befäst kunskaperna kring läs- och skrivriktningen; 
· fått fler ingångar till att kunna skapa sammansatta ord; 
· fått några verktyg till att även kunna använda kroppen vid träning 

av bokstäver, läsning, skrivning och stavning.  
 

Utvärderingsenkät för lärarna 

Jag behövde: 
· formulera frågeställningar vars svar skulle vara mätbara. 

 
Det efterföljande samtalet med lärarna 
 
Jag skulle: 

· sammanfatta enkäten; 
· ta upp ifall lärarna tyckte att något hade saknats i upplägget; 
· fråga ifall de ansåg att syfte, centralt innehåll och kunskapskrav 

hade uppfyllts i konceptet; 
· ta upp övriga frågor. 
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Trots de parallella skeendena i processen, har jag för överskådlighetens skull valt 
att redovisa de olika delarna i separata stycken nedan. Det gäller såväl 
skapandet/planerandet som prövandet av de konstnärliga exemplen. Först 
behandlas emellertid Forskningsetiska överväganden och deltagare, som följs av 
Avgränsningar. Därefter kommer så Idéfas, tätt följd av Ramfaktorer. Planerandet 
av workshop 1 hittar läsaren därefter, samt Planerandet av föreställningen och 
Planerandet av workshop 2. Nästföljande stycken är Relation till teorier och 
tidigare forskning och Prototypande, dit underrubrikerna kring prövandet av de 
konstnärliga exemplen hör. Hela avdelningen Arbetsprocess avslutas sedan med 
Utvärdering av produkten. 
 
 
4.1 Forskningsetiska överväganden och deltagare 
 
Inom all forskning gäller de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
antog 1990: informationskravet; samtyckeskravet; konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att forskaren är skyldig att 
informera den deltagande om undersökningens syfte samt vilken funktion denne 
ska fylla i studien. Vidare krävs ett bekräftat samtycke till deltagandet. Uppgifterna 
som kommer fram/lämnas i undersökningen ska behandlas konfidentiellt och 
avidentifieras. Slutligen får det insamlade materialet enbart användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14).  
 
De forskningsetiska principer som var aktuella att ta hänsyn till i mitt arbete var 
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Av 
konfidentialitetsskäl (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) benämns varken skolan eller 
de medverkande eleverna med namn i rapporten. Skolan för sammanhanget var 
en skola i storstockholmsområdet. I förskoleklassen gick det 10 stycken elever och 
i årskurs 1 gick det 13 stycken. En F-3-lärare och tre övriga pedagoger var knutna 
till verksamheten. Jag tillbringade min sista Verksamhetsförlagda utbildningsperiod 
(VFU-period) på skolan innevarande termin, fast i en annan årskurs. Under 
perioden fick jag tillstånd av lärarna att återkomma senare och använda eleverna 
till att testa workshopmaterial samt till att vara testpublik på den tilltänkta 
föreställningen. Jag informerade föräldrarna via veckobrev inför kommande 
informationsbrev och tillhörande medgivandeblankett. Dessa följde alltså de 
forskningsetiska principerna beträffande informationskrav, samtyckeskrav och 
konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbrevet samt 
medgivandeblanketten återfinns bland bilagorna.  
 

4.2 Avgränsningar  
Rapportens fokus är att beskriva en alternativ, kompletterande metod beträffande 
läs- och skrivutveckling. Nedan redogörs för de avgränsningar som gjordes för att 
rama in området.  
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Produktutvecklingen vänder sig till lärare med elever i förskoleklass och årskurs 1. 
Att rikta arbetet mot samtliga årskurser från förskoleklass till och med årskurs 3, 
skulle innebära för stor spridning avseende såväl syfte, som centralt innehåll och 
kunskapskrav för elevernas del, varför denna åldersavgränsning gjordes. 
 
Enligt syftesbeskrivningarna i ämnet svenska ska elevernas intresse för att läsa 
och skriva stimuleras genom undervisningen. Vidare ska de få utveckla sin 
förmåga att urskilja språkliga strukturer (Lgr 11, 2011, s. 222-223). För att 
workshoparnas och föreställningens centrala innehåll skulle avgränsas utifrån 
nämnda syftesbeskrivningar, låg fokus på träning av bokstäver och sambandet 
mellan ljud och bokstav samt på stavning (Lgr 11, 2011, s. 223). Elevernas 
intresse för att läsa och skriva var tänkt att framförallt stimuleras via fysiska 
rörelser, vilket i sig även det utgjorde en avgränsning.  
 
Slutligen avgränsades prövning av workshop och föreställning till att ske med 
enbart en skola.  
 

4.3 Idéfas  
Det allra första fröet till produkten föddes, som jag redan nämnt, i början av min 
lärarutbildning vilken startade hösten 2013. Jag var då nyfiken på vad mina 
tidigare yrkeserfarenheter som dansare kunde generera i för didaktiskt material, 
där scenkonsten skulle få vara en av de bärande ingredienserna. Tanken på en 
dansföreställning kopplad till läroplanens olika delar kändes väldigt spännande. 
För att ett projekt i den här omfattningen överhuvudtaget skulle vara möjligt att 
genomföra, var vissa komponenter nödvändiga att hantera redan i detta initiala 
skede. Den viktigaste av dem alla, en grundförutsättning, var tillgången till en 
scen. En annan liknande komponent var frågan om eventuell medverkan av en 
annan dansare samt en ljussättare. I nästkommande stycke Ramfaktorer beskrivs 
dessa frågor och andra viktiga faktorer närmre. Idéfasen gick härefter in i träda 
ända fram till aktuell kursstart, och övergick sedan till själva skapandeprocessen 
eller planerandet av de olika konstnärliga exemplen samt till rapportarbetet och 
skapandet av utvärderingsenkäten till lärarna.  
 

4.3.1 Ramfaktorer  
Ett arbete av den här karaktären är oerhört komplext. Det inbegriper många olika 
faktorer och parametrar att såväl ta hänsyn till, fatta beslut kring, som arbeta med. 
Ett antal olika delar måste trängas och samsas inom samma tidsram. För att ge en 
liten inblick i arbetets komplexitet, nämner jag här några av punkterna som jag 
behövt ta ställning till. Hit hör exempelvis: lokal (tillgång till scen); andra 
medverkande; scenografi och rekvisita; didaktiskt material; ljus; ljud; kostym; 
koreografi; föreställningens dramaturgiska båge; manusarbete; arbete med att 
hitta karaktärer; tekniska lösningar och så vidare. Listan kan göras lång, men det 
som redovisas här i rapporten berör den didaktiska- och den koreografiska 
arbetsprocessen. Övriga punkter omnämns nedan högst översiktligt.  
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För att överhuvudtaget kunna presentera en föreställning, behövs givetvis en scen 
för framträdandet. Eftersom själva idén hade funnits med sedan en lång tid 
tillbaka, tog jag redan vid årsskiftet 2014/2015 kontakt med Teater Zebradans för 
att undersöka möjligheten att använda deras scen för ändamålet. Lisa Spets som 
är teaterchef och tillika konstnärlig ledare på teatern, ställde sig positiv till 
projektet. Spets lämnade till och med utrymme för att jag skulle kunna låna lokalen 
under repetitionsperioden. Det generösa erbjudandet om tillgång till scen och 
repetitionslokal öppnade upp för att möjliggöra kommande process.  
 
Utöver lokalfrågan, behövde jag tidigt ta ställning till frågor rörande medverkan 
från eventuell ljussättare samt eventuella andra dansare. Den dansare respektive 
ljussättare som jag tillfrågade, var båda intresserade av processen förutsatt att de 
var tillgängliga när det hela skulle gå av stapeln. När så kursen påbörjades 
vårterminen 2016, fick jag klartecken från ljussättare Fredrik Lundström och 
dansare Inger Kolterud om deras medverkan.  
 
Scenografi och rekvisita för ändamålet planerade jag i samråd med Kolterud under 
repetitionsperioden. Budgeten var begränsad eftersom allt skulle betalas ur egen 
student-ekonomi-ficka. Vi hade en bild av att vi ville använda oss av så pass stora 
bokstäver på scenen, att eleverna lätt kunde se dem från sina publikplatser. 
Bokstäverna skulle vi kunna leka med, skriva med, dansa med, ställa upp samt 
hänga upp. Vi funderade även kring olika material på bokstäverna. Skulle det 
finnas både mjuka och hårda bokstäver? Bokstäver i kuddformat? Träbokstäver? 
Lampor i formen av olika bokstäver? Det sistnämnda hittade jag som parentes i en 
designaffär som jag råkade springa förbi. Priset på lampan avgjorde saken, varpå 
inköp uteblev. Vi funderade även på att hänga upp tvättlinor över scenen, där 
utklippta bokstäver i olika vaxdukstyger hängde, liksom på tork och redo att 
användas närhelst tvätten var torr igen. Vi tänkte vidare på möjligheten att klippa 
ihop en filmsekvens vilken kunde rulla som bakgrund på fonden. Den skulle 
innehålla våra respektive barn (i åldern 6-9 år) och deras engagerade kompisar, 
som illustrerade bokstäver med kroppen. Givetvis med föräldrarnas tillåtelse. 
 
Eftersom bokstavsarbetet på olika sätt var ett genomgående tema i 
föreställningen, var själva utformandet av bokstäverna en nyckelfråga för oss att 
snabbt lösa. Efter överväganden kring de idéer som kommit upp, beslutade vi oss 
för att försöka skaffa bokstäver i trä. Detta för att vi tänkte att sådana skulle vara 
mest användbara då de både skulle kunna hängas upp, dansas med och ställas 
på golvet. Dessutom skulle de tåla den stundtals brutala behandlingen som en 
dansföreställning kan innebära, och samtidigt behålla formen. Kolteruds pappa, 
Kjell Kolterud (härefter K. Kolterud), blev engagerad i arbetet och som skicklig 
hantverkare sågade han ut träbokstäver i storleken A5 åt oss. Han gjorde både 
versaler och gemener, samt ett utropstecken och ett frågetecken. Vi behövde ha 
ett stort lager av bokstäver på scenen för att kunna lösa de interaktiva delarna i 
föreställningen, där barnen skulle skapa ord på beställning. K. Kolterud utförde ett 
fantastiskt arbete och tillverkade sammanlagt 100 stycken delar. Eftersom vi bland 
annat skulle använda dem till att skriva med på scenen, behövdes även en 
stödkonstruktion för att få dem att synas, upprättstående. K. Kolterud tillverkade 
då stödlister i trä, genom att fräsa ut spår ur träreglar. I spåren kunde sedan 
bokstäverna ställas. Vi valde mellan korta reglar, som rymde en bokstav var, och 
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längre reglar som kunde rymma ett helt ord. De längre reglarna kändes mer 
användbara, varpå K. Kolterud tillverkade 10 stycken sådana. För att bokstäverna 
skulle påminna om tryckt skrift, målade han dem svarta.  
 
Idén om tvättlinorna hängde sig fast och utvecklades till en önskan om att kunna 
hänga upp ett alfabet längst bak, mot fonden. Alfabetet skulle på en och samma 
gång fungera som en scenografisk inramning och didaktisk möjlighet att utnyttja 
på något sätt. I och med detta, förkastade vi idén om en rullande bakgrundsfilm på 
fonden och siktade istället in oss på den mer avskalade estetiken med 
motiveringen att Less is more, samt att detta skulle leda till en tydligare inramning 
av vårt arbetsområde. Vi funderade på hur vi kunde uppnå känslan av en tvättlina 
mot fonden, men i fastare form. Då bokstäver skulle hängas upp på ”linan” skulle 
de ju med en mjuk sådan bara samlas buntade i mitten av den. Sammanfogade 
rundstavar i trä var då ett förslag på lösning. Det förkastade vi på 
byggvaruhandeln då vi hittade stålvajrar i passande storlek och pris, vilka vi kunde 
foga samman med så kallade skarvmuttrar. Totalt handlade det till sist om 6 meter 
lång stålvajer, i hopmonterat skick. Tack vare studentekonomin knäcktes även 
nöten till behovet av en upphängningsanordning till det hela. Genomskinlig 
fiskelina med flera fästpunkter ned på stålvajern fungerade alldeles utmärkt. 
Nöden är som bekant ofta uppfinningarnas moder.  
 
Vi skulle komma att behöva en slags förvaring av rekvisita på scenen. Ett ställe 
där saker kunde dyka upp, eller ned igen. Överraskningsmoment blandat med rent 
praktisk funktion. Resväskor och lådor fanns som förslag, men idén om en byrå 
vann. Vi gick på loppmarknad och hittade en enkel byrå i den stil vi eftersökte. Tre 
stycken lådor och stabil konstruktion, som tålde att vi improviserade dans på den. 
Byrån slipades och målades i en ljust blå nyans. Kolterud kom på det finurliga 
namnet Bokstavsbyrån, vilket kom att bli namnet på föreställningen och hela 
arbetet. Namnet är en liten blinkning i linje med barns nöje att leka med ord. På 
vårt ”kontor” skulle det ur byrån välla fram såväl bokstäver som andra ting. 

När vi testade att förkroppsliga olika sammansatta ord, föll vi för idén om att 
införskaffa en lång grön gräs-matta. Alternativt kunde vi tänka oss att köpa en liten 
kort dörrmatta i grön plast, med ”taggar” på. Oavsett vilken variant, kunde en 
gräsmatta skapa ett rum i rummet, som vi kunde använda oss av rent 
koreografiskt och scenografiskt. Vi tänkte att den kunde förvaras i byrån och dras 
ut därifrån som ett överraskningsmoment. På nämnda byggvaruhandel hittade vi 
grön balkongmatta på löpmeter. På en ställning en bit därifrån fanns gröna, 
taggiga dörrmattor i plast. Bägge alternativen kunde fungera som gräsmatta: den 
ena lite mjukare, men utan grässtråliknande element; den andra i lite hårdare 
plast, med taggar som liknade grässtrån. Här såg plötsligt Kolterud och jag helt 
olika potential i de respektive artiklarna. Jag såg en något humoristisk potential i 
den lilla avgränsade gräsmattsliknande ytan bestående av gröna plasttaggar. 
Kolterud såg den längre, mjukare mattan som mer gräsliknande och med fler 
möjligheter till rörelse på den. Det gick så långt att vi närapå blev osams i affären 
och slutligen bestämde vi oss för att köpa bägge alternativen. Då kunde vi på plats 
på teatern se vilken av dem som passade bäst i sammanhanget. Mer om detta 
nämns i stycket Planerandet av föreställningen. 
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Ytterligare rekvisita som behövde införskaffas var ett annat sammansatt ord, glas-
ögon. Då glasögonen skulle användas i en disco-dans, föll sig valet att leta efter 
sådana på olika partybutiker. Emedan jag satt hemma och skrev på rapporten, 
hittade Kolterud två par överdimensionerade glasögon i en sådan butik. Det ena 
paret hade formen av två hjärtan, och det andra två stjärnor. Dessa fick sedan sin 
förvaringsplats i en ficka på byråns baksida. På samma loppmarknad som vi 
inhandlade byrån, köpte vi likaså tre stycken tavelramar. En målad i guldfärg, en 
brun och en grå. Med dessa fick vi en idé om att förkroppsliga arbetet med 
sammansatta ord på något sätt, eftersom det kunde dyka upp såväl saker som 
personer i ramen. 

Vi testade olika ljudsignaler med den tanken att snabbt kunna byta spår, det vill 
säga få till ett hastigt scenbyte, under föreställningens gång. Kolterud ägde två 
olika ljuddosor som innehöll flera olika ljud som hon tog med till repetitionerna. Jag 
ägde, och tog med mig, en liten klocka à la hotellvestibul. Efter att ha provat alla 
varianterna flera gånger, beslutade vi oss för att fortsätta arbeta med klockan. 
Dess enkla, tydliga form och funktion passade vårt ändamål. Även den fick sin 
plats i byrån. 

Beträffande musik, satt jag sammanlagt två hela dagar och lyssnade på olika 
instrumentella spår på Youtube och på Spotify och valde ut musikstycken som vi 
provade under repetitionsperioden. Jag valde sådan musik som var tillåten att 
använda. Som ljudmiljö på ”kontoret” valde jag att låta ett gammaldags 
skrivmaskinsknatter ljuda. Det, tillsammans med en röd gammaldags telefon med 
nummerskiva som Kolterud hittade begagnad på internet, symboliserade minnet 
från svunna dagars kommunikationsmedel. Detta var ett konstnärligt val jag gjorde 
för att ge föreställningen fler lager av upplevelser och på samma gång en 
möjlighet till diskussionsunderlag inför den efterföljande workshopens frågestund. 
Telefonen kunde likaså lösa utmaningen med hur vi skulle få vetskap om olika 
uppdrag att utföra på scenen, så kallade ”arbetsordrar”.  

Ljussättningen skulle Lundström ombesörja. Han deltog på repetitioner för att se 
processen och planera för sina ljusmoment. Ganska tidigt i arbetet fick vi 
emellertid veta att den föreställningen som skulle spelas efterföljande dag på 
teatern, skulle ha en vikarierande teatertekniker på plats som skulle sköta dess 
ljusmoment. Det betydde att Lundström inte fick flytta eller byta plats på några 
ljuskällor utan allt behövde vara exakt på sin plats. Detta innebar att han valde att 
arbeta med ett allmänt ljus till vår föreställning, baserat på den efterföljande 
föreställningens ljusrigg. Då den föreställningen använde sig av samma yta på 
scenen som vi gjorde, fungerade detta emellertid väl. 

Funderingar kring valet av kostym gick runt många varv innan vi landade i att vi 
inte hade tid att finna den ultimata kostymen. Vi hade tänkt kring både mönstrade 
och enfärgade kläder, kjolar och byxor, 50-tals kostymer, 70-tals kostymer, 
färgglada och svarta kostymer. Det som vi till sist landade i, var att de bokstäver 
som vi illustrerade med kropparna syntes bäst om vi hade svarta kläder. Långa 
ärmar och långa ben på kläderna gynnade bäst utseendet på de fysiska 
bokstäverna. Dessutom var det de svarta kläderna som på samma gång mest 
efterliknade skriven text. Med dem på oss kunde vi nästan leka att vi var 
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trycksvärta. Svarta enkla långärmade tröjor och svarta långa mjukisbyxor fick 
fungera för nu.  

Till den första workshopen behövdes didaktiskt material i form av en 
bildpresentation som skulle fungera som hjälpmedel för att beskriva workshopens 
syfte, innehåll och mål för eleverna. Därutöver behövdes en annan 
bildpresentation bestående av två delar, vilka tillsammans skulle utgöra ett 
diagnostiskt fonemtest för eleverna. Det jag ville undersöka med testet var 
uppfattningsförmågan kring bokstäverna (och dess tillhörande ljud): b och d, 
respektive m och n. Detta fonemtest föreställde olika bilder vars innehåll var 
kopplade till de uppräknade bokstäverna. Såväl substantiv som adjektiv fungerade 
som exempel. De respektive ordklasserna omnämndes emellertid bara i förbifarten 
som en språkutvecklande passage, då fonemtestets tydliga fokus låg på 
bokstävernas ljud. Den första delen behandlade medvetenheten kring valet av b 
respektive d, emedan den andra delen behandlade motsvarigheten kring m 
respektive n. Ljuden fanns representerade i ordningsföljden av ordens början, slut 
och mitt. För läsinlärningen är det enligt Fridolfsson (2008, s. 121) oerhört viktigt 
att träna på var i ordet ett ljud finns, vilket var anledningen till testets upplägg. 
Anledningen till att jag valde just dessa bokstäver för fonemtestet, tydliggörs i 
nästkommande stycke Planerandet av workshop 1. Nedan följer först en förklaring 
till orden i bilagan Fonemtest b? d?, och därefter till Fonemtest m? n?  

(b? d?) 

· första bilden föreställde en bil;  
· andra föreställde en dörr;  
· tredje visade en glad smiley-gubbe;  
· fjärde symboliserade en snabb person;  
· femte föreställde en släde;  
· sjätte visade en hög av kobajs; 

(m? n?) 

· första bilden föreställde en nål; 
· andra föreställde ett mål; 
· tredje visade två björnar som kramade varandra – kram; 
· fjärde visade ett foto på min sons ögon; 
· femte föreställde en komocka; 
· sjätte visade en kranbil 

 

Orden kobajs och komocka utgjorde synonymer vilket jag ville nämna i förbifarten 
för att även här arbeta språkutvecklande med barnen. Jag valde att illustrera 
dessa ord med likadana bilder för att dessutom visuellt trycka på deras likhet. 
Utöver att orden var exempel på synonymer, utgjorde de exempel på 
sammansatta ord. Hit hörde även ordet kranbil, vilket var det sista ordet i 
fonemtestet. Jag valde den här typen av ord på några ställen i fonemtestet för att 
återigen få till en språkutvecklande passage genom att kort omnämna dem. Till 
fonemtestet kom ett svarsformulär i form av en tabell. Eleverna skulle få titta på en 
bild i taget och samtidigt lyssna efter aktuellt bokstavljud, när jag läste upp ordet. I 
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formuläret skulle de sedan fylla i det fonem som de tyckte stämde överens med 
bilden. När jag som exempel visade upp bild nummer ett i b-d-delen, uttalade jag 
samtidigt tydligt ordet bil. Därefter pekade jag på b respektive d, och frågade: ”Hör 
ni ljudet av den eller den bokstaven?” Då förskoleklassen saknar egentliga 
kunskapskrav, räckte det med att dessa elever tecknade ned enbart valet av 
bokstav i tabellen. Om de ville skriva ned hela ordet fick de givetvis göra det. 
Eleverna i årskurs ett skulle däremot få skriva ned hela ordet. Jag skulle då 
informera om att stavningen var av sekundär betydelse i sammanhanget och 
skulle istället poängtera vikten av att valet av bokstav/ljud tydliggjordes. Det 
diagnostiska fonemtestets olika bildpresentationer samt dess tillhörande 
svarstabeller, finns att läsa som bifogade bilagor. 
 

4.4 Planerandet av workshop 1 
Läroplanens olika delar som jag tidigare berört låg till grund för planeringen av 
bägge workshoparna. Inför denna första workshop fick jag tips från lärarna vad 
eleverna hade för eventuella svårigheter och utmaningar i bokstavsarbetet. Jag 
fick veta att de generellt hade kommit ganska långt i det arbetet, men att det 
fortfarande fanns vissa frågetecken kring användningen av b och d, samt kring m 
och n. Då vissa svårigheter att särskilja dessa bokstäver generellt är vanliga enligt 
Fridolfsson (2008, s. 120), ansåg jag att det passade extra bra att fokusera på just 
detta. Läsinlärningen gynnas dessutom starkt av fonemträning samt av träning på 
placering av fonem i ord (Fridolfsson, 2008, s. 121), vilket även det bidrog till 
denna didaktiska inriktning på workshop nummer 1. Utifrån informationen från 
lärarna planerade jag att kartlägga elevernas kunskapsnivå beträffande fonologisk 
medvetenhet gällande b och d samt m och n, via det diagnostiska test som 
beskrevs ovan. Vidare ville jag stimulera intresset för att läsa, skriva och stava 
genom att skapa fysiska bokstäver och ord med kropparna. Genom det lekfulla 
upplägget hoppades jag på att eleverna förhoppningsvis skulle få uppleva känslan 
av att lyckas. Under workshop 1 skulle eleverna dessutom få en uppgift att lösa 
inför workshop 2. Detta för att redan här trycka på och förtydliga det interaktiva 
upplägg som föreställningen och den andra workshopen skulle följa. Utöver 
uppräknade faktorer, ville jag även använda den första workshopen som källa till 
att samla inspirationsmaterial inför föreställningen. Likaså ville jag genom små 
språkliga utvikelser som skulle ske i förbigående, arbeta allmänt språkutvecklande 
med barnen. Redovisning av sådana passager finner läsaren längre ned i 
avsnittet. Trots att jag skulle utföra denna workshop på egen hand, planerade jag 
stora delar av den tillsammans med Kolterud. Jag fick likaså tips och råd från 
danslärare/dansutvecklare Anna Eklund som är verksam i Växjö.  
 
En viktig aspekt som jag tog hänsyn till i planeringen var att försöka hitta en lekfull  
helhet i undervisningen, för att barnen skulle lockas in i dans och rörelse på ett 
lustfyllt och bekräftande sätt. Eftersom rörelse kan upplevas som personligt 
utlämnande, fick ingen känna sig utsatt. Medverkan skulle bygga på frivillighet. 
Förhoppningsvis skulle eleverna dock inte ens fundera i termer såsom att delta 
eller inte, utan fyllas av en lust att vara med. En annan viktig aspekt att lyfta fram 
var dansens potential beträffande samarbete. Övningar som tränar detta, 
redovisas lite längre ned här i texten.  
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Jag tänkte att en gemensam uppstart av workshopen kunde stärka barnens vi-
känsla inför kommande projekt. En sådan start kunde tillgodoses genom några 
inledande ord samt genom den bildpresentation som skulle presentera 
undervisningens upplägg. Eftersom själva uppbyggnaden av fonemtestet var 
detsamma för 6- och 7-åringarna, planerade jag att efter introduktionen fortsätta 
undervisningen gemensamt för bägge åldersgrupperna med detta. Det faktum att 
de skulle få olika svarsformulär, där det var tänkt att 6-åringarna skulle få svara 
med aktuell bokstav och 7-åringarna med hela ordet, ansåg jag inte skulle orsaka 
något problem alls i sammanhanget. Dessutom kunde ju undervisningen 
effektiviseras därigenom, och jag kunde på så sätt lösgöra så mycket tid som 
möjligt för de rörelsebaserade momenten. Efter testet skulle gruppen delas. 7-
åringarna skulle gå in till sitt klassrum och 6-åringarna skulle stanna kvar, för att så 
småningom växla plats.   
 
Jag planerade att vi initialt skulle sitta i cirkel tillsammans, där jag skulle ställa den 
inledande frågan vad dans innebär. Detta för att få igång en dialog och för att 
belysa att dans kan vara så mycket, ja att alla rörelser faktiskt kan vara dans. Som 
uppvärmning skulle eleverna få härma mina rörelser från sittande och upp till 
stående, från lugnt tempo till snabbare, från små rörelser till stora, samt med 
skiftande dynamik i rörelserna. Därefter tänkte jag visa en rörelse samtidigt som 
jag sa mitt namn. De skulle härma ljud och rörelse, för att sedan i tur och ordning 
gå laget runt i ringen med en egen rörelse och det tillhörande egna namnet. Med 
nästa övning skulle vi dyka in i det fysiska bokstavsarbetet. Barnen skulle få prova 
på att göra sin initialbokstav, först testa själv och sedan visa så att de andra kunde 
få göra likadant. Efter det tänkte jag mig att barnen skulle vara redo att börja 
bokstavera olika ord tillsammans. I demokratisk anda kunde de få rösta fram 
några favoritord att gestalta fysiskt. Genom att först skriva orden ett i taget på 
tavlan, ville jag åskådliggöra läs- och skrivriktningen. Därefter skulle vi tillsammans 
räkna innehållande antal bokstäver. På så vis kunde vi ta reda på hur många 
elever som sedan skulle illustrera det aktuella ordet. Jag tänkte att två-tre stycken 
ord var rimligt att hinna med. För varje ord som skulle illustreras, skulle den del av 
gruppen som inte arbetade fysiskt, få titta på hur kompisarna löste den 
rörelsebaserade skrivuppgiften. Genom samarbete skulle den arbetande 
gruppdelen få komma fram till ett läsligt förslag på lösning. Eftersom det aktuella 
ordet skulle stå uppskrivet på tavlan, skulle eleverna därigenom ha tillgång till stöd 
ifall de glömde bort vilka bokstäver de skulle gestalta. Klasserna var så pass små 
att samtliga elever borde få hinna prova på att delta i skapandet av orden, om lust 
fanns. Som avrundning ville jag slutligen ge dem en uppgift att lösa inför 
workshoptillfället efter föreställningen. Barnen skulle skapa ett gemensamt ord 
som de inte skulle få veta hur det skulle användas. Jag planerade även in två 
stycken övningar att ha i reserv, ifall allt gick mycket snabbare än tänkt. Den ena 
var en variant av den välkända leken “Kom alla mina kycklingar!”, som istället 
skulle få heta “Kom alla mina bokstäver!” Eleverna skulle få passera mig som olika 
bokstäver som slutligen skulle bilda ett ord. Allt emedan jag skulle försöka fånga in 
den ena bokstaven efter den andra. Extrauppgift nummer två var musikstopp, där 
eleverna skulle få stanna i formen av olika bokstäver. 
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4.5 Planerandet av föreställningen  
Min intention med föreställningen var att den skulle bli en scenisk och konstnärlig 
förlängning av workshop 1. Jag ville att barnen skulle känna igen sig i det fysiska 
bokstavsarbetet samt stimuleras till vidare läs- och skrivinlärning. En lekfull 
påminnelse om brevskrivandets funktion och form, samt de sammansatta ordens 
potential var ytterligare ingångar som jag ville undersöka. Den abstrakta dansens 
formspråk skulle vägleda arbetet. Min tanke var att skapa en dramaturgisk 
uppbyggnad av föreställningen, där barnen först skulle få träda in på vårt kontor, 
vår Bokstavsbyrå. På denna byrå skulle de sedan få ta del av en arbetsdag, där vi 
dansare skulle jobba med olika språkmoment, och där även barnen senare skulle 
få interagera. Exempel på sådan interaktion skulle då kunna vara att eleverna 
kunde få ge förslag på olika ord på bokstaven b. Detta för att eleverna skulle få 
tillfälle att träna på de fonem som var kopplade till den första workshopens 
fonemtest. Vi dansare skulle då ställa upp orden, det vill säga ”skriva” dem, med 
de utsågade träbokstäverna vilka vi skulle placera i de tillhörande listerna. Ett 
annat exempel på interaktion skulle kunna vara att Kolterud och jag iordningställde 
ord innehållande bokstäverna m eller n på trälisterna. Istället för m eller n skulle vi 
dock lämna tomma luckor. Där luckorna fanns, skulle barnen få fundera på vilket 
av fonemen som saknades i ordet: m eller n? När de sedan gav ett förslag, skulle 
Kolterud och jag agera bokstaven fysiskt och ”testa” ifall rätt bokstav hade hittats. 
Luckorna i orden behövde således vara tillräckligt stora för att vi levande 
bokstäver skulle få plats i dessa mellanrum. Ifall barnen gissade på ett n, skulle 
Kolterud illustrera den bokstaven. Om de istället gissade på ett m, skulle jag 
gestalta den bokstaven. Vi testade olika varianter av ord för att se var i ordet det 
såg tydligast ut med en fysisk bokstav. Slutligen kom vi fram till att det var 
nödvändigt att mellanrummet skulle vara placerat någonstans nära ordets mitt. 
Detta för att det skulle bli begripligt för barnen att tänka sig det fonem som 
saknades, i och med att luckorna skulle vara så stora. Bokstäverna S      IGEL 
skulle exempelvis generera i ordet SNIGEL, emedan LA      PA skulle generera i 
ordet LAMPA. I vår röda kontorstelefon skulle det ringas in arbetsordrar som vi 
skulle verkställa. Det var i dessa moment som vi tänkte oss att barnen skulle få 
interagera på något sätt.  
 
Som grund genom hela arbetet med att planera föreställningen förhöll jag mig till 
Mintons (2003) fysiska undervisningsstrategi. Nedan får läsaren ta del av exempel 
på hur jag förhöll mig till denna. Jag utgick från rörelsens olika komponenter som 
hon inbegriper i sitt vidgade begrepp rörelselitteracitet: rörelsekvalitet, riktning, 
väg, storlek, form, nivå, rytm och varaktighet. Likaså använde jag mig av 
bokstavlig respektive abstrakt tolkning i mitt rörelsearbete. 
  

· Rörelsekvailtet:  
För att hitta bokstävernas olika fysiska kvaliteter tittade jag först på deras 
utseende. Bokstaven Bb exempelvis, vars stående raka linje flankeras av 
två mjuka “magar” (versal), respektive en mjuk “mage” (gemen). Dess form 
översatte jag och Kolterud till mjuka, halvcirkelformade rörelser varvat med 
raka linjer. Rörelsens dynamik tänkte jag mig som pigg och bubblig blandat 
med struttig och stel stil, vilket sammantaget symboliserade bokstavens 
både mjuka och hårda utseende.  
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· Riktning:  
Här förhöll jag mig till åt vilket håll bokstäverna riktades. Exempelvis lekte vi 
med bokstaven b, som när den byter riktning blir ett d. Detta gjordes med 
kroppen som fysisk bokstav och med den materialiserade bokstaven i 
utsågad- och målad plywood. Läs- och skrivriktningen hörde hemma här då 
de fysiska rörelsernas riktning kunde ange densamma. Området beskrivs 
dock utförligare i nästa komponent Väg, då raderna i det man läser och 
skriver utgör ett slags mönster eller stig. 

 
· Väg: 

Dansen kan illustreras som en enda lång sammanhängande länk av 
rörelser, som tillsammans bildar en väg. Den kan liknas vid en slags 
gångstig som man följer från föreställningens början ända fram till dess slut. 
Vägen kan också vara kortare stycken av en helhet. I arbetet med läs- och 
skrivutveckling kan det exempelvis handla om läsriktningen. Jag undersökte 
vägen i form av det mönster som bildas när man läser rad för rad, från 
vänster till höger. Ögonens rörelser går i läsandet från vänster till höger. I 
slutet av raden sker ett kort hopp, ned till början av nästa rad. Så fortsätter 
rörelsen så länge man läser, från rad till rad. Jag arbetade med att skapa 
ett liggande brev på golvet. Genom att lägga ut rep i rader, gåendes från 
vänster till höger, markerade jag läsriktningen i det kommande 
meddelandet. Det första repet som lades ut var kort. Det markerade en 
inledande hälsning: “Hej!”. Kommande tre till fyra rader var längre och 
utgjorde själva meddelandet. Sista raden var återigen ett kortare rep som 
fungerade som en kort avslutande hälsning. Jag letade efter hur jag skulle 
skriva meddelandet med kroppen. De fysiska bokstäverna bands samman 
till ord. Genom att göra ett litet skutt på vägen, eller raden, markerade jag 
mellanrummet mellan orden. Även här fokuserades på läsriktningen, då 
bokstäverna från publiken sett producerades från vänster till höger.  

· Storlek: 
Alla rörelser kan göras antingen stora eller små. När det gällde det fysiska 
bokstavsarbetet blev storlekskillnaden tydlig beträffande gemener och 
versaler. Skillnaden yttrade sig dock något annorlunda med kroppen som 
verktyg än med pennan som verktyg. Det var inte alltid som versalerna var 
större än gemenerna. När vi till exempel formade bokstaven B respektive b 
med kroppen, genererade versalen en form som var mindre till yta och 
omfång, än gemenen. Versalen B krävde nämligen en låg, sittande nivå då 
armarna och benen skulle illustrera de två “magarna”. Gemenen b i sin tur, 
var något mer flexibel då man kunde utföra den både sittandes och 
ståendes. Barnen kunde här få en chans att fundera på hur litet stora B kan 
vara, eller hur stort lilla b kan vara. Bokstavsarbetet krävde på så vis sin 
fantasi och reflektionsförmåga från den som tittade.  

· Form: 
Som beskrivs ovan i första komponenten Rörelsekvalitet, tittade vi på 
bokstävernas utseende och skapade utifrån detta såväl bokstavliga- som 
abstrakta former. Den bokstavliga översättningen där bokstäver fick fysisk 
form genom kroppen, var ett lekfullt sätt att närma sig läs- och skrivträning 
på. På workshopen hade barnen många idéer och släppte loss i fullständigt 
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bokstavsskapande. De hittade på bokstäver både på egen hand och genom 
samarbete mellan varandra. Många av de bokstäverna användes i 
planerandet av föreställningen, då de var tydliga i sitt bokstavligt tolkade 
uttryck. När bokstavens utseende uttrycktes abstrakt, kunde detta snarare 
närma sig en beskrivning av dess dynamik, det vill säga rörelsekvalitet. 
Under repetitionsperioden skapade vi även vår så kallade Alfabetsdans, där 
vi gestaltade alla bokstävers form från A-Ö med våra kroppar.  

· Nivå: 
I arbetet med sammansatta ord lekte vi med ringklockan à la modell 
hotellreception. Varje gång det var dags för ett sammansatt ord, plingade 
jag på klockan, varpå Kolterud och jag sprang till startpositionerna. Med 
varsin tom tavelram framför ansiktena, närmade vi oss varandra successivt 
genom olika betoningar på orden gräs och matta, i en lekfullt stressad scen. 
När vi slutligen hamnade bredvid varandra, mynnade således det första 
sammansatta ordet ut i gräsmatta. Kolterud drog ur byrån fram en lång grön 
balkongmatta och började dansa på den med låga, marknära rörelser. Jag 
kontrade med en liten grön och stickig dörrmatta. På den begränsade ytan 
dansade jag höga rörelser/bokstäver varvat med låga sådana.  

· Rytm: 
Språket bygger på rytm, prosodi. Nedan syns Nationalencyklopedins 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%c3%a5ng/prosodi (2016-05-
08) förklaring till ordet:  
 
den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi. 
Till de prosodiska dragen hör kvantitet (längd), betoning (accent), ton, 
intonation och gränser. Dessa drag används i kommunikativt syfte för 
att särskilja betydelser hos ord och orddelar (...). 
 
Rytmen har som synes beröringspunkter med en rörelses varaktighet och 
dynamik. Denna del utforskade jag mest i min del av gräsmatte-dansen. 
Såväl rörelsens betoning, längd och gränser bearbetades på den lilla yta 
som gräs-dörrmattan erbjöd. I det sammansatta ordet DISCODANS var 
möjligen rytmen lika påtaglig, om än på ett annat sätt, då vi dansade loss till 
discolåten Night Fever´s toner.  

· Varaktighet: 
Varaktigheten har som ovan beröringspunkter med rytmen och betyder i 
detta sammanhang tid. Här finns olika aspekter: tidsrymden mellan 
föreställningens början och dess slut; hur långa de olika delarna är; 
varaktigheten på en specifik rörelse/bokstav; pauseringar; start- och 
stoppmoment. En dansföreställning för barn brukar vara någonstans mellan 
30-45 minuter lång. Oftast räknas en workshop in i konceptets tidsrymd. 
Jag siktade på att hamna inom den ramen för såväl föreställning som 
efterföljande workshop. Vi arbetade därutöver med rörelsernas pauseringar, 
start- och stopp samt längd på själva rörelsen. Extra tydlig startmarkör från 
ett utifrån-perspektiv, var ringklockan i all sin enkelhet. Den markerade en 
tydlig start inför kommande moment. I övrigt provade vi olika fraseringar, 
pauseringar och längd på rörelserna/bokstäverna för att tydliggöra dess 
budskap så långt det var möjligt.  



 

24 
 
 
 

Spets från Zebradans närvarade vid två tillfällen och gav värdefull feedback. Det 
första tillfället var daterat ungefär en och en halv vecka in i repetitionsperioden. 
Kolterud och jag hade vid det laget hunnit färdigställa den så kallade Alfabets-
dansen, där vi illustrerade hela alfabetet med rörelser. Den visade vi för Spets. 
Hon uppfattade ”massa” bokstäver, som hon sa, och tyckte att vi var på rätt spår 
rent koreografiskt. Därutöver diskuterade vi förslag på just föreställningens 
dramaturgiska båge. Kolterud och jag hade tidigare funderat på ifall 
Alfabetsdansen kunde fungera som en slags inramning, att vi skulle kunna inleda 
och avsluta föreställningen med den. Spets tyckte att det kunde fungera väl, att 
det skulle generera i en tydlig början och ett lika tydligt slut på föreställningen.  
 
Jag hade några dagar innan kommit med förslaget om att den röda telefonen 
skulle kunna ringa in en arbetsorder, direkt efter Alfabetsdansen, för att hitta en 
naturlig och smidig övergång till nästa scen. Den lösningen fastnade Kolterud för 
och hon ville ogärna släppa den, när jag ansåg att jag hade listat ut den ännu 
bättre övergången; att påbörja arbetet med att iordningställa det hängande 
alfabetet, direkt efter Alfabetsdansen. Jag ville att det arbetet skulle fungera som 
ramstruktur, och att vi skulle återkomma till det då och då under föreställningens 
gång. Upplägget av detta återkommande arbetsmoment ansåg jag vara 
nödvändigt för att uppnå en kontinuitet och igenkänning hos publiken beträffande 
vår ”arbetsdag”. Dessutom tänkte jag att det skulle bli lite väl tjatigt för åskådarna 
att se oss hänga upp alla 29 bokstäver i en följd, om vi gjorde det vid ett och 
samma tillfälle. Jag ville att olika scener skulle avlösa varandra under 
föreställningen, där vi omväxlande arbetade med: ord på b; brevskrivning med 
kropparna som bokstäver; sammansatta ord; identifiering av m eller n; 
bokstavsduetter med mera. Allt emedan det hängande alfabetet alltså successivt 
skulle träda fram.  
 
Spets kommenterade att både det alternativet med telefonen och det alternativet 
med iordningställandet av det hängande alfabetet kunde påbörjas direkt efter 
Alfabetsdansen. Däremot föreslog hon att vi kunde leta efter ett specifikt 
rörelsespråk för att ge våra ”kontorsarbetare” en tydlig karaktär på något sätt. 
Likaså kunde tydliga ”arbetsrutiner” på kontoret hjälpa åskådaren att direkt 
försättas i vår uppdiktade arbetsmiljö på Bokstavsbyrån. Det sistnämnda, 
beträffande tydliga arbetsrutiner, tyckte jag passade väl in i min plan med 
iordningställandet av det hängande alfabetet som en ramstruktur. Jag tänkte att 
publiken genom den formen, tillsammans med den ringande telefonen som 
levererade arbetsordrar då och då, skulle få ta del av något som var 
återkommande rutiner på Bokstavsbyrån. Kolterud och jag behövde här testa olika 
vägar för att se vilken av dem som kunde generera i en tillfredsställande 
dramaturgisk båge. För att inte telefonen skulle bli alldeles för mycket utnyttjad 
som arbetsfördelare, behövde vi därutöver någon/något ytterligare yttre stimuli. 
Som beskrivs i stycket Ramfaktorer, provade vi på att använda såväl de olika 
ljuddosorna som hotell-vestibul-klockan.  
 
Vid det andra tillfället som Spets närvarade vid repetitionerna fick hon ta del av 
koreograferandet av det sammansatta ordet Discodans. Hon fungerade som ett 
yttre öga och gav oss tipset att låta alla moment ta sin tid.  
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Mot slutet av processen kritiserade Lundström oss beträffande helhetsintrycket. 
Alla scenerna var visserligen någorlunda klara, men övergångarna och de 
beskrivna arbetsmomenten skevade rejält, ansåg han. Enligt honom ledde detta till 
att helheten blev diffus och svårtolkad. Han tyckte att vi behövde renodla det 
konstnärliga uttrycket. Vidare undrade han varför gräsmattorna skulle vara med 
överhuvudtaget, då han tyckte att vi egentligen inte utnyttjade dem på ett 
tillfredsställande sätt. Det var hårda men kanske nödvändiga ord. Vi insåg att vi 
nog hade hamnat i fällan att försöka bejaka varandras idéer för mycket. Det hade 
därför blivit dags att strama åt och renodla delarna.  
 
Vi såg trots allt en potential i våra gräsmattor, och behövde således hitta en 
lösning på gräsmatteproblematiken. Jag som egentligen hade haft svårt för 
Kolteruds långa gräsmatta, ville plötsligt testa hur scenen kunde utveckla sig om 
mattan fick bli ännu längre, för att riktigt förstärka den långa känslan. Jag köpte 
helt enkelt ytterligare 4 meter grön balkongmatta på rulle, utöver de 2,5 meter vi 
redan hade. Kolterud hade då totalt 6,5 meter gräsmatta till sitt förfogande. Först 
skulle hon dra ut den ena delen av mattan ur byrån, i diagonal riktning mot barnen. 
Jag skulle då kontra med att slänga fram min pyttelilla, taggiga variant, på en plats 
långt bak ganska nära fonden, något till vänster. Hon skulle i sin tur hämta den 
andra mattbiten, ihoprullad. Kolterud skulle slunga fram den i samma riktning som 
den tidigare, så att den nya skulle landa precis vid barnens fötter. Min matta var 
endast 80 centimeter lång och 40 centimeter bred. Kontrasten mellan mattornas 
storlek skulle förstärka våra olika förutsättningar beträffande rörelse kontra 
utrymme. Det kändes som att vi var något nytt på spåret i och med denna nya 
ingång. Mötet mellan dessa olika uttryck och förutsättningar, genererade i detta fall 
i något mycket bättre rörelsematerial än vad vi hade kunnat åstadkomma om vi 
hade nöjt oss med den ursprungliga planen. 
 
Beträffande den dramaturgiska bågen, behövde vi strama åt strukturen. 
Upphängningen av alfabetet förtydligades i och med att varje omgång av detta 
arbetsmoment var ganska kort och koncentrerat. Vidare arbetade vi på de 
didaktiska momenten där bland annat telefonsamtalen med arbetsordar ingick. 
Utifrån Kolteruds tydliga vision beträffande dialogföringen oss emellan, letade vi 
oss fram till ett rappare tempo, med mer distinkta repliker.  
 
Med en dags marginal innan premiären, nådde vi till sist fram till en form, struktur 
och dramaturgisk båge som vi kände oss väldigt nöjda med. I de konstnärliga 
processer som jag varit involverad i genom åren, har det varit just den här sista 
tiden innan premiär, där det mesta av föreställningsmaterialet har brukat falla på 
plats. Föreställningens olika delar ska vid tidpunkten för premiär få börja leva sitt 
eget liv i mötet med publiken, varpå den levande scenkonstens magi kan uppstå. 
 
Slutligen följer i detta stycke några exempel på avgörande konstnärliga val som vi 
alltså var tvungna att fatta beslut kring, under den beskrivna repetitionsperioden:  
 

· Hur kunde vi implementera läroplanen på ett tillfredsställande konstnärligt 
och sceniskt sätt? 

· Skulle arbetet med det hängande alfabetet påbörjas direkt efter 
inledningsscenen eller senare? 
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· Skulle det arbetet pågå som en slags motor i föreställningen, vid de tillfällen 
som skrivmaskinsknattret indikerade arbetstid, eller pågå minimalt? 

· Skulle vi använda oss av en eller flera gräsmattor?  
· Hur många, och viken typ av sammansatta ord skulle vi använda oss av? 
· Kunde vi få till scenen med den tänkta brevskrivningen eller stod vi inför ett 

så kallat Kill Your Darling- moment? 
· Hur abstrakta kunde vi vara i vårt koreografiska arbete? 

 

4.6 Planerandet av workshop 2 
Läroplanens olika delar låg, som tidigare nämnts, till grund för planeringen av även 
den andra workshopen. På detta workshoptillfälle skulle även Kolterud delta. Det 
skulle ske direkt i anslutning efter föreställningens slut, på scenen, och var tänkt 
att fungera som en slags uppsamlande del. Vi ville fånga upp de moment som 
eventuellt inte fått plats under den första workshopen samt föreställningen, och 
forma övningar av dem till detta tillfälle. Vi tänkte att vi under denna workshop 
skulle summera arbetet på ett lekfullt sätt, samt få till en öppen frågestund. 
Avslutningsvis skulle eleverna även få visa resultatet av sin gemensamt tilldelade 
uppgift (att skapa ett ord tillsammans), vilken de skulle ha löst till detta tillfälle.  
 
I föreställningen kom det att fokuseras mer på bokstaven b än d, varpå jag 
planerade att barnen skulle få arbeta med d på denna efterföljande workshop 
istället. De skulle få komma med förslag på ord som började på d, eller innehöll d, 
och därefter skulle vi alla bokstavera ordet gemensamt med kropparna som 
bokstäver. Kolterud och jag räknade nästan med att barnen skulle vara såpass 
varma i kläderna vid det laget att de skulle vara redo för en liten utmaning.  
 
Vi planerade att fem frivilliga barn skulle få en hemlig bokstav viskad i örat. 
Tillsammans skulle de fysiska bokstäverna/barnen utgöra ett ord. Kompisarna 
skulle sedan få gissa vilket ordet var, genom att läsa det. De ord vi planerade att 
de skulle få utföra var relaterade till projektets kärna: SKRIVA och LÄSA. Därefter 
planerade vi in utrymme för en öppen frågestund. Som avslutning på workshop 2 
skulle de sedan få visa upp det ord de hade förberett tidigare på skolan. Det skulle 
då vara Kolteruds och min tur att läsa det fysiskt skapade ordet. 

 
4.7 Relation till teorier och tidigare forskning  
Ovanstående exempel visar hur jag förhöll mig till Mintons (2003) fysiska 
undervisningsstrategi i föreställningens skapandeprocess, genom att använda mig 
av hennes vidgade begrepp rörelselitteracitet. Som redan nämnts utgick jag från 
rörelsens olika komponenter: rörelsekvalitet, riktning, väg, storlek, form, nivå, rytm 
och varaktighet. Likaså använde jag mig av bokstavlig respektive abstrakt tolkning 
i rörelsearbetet. Rudolf Labans ingång till rörelser fanns hela tiden med som bas. 
Mintons undervisningsstrategi tangerar hans tankar om tid, rum, energi, dynamik, 
rörelsekvalitet och rytm (Hodgson, 1990, s. 17-19).  
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Dansens gruppstärkande potential märktes tydligt i workshopsammanhangen när 
eleverna samarbetade och letade efter fysiska bokstäver och ord tillsammans. 
Vygotskijs (1999, s. 336-337) sociokulturella syn på lärandet framträdde då, likväl 
som Deweys demokratiska och praktiska tillvägagångssätt (1980, s. 39-46). 
Elevernas spontana, bejakande och uppmuntrande ord till varandra samt glada 
skratt synliggjorde även det lustfyllda lärandet som läroplanen efterfrågar (Lgr 11, 
2011, s. 7). 
 
Barnen fick vara med och skapa bokstavsmaterial samt ta del av levande 
scenkonst. De fick även fördjupa redan befintlig kunskap, vilket sammantaget är 
del i Burmans kriterier för estetiska lärprocesser (Burman, 2014, s. 8-9). 
 
Beträffande Gardners (1994) multipla intelligenser, använde eleverna åtminstone 
fyra av dem i undervisningen. Den lingvistiska-, musikaliska- spatiala- och den 
kroppslig-kinestetiska intelligensen behövdes alla till de olika momenten.  
   

4.8 Prototypande  
När man talar om en dansföreställning, handlar det om en levande konstform som 
ständigt kan utvecklas och förändras. Varje föreställningstillfälle är unikt, då 
upplevelsen sker i nuet och inte kan återskapas. En videoupptagning kan 
exempelvis aldrig återge samma känsla som förmedlades till publiken som fanns 
på plats vid tillfället. Därför kan man säga att föreställningens prototypande aldrig 
upphör utan är en ständigt pågående process, så länge föreställningen är i 
produktion. På liknande sätt kan man tala om undervisning. Varje 
undervisningstillfälle med eleverna, sker i nuet. I styckena som följer, redovisas 
workshoparna och föreställningen, sådana de artade sig vid tillfällena. 
 

4.8.1 Prövning av workshoparna 
Vid första workshoptillfället startade jag undervisningen med några inledande ord 
om vad eleverna skulle få delta i. Jag undrade om de visste varför jag hade 
kommit dit, vilket det visade sig att samtliga elever var införstådda med. De såg 
uppspelta och förväntansfulla ut inför vad som komma skulle. Jag inledde sedan 
den bildpresentation som fungerade som stöd vid genomgången av workshopens 
upplägg, syfte och mål. Därefter förklarade jag fonemtestets upplägg och att de 
alla skulle få göra testet samtidigt. Informationen om att svarsformulären såg lite 
olika ut beroende på om man gick i förskoleklass respektive årskurs 1, genererade 
inte i några frågor. När jag däremot förklarade anledningen till de olika 
utseendena, reagerade en flicka och sträckte ivrigt upp handen för att få ställa en 
fråga. Hon undrade om inte även hon kunde få skriva ned hela ordet, trots att hon 
gick i förskoleklassen. Jag svarade då att hon, och eventuellt andra intresserade 
från förskoleklassen, naturligtvis fick göra det. Samtidigt poängterade jag att det 
inte var ett krav för dem, vilket det däremot var för eleverna ur årskurs 1. Därefter 
förflöt fonemtestet smidigt enligt det planerade upplägget.  
 
När sedan gruppen delades upp, gick 7-åringarna in till sitt klassrum och 6-
åringarna stannade kvar hos mig. Den inledande frågeställningen om vad de 
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ansåg att dans är, resulterade genast i ett engagemang och förslag såsom ”hip-
hop”, ”coola moves”, ”samba”, ”balett”, ”breakdance”, ”Let´s dance”, ”så´n där 
pardans”. Ett av barnen funderade och sa sedan att dans nog kunde vara alla 
rörelser, varpå jag i och med det fick en gratis summering av vad jag själv hade 
tänkt säga beträffande området dans.  
 
De olika övningarna i cirkeln genererade omedelbart i ett gemensamt deltagande, 
där alla barnen lämnade plats åt varandra, skrattade, hittade lösningar och 
samarbetade. Alla utstrålade en vilja att delta. När det var dags att byta grupp, ville 
barnen stanna kvar och göra fler övningar. 
 
7-åringarnas deltagande påminde starkt om den tidigare gruppens engagemang. 
Läraren kom förbi mig under en av övningarna och sa leende, med låg röst, att 
hon tyckte att det var fantastiskt att se att uppgifterna skapade sådant naturligt 
samarbete och engagemang. Engagemanget var tydligt hos dem alla. En av 
eleverna i årskurs 1 hade uttalade särskilda behov. Enligt läraren hade eleven en 
svår och tung period bakom sig, där denne varit mycket svårmotiverad beträffande 
allt skolarbete. Under workshopen syntes inte ett spår av detta. Eleven strålade 
och gjorde den ena fysiska bokstaven efter den andra, och ville skapa ord 
tillsammans med de andra barnen. Jag stannade kvar över lunchen, då läraren 
berättade om elevens tidigare tunga period. Läraren var så glad å elevens vägnar 
och ansåg att ”man” borde ha sådana här moment insprängt i undervisningen 
oftare. Efter lunchrasten kikade jag in i klassrummet igen, för att säga hejdå till 
eleverna. Samma elev satt då och hängde med huvudet över en skrivbok. Jag vet 
inte vad som precis innan hade inträffat, men eleven fick en skarp tillsägelse om 
att försöka skriva med små bokstäver (gemener) också. Eleven fortsatte att hänga 
med huvudet och jag gick fram till denne och satte mig bredvid. Jag såg att eleven 
hade skrivit stora bokstäver (versaler) på linjerna i skrivhäftet istället för de små 
som efterfrågades. Jag undrade om eleven kunde tänka sig hur denne skulle 
illustrera bokstaven p (som efterfrågades), med kroppen? Eleven svarade då glatt, 
att det inte var tillåtet att göra så som han tänkte, men att om man grävde ned en 
person under marken, och bara lät huvudet sticka upp, så blev det ett litet p. Jag 
svarade att han visserligen hade rätt i att man inte fick så göra i verkligheten, men 
att han i sak faktiskt hade helt rätt: precis så såg ett litet p ut! Eleven skrev då 
snyggt och prydligt ned ett litet p på rätt plats, med pinnen ned i källaren och 
magen på skrivlinjen. Därefter skrev han alla övriga efterfrågade bokstäver lika 
prydligt. Jag anser att den lust som samtliga barn utstrålade genom hela 
workshopen, stärker vikten av vårt uppdrag att som lärare se till själva lusten att 
lära. Dessutom styrker undervisningsformen att den kan vara alldeles extra 
värdefull för vissa barn. 
 

4.8.2 Prövning av föreställningen 
Vid föreställningstillfället dök det upp 9 elever från förskoleklassen och 13 från 
årskurs 1. Därutöver kom även 11 elever från årskurs 3. Totalt 33 elever 
närvarade, samt 1 lärare och 2 övriga pedagoger. Från förskoleklassen och 
årskurs 1, vilken var målgruppen, var det således bara en frånvarande elev.   
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På föreställningen fick publiken vara med och skapa ord i samarbete med oss 
dansare, genom att ge förslag på ord innehållande bokstaven b. De fick även 
lyssna på ord med bokstaven b i mitten och b i slutet av ordet. Senare fick de läsa 
och säga vilken av bokstäverna m eller n som saknades genom att lyssna efter 
vilket fonem som behövdes i några ord innehållande dessa bokstäver. Vi dansare 
fyllde i luckorna med fysiska bokstäver för att färdigställa orden. 
 
Under den så kallade alfabetsdansen, vilken avslutade hela föreställningen, var 
publiken så inne i konceptet att eleverna satt och ljudade bokstävernas namn i en 
engagerad kör tillsammans. 
 

4.8.3 Dokumentation av workshopar och föreställning 
Under workshop 1 hade jag tänkt att jag både skulle videofilma undervisningen 
och fotografera den som dokumentation. Videokameror av konsumentmodell, 
vilket min modell var ett exemplar av, kan dock sällan zooma ut så pass mycket att 
hela rummet syns under inspelning. Inför workshoptillfället bestämde jag mig 
därför för att enbart fotografera eleverna, då det kändes smidigare att fånga 
barnen med kamera. Under repetitionsperioden av föreställningen använde 
emellertid jag och Kolterud oss av ständiga videoupptagningar för att kunna få ett 
yttre öga på det rörelsematerial vi skapade. Likaså filmades själva föreställningen 
och sedan efterföljande workshop nummer 2, ur dokumentationssyfte.  
 
Bland bifogade bilagor från detta avsnitt återfinns: lektionsstödets bildpresentation 
till Workshop 1; bildpresentation till fonemtestets del kopplat till bokstäverna b 
respektive d; bildpresentation till fonemtestets del kopplat till bokstäverna m 
respektive n; svarsformulär till fonemtestets olika delar, samt lärarnas 
utvärderingsenkät. Därutöver finns som separat bilaga en filmsekvens från 
dansföreställningen. Den har bifogats för att exemplifiera hur denna alternativa 
metod till läs- och skrivutveckling kan te sig. Inspelningen skedde snett från sidan 
och visar således inte rörelserna från det håll som publiken fick se dem. En 
inspelad version av levande scenkonst kan heller aldrig redovisa verkets 
upplevelse i nuet. Många parametrar uteblir i en visning av sådan dokumentation, 
såsom exempelvis känslan och stämningen i rummet. Det behöver man som 
betraktare vara medveten om när man tar del av en visning av materialet. 
Filmklippet visar först när vi dansare iordningställer de sista bokstäverna i det 
hängande alfabetet vid fonden, och hur vi betraktar den färdiga alfabetsraden. 
Sedan går föreställningen in i den avslutande scenen där vi dansar den så kallade 
alfabetsdansen. Man kan i bakgrunden höra hur barnen i kör sitter och ljudar 
bokstävernas namn tillsammans.  

4.9 Utvärdering av produkten 
En utvärdering av själva produkten, det vill säga metoden att tillämpa estetiska 
lärprocesser och levande scenkonst kopplade till läroplanen, har varit komplex. 
Jag har dels behövt titta på de olika delarna workshop 1, föreställning, workshop 2 
var för sig och dels behövt zooma ut och titta på den helhet som metoden 
representerar.  
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Nedan redovisas ett uppföljande möte som jag hade med den berörda 
personalen på skolan. Det skedde några dagar efter föreställningen och den 
tillhörande sista workshopen, för att utvärdera metoden. De fick först fylla i en 
enkät med frågeformuleringar i graderingsskalan 1-6. Siffran 1 motsvarade svaret 
Nej, stämmer inte alls och 6 motsvarade Ja, stämmer i hög grad. Till 
frågeställningarna hörde även tomma rader, om någon ville förtydliga något. I 
delen Bilagor finns enkäten att läsa. En av pedagogerna deltog enbart i den första 
workshopen. De två andra deltog enbart i föreställningen samt efterföljande 
workshop. Läraren för årskurs 1 var den enda ur personalgruppen som var med 
på alla momenten. Efter enkäten diskuterades innehållet samt gavs utrymme för 
ytterligare tankar och funderingar. Jag dokumenterade vad som sades där genom 
att föra anteckningar. 
 
Frågeställningarna, som här följer en annan ordning än i enkäten, berörde 
huruvida personalen ansåg att: (1) metoden kan gynna elevernas läs- och 
skrivutveckling; (2) det kan finnas några negativa aspekter med att tillämpa 
metoden; (3) lusten till lärandet kan gynnas av metoden; (4) metoden kan 
översättas till andra skolämnen såsom exempelvis matematik, geografi eller 
samhällskunskap. Därutöver fick de svara på ifall de tidigare använt sig av (5) 
estetiska lärprocesser respektive (6) rörelser i undervisningen, samt ifall de hade 
(7) något övrigt att tillägga.  
 
(1) Samtliga svarade med en 6a, att metoden kan gynna elevernas läs- och 
skrivutveckling. Här följde kommentarer som att det är främjande för allt lärande 
att använda olika metoder, exempelvis undervisning via kroppen. Vidare 
reflekterades det över att alla barn lär genom att använda och jobba med sina 
kroppar och att kroppsarbetet likaså är bra för minnet. En del barn har dessutom 
lättare att lära sig om de samtidigt får pröva och göra. Bokstäverna kan då bli 
verkliga för eleverna, när de får skapa dem med kropparna. Det kommenterades 
även att barn ofta skriver bokstäver bakochfram. Skrivutvecklingen kan då stärkas 
genom det fysiska bokstavsarbetet, ansågs det. 
 
(2) Beträffande eventuella negativa aspekter svarade tre av fyra med en 1a. Den 
fjärde svarade med en 4a. Resonemanget vidareutvecklades dock med att det 
egentligen inte finns några negativa aspekter med metoden, men att man måste 
vara lyhörd gentemot eleverna. Något barn kanske har motoriska svårigheter till 
exempel, eller har svårt för att stå inför andra. Enkät-respondenten tryckte därför 
på vikten av ett tillåtande klimat, där ingen elev kommenterar hur någon annan rör 
sig, samt att momentet bör bygga på frivillig medverkan i workshoparna.  
 
(3) Samtliga svarade med en 6a, att lusten till lärandet kan gynnas av metoden. 
Detta vidareutvecklades genom att användandet av många olika metoder fångar in 
alla barn, samt att eleverna inspireras av varandra och att det uppstår samarbete 
dem emellan. Andra kommentarer var att det lustfyllda lärandet inspirerar barnen 
till att leka bokstavslekar på egen hand. De kan till exempel stava sitt namn eller 
kompisens namn med kropparna. Vidare reflekterades det över att de flesta barn 
är intresserade av musik och dans och att deras intresse fångas av sådana inslag. 
De kan genom det fysiska arbetet nå lärandemålet beträffande bokstäver på ett 
lustfyllt sätt. Ytterligare kommentarer var att metoden kan vara ett positivt 
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komplement till den vanliga, traditionella bokstavsinlärningen. De flesta barn tycker 
att det är roligt att röra på sig, och de kanske inte ens tänker på att de jobbar med 
bokstäver och lär sig saker, när de samtidigt har roligt.  
 
(4) Samtliga svarade med en 6a angående metodens möjlighet att översättas till 
andra skolämnen.  
 
(5), (6) Tre av fyra svarade med en 6a beträffande tidigare erfarenheter av 
estetiska lärprocesser och rörelser i undervisningen. Den fjärde svarade med en 
3a på respektive fråga. 
 
(7) Angående punkten att tillägga något övrigt, kommenterades det att det var 
fantastiskt bra med workshop och föreställning, och att alla borde arbeta med 
kroppen för att befästa och ta in kunskap. Vidare reflektion var att metoden där 
dans och rörelse tillämpas i lärande, är ett fantastiskt komplement till såväl läs- 
och skrivutveckling, som till andra ämnen.  
 
Efter att enkäten hade besvarats luftades dess frågeställningar, då personalen 
delgav varandra sina svar. Därutöver ventilerades även övriga tankar och 
funderingar. Vi kom här oundvikligen in på reflektioner kring föreställningen och 
workshoparna. Jag frågade till exempel om de hade saknat någonting i 
föreställningens upplägg och utförande. Till en början kom de inte på något. Jag 
berättade då att vi (dansarna) hade planer på att utvidga den delen som innehöll 
en b-dans till att även inbegripa en d-dans. Som det nu var, fokuserades det för 
lite på sammanblandningen av bokstaven b och d i föreställningen, enligt vår 
mening. Vi ansåg att just det momentet presenterades lite för perifert. Av den 
anledningen, berättade jag, hade vi fokuserat mer på bokstaven d i efterföljande 
workshop. Ingen av de tre som hade tittat på föreställningen och deltagit i 
workshopen efteråt, hade noterat att något saknades. De höll ändå med om att 
helheten kunde förbättras med ett sådant tillägg.  
 
Vidare tog jag upp att föreställningens centrala innehåll och kunskapskrav kanske 
var något för lågt ställda för målgruppen. Det finns givetvis en poäng i att repetera 
kunskap för att befästa den. Vi kom emellertid fram till att just den här specifika 
föreställningen och de tillhörande workshoparna, med fördel kunde presenteras på 
höstterminen istället. På så sätt kunde den matcha såväl förskoleklassens som 
första klassens nivå. 7-åringarna kunde isåfall få chans att repetera och komma 
ikapp. 6-åringarna kunde istället få möjlighet att arbeta i den proximala 
utvecklingszonen och vidga sitt lärande.  
 
Jag delgav dessutom mina tankar om att metoden likaså kräver ett avslutande 
fonemtest med barnen, vilket jag inte hann utföra. Testet är till för att man ska 
kunna jämföra kunskapsnivån före och efter processen. Detta avslutande test kan 
med fördel vara likadant som det första, då det förenklar kunskapens mätbarhet. 
Som avrundning efter det uppföljande samtalet diskuterade vi även huruvida 
eleverna kunde ha fått presentera sitt inövade ord redan i början av workshopen. 
De hade längtat efter att få leverera det, så det fanns absolut en poäng i att de 
hade kunnat få göra det. Föreställningens längd, cirka 30 minuter, ansågs slutligen 
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vara lagom lång. Likaså ansågs workshopens längd om cirka 20 minuter fungera 
bra. 
5. Avslutande diskussion 

Jag gör inga anspråk på att metodutvecklingen ska vara fullständig eller komplett. 
Snarare har jag med mitt arbete velat öppna upp för ett seende, som inkluderar 
estetiska lärprocesser och den levande scenkonsten i dagens skolundervisning. 
Detta på grund av att jag ofta upplevt skolmiljön som konstnärligt torftig. Jag har 
tidigare nämnt läroplanens uppdrag att exempelvis ge barnen förutsättningar att 
utveckla sitt språk i mötet med olika slags scenkonst (Lgr 11, 2011, s. 222). 
Uppdraget till trots, finns här tomrum att fylla.  
 
I skolans värld måste det mesta kunna mätas för att få ta plats där. 
Kunskapsintagets mätbarhet är viktig, inte tu tal om det. Men jag tror på Burmans 
övertygelse om de estetiska lärprocesserna, att det ibland kan vara just processen 
och rörelsen i sig som är betydelsefulla, snarare än en bestämd destination 
(Burman, 2014, s. 8-13). Konsten är därför en viktig källa till lärande. Vad sedan 
den typen av undervisning kan ge för positiva effekter på fler plan, kanske inte 
heller går att mäta. Några av de studier jag har lagt fram har till exempel visat på 
indirekta resultat där tryggare klassrumsklimat, samarbete och större delaktighet 
framhävts (Mulker Greenfader & Brouillette, 2013, s. 176). Samarbete och 
delaktighet stämmer också väl överens med både Vygotskijs syn på lärandet och 
Deweys praktiska inriktning (Vygotskij, 1999; Dewey, 1980). Jag tänker vidare att 
den man har dansat med, är det svårt att mobba. Rörelsen bygger på så sätt 
ytterligare broar än de språkliga, som jag tog upp i ett tidigare avsnitt.  
 
Syftet med produkten var att skapa en alternativ metod till läs- och skrivutveckling 
för barn i åldersgruppen 6-7 år, som kan komplettera ordinarie undervisning. Jag 
kombinerade således min gamla yrkesbana, dansarens, med mitt intresse för 
barns språkutveckling. Hittills har barnens fantasi överträffat de vuxnas i att tolka 
och se vilka bokstäver som formas med kroppen. Det leder till en varm uppmaning 
om att fortsätta leka som vuxen, för att behålla närheten till det kreativa och 
lustfyllda.  
 
Efter det utvärderande sista mötet på skolan, fick jag möjlighet att helt kort fråga 
eleverna vad de hade övat på under processen. De kom med flera exempel: 
bokstäver; göra bokstäver; göra bokstäver med kroppen; stava; sammansatta ord. 
En elev funderade och sa sedan med övertygelse: kroppskontroll. Eleven såg 
mycket nöjd ut vid tillfället och jag tänkte på Gardners multipla intelligenser, där 
han menade att psykologer betonar det starka sambandet mellan just kropps-
kontroll och utvecklingen av andra kognitiva förmågor (Gardner, 1994, s. 191).  
 
Sammantaget ser jag ett behov som skulle kunna fyllas av den utarbetade 
metoden. Det krävs dock en lyhördhet inför att alla barn är olika, likaså krävs 
tålamod och kreativitet. För många elever kan en sådan här typ av undervisning 
vara ett andningshål. Om kunskapsnivån analyseras noggrant både före och efter 
processen, finns en potential i att göra den tidigare omätbara konsten, till en 
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mätbar och verifierbar kunskapskanal. I framtiden vore det spännande att få se 
vidare forskning i form av ett applicerande på andra skolämnen.  



 

34 
 
 
 

6. Referensförteckning 

Bendroth Karlsson, Marie (1996). Bildprojekt i förskola och skola: estetisk 
verksamhet och pedagogiska dilemman. Linköping: Universitet.  
 
Burman, Anders (2014). Estetiska lärprocesser i skola och lärarutbildning. Anders 
Burman (red.), Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser, (s. 75-91). 
Huddinge: Södertörns högskola.  
 
Centrumbildningarna (2016). Danscentrum. 
http://www.centrumbildningarna.se/centrumbildningarnadanscentrum (20160522). 
 
Danskonsulenterna i Stockholms stad och län (2016). http://danskonsulentdis.se/ 
(20160522). 
 
Dewey, John, (1980). Individ, skola och samhälle: pedagogiska texter av John 
Dewey. Hartman, Sven G. & Lundgren, Ulf P. (red.), Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Fridolfsson, Inger (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Gardner, Howard (1994). De sju intelligenserna. Ulrika Junker Miranda (övers.), 
Jönköping: Brain Books. 
 
Gradvall, Jan (1996). TV! : nedslag i Sveriges televisions historia. Stockholm: 
Sveriges radio. 
 
Grönlund, Erna & Wigert, Anne (2004). Röster om danspedagogik. Stockholm: 
Carlsson Bokförlag.  
 
Gustafson, Owe (2001). ABC-bok. Stockholm: Bonnier Carlsen. 
 
Hodgson, John & Preston-Dunlop, Valerie (1990). Rudolf Laban: An Introduction 
to his Work & Influence. Plymouth: Northcote House. 
 
Kulturrådet (2016). Skapande skola. http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-
skola/Information/ (20160508). 
 
Kulturrådet (2016). Kulturkonsulenter/Danskonsulenter. 
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/For-skolan/Bra-kontakter-i-
kulturlivet/Kulturkonsulenter/ (20160508). 
 
Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Skolverket. Stockholm: Fritzes. 
 



 

35 
 
 
 

Liberg, Caroline (2007). Läsande, skrivande och samtalande. Annette Ewald och 
Birgitta Garme (red.), Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet, (s. 
25-44). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
 
Minton, Sandra (2016). Using Movement to Teach Academics: An Outline for 
Success. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 74(2), 36-40. 
 
Mulker Greenfader, Christa & Brouillette, Liane (2013). Boosting Language Skills 
of English Learners Through Dramatization and Movement. The Reading Teacher, 
67 (3), 171-180. 
 
Myrberg, Mats (2007). Läs- och skrivsvårigheter. Annette Ewald och Birgitta 
Garme (red.), Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet, (s. 73-99). 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
 
Nationalencyklopedin (2016). Prosodi. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%c3%a5ng/prosodi (20160508). 
 
Nya Språket lyfter! (2012). Bedömningsstöd i svenska och svenska som 
andraspråk för grundskolans årskurs 1-6. Stockholm: Skolverket. 
 
Pressley, Michael & Allington, Richard L (2015). Reading Instruction That Works 
(4e uppl.), New York: Guilford Press.  
 
Sjöstedt Edelholm, Elisabet (2004). Om dansen i skolan. Erna Grönlund & Anne 
Wigert (red.), Röster om danspedagogik, (s. 91-104). Stockholm: Carlsson. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Vygotskij, Lev Semenovič (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 
 
Wikberg Nilsson, Åsa; Ericson, Åsa; Törlind, Peter (2015). Design : process och 
metod. Lund: Studentlitteratur. 
  



 

36 
 
 
 

7. Bilagor 

 
7.1 Informationsbrev till vårdnadshavare 
 
7.2 Medgivandeblankett 
 
7.3 Bildpresentation lektionsstöd workshop 1 
 
7.4 Fonemtest b? d? 
 
7.5 Fonemtest m? n? 
 
7.6 Svarsformulär fonemtest b eller d förskoleklass 
 
7.7 Svarsformulär fonemtest m eller n förskoleklass 
 
7.8 Svarsformulär fonemtest b eller d årskurs 1 
 
7.9 Svarsformulär fonemtest m eller n årskurs 1 
 
7.10 Utvärderingsenkät 
 
7.11 Definitioner/ordlista 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, 
Självständigt arbete,  
15 hp 
 
2016vt00046_eriksson 
 

Bokstavsbyrån 
En alternativ, kompletterande metod till läs- 

och skrivutveckling, via estetiska lärprocesser 
och levande scenkonst 

 

Av Magdalena Eriksson 

Handledare: Karin S. Lindelöf, fil dr i etnologi 
Examinator: Anita Hussenius 

Bilaga 7.1 
Informationsbrev till vårdnadshavare 

 
 



Information om workshop med fokus läs- och skrivutveckling 
 
Hej alla vårdnadshavare till barn i förskoleklassen och årskurs 1! 
 

Magdalena Eriksson här, från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier, Uppsala universitet. Nyligen avslutade jag min VFU-period hos era barn på 
xxxxxxxxx, och studerar nu kursen Självständigt arbete 1. I mitt fall innebär det 
skapandet av en dansföreställning för barn med inriktning läs- och skrivutveckling, 
vilket jag kort nämnde i två av veckobreven under min tid på XXXXXXX. 
 

Jag kommer att följa ert/era barn i skolan under några timmars tid, i form av en 
workshop med fokus på läs- och skrivutveckling. Workshopen har tre syften: det ena 
är att eleverna ska få prova olika fysiska och skriftliga språkövningar med estetiska 
inslag då jag ämnar undersöka hur man kan skapa intresse och förutsättningar för 
läs- och skrivutveckling genom estetiska lärprocesser; det andra är att de i slutet av 
workshopen ska få en uppgift att lösa inför tillfället då de som publik ser 
föreställningen; det tredje är att samla ihop inspirationsmaterial till föreställningen. 
Jag kommer att samla in data genom att filma/observera/dokumentera elevernas 
arbete under dagen. Jag kommer att använda en filmkamera samt digitalkamera för 
att kunna dokumentera de situationer där barnen uttrycker bokstäver och ord genom 
fysiska och skriftliga språkövningar. Därutöver kommer jag samla in de texter som 
eleverna skriver. 
 
Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlad data kommer att 
användas under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 
sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 
redovisning av workshopen kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
 

Deltagandet i workshopen är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även 
efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är 
villigt att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande, 
vilken ni finner på ert barns hylla. Sedan lämnar ni in den till klassföreståndaren, som 
vidarebefordrar materialet till mig.  
 
Om ni har ytterligare frågor angående workshopen går det bra att kontakta mig eller 
min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Jag emotser 
tacksamt ert svar så snart som möjligt. De barn vars medgivandeblankett inte 
lämnats påskriven till skolan innan workshopen, kan tyvärr inte delta i densamma. 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
 
Magdalena Eriksson 
e-post: Magdalena.Eriksson.5076@student.uu.se 
 
 
Studiens handledare: Karin S. Lindelöf, Fil dr i etnologi, Universitetslektor i genusvetenskap 
e-post: karin.lindelof@gender.uu.se 
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Medgivandeblankett 

 
 



Medgivande till deltagande i workshop 

 
Workshopen, som kommer att handla om läs- och skrivutveckling, kommer att utföras 
inom ramen för ett självständigt arbete. Workshopen utförs av Magdalena Eriksson 
som går sjätte terminen på Grundlärarprogrammet F-3, Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt/mina barn medverkar i ovan nämnda 
workshop. Jag har tagit del av informationen om workshopen. Jag är införstådd med 
att mitt/mina barn kommer att filmas/observeras i sin skolmiljö samt att insamlat 
material kan komma att användas som inspirationsmaterial till föreställningen. Jag 
har förklarat vad workshopen innebär och jag har uppfattat att mitt/mina barn har 
förstått detta och vill delta i workshopen. Jag vet att ingen obehörig får ta del av 
insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan 
identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att 
mitt/mina barns medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig 
och av mitt/mina barn. 
 
 
Barnets/barnens namn:  

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Födelsedatum:  
 
_____________________________________ , ___________________________________ 
 
 
 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Adress:  

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Telefon:  

 
__________________________________________________________________________ 
 
 



2. Förälders/Vårdnadshavares namn:  

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Adress:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Telefon:  

 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Ort och datum: 
 
___________________________________ , _____________________________________ 
 

 
Underskrift vårdnadshavare 1:     
                        
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Underskrift vårdnadshavare 2: 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Barnets underskrift (om möjligt):    
                     
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Barnets underskrift (om möjligt): 
 
 

__________________________________________________________________________ 
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Bildpresentation lektionsstöd workshop 1 
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Nacka 2016-05-19 

Namn: 

Bokstavsbyrån 

En alternativ metod till läs- och skrivutveckling 

 

Följande frågeställningar besvaras genom att fylla i den siffra som du tycker 

stämmer. Välj mellan graderingarna 1-6, där 1 står för Nej, det stämmer inte 

alls och 6 står för Ja, det stämmer i hög grad.  
 

 

1. Tror du att den här metoden workshop - dansföreställning - workshop 

innehållande didaktiska moment, kan gynna elevernas läs- och skrivutveckling? 

 

 

Om du tror att läs- och skrivutvecklingen gynnas, kan du då ge något eller några 

exempel på hur?  

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Tror du att det kan finnas några negativa aspekter på att tillämpa metoden? 

 
 

Om du svarade jakande, kan du isåfall utveckla resonemanget kring vilka 

eventuella negativa aspekter? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

3. Tror du att lusten till lärandet gynnas av metoden? 

 

 

 

 

 



Nacka 2016-05-19 

Namn: 

Om du svarade jakande, kan du isåfall utveckla resonemanget kring hur lusten till 

lärandet kan gynnas? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Har du tidigare använt dig av estetiska lärprocesser i din undervisning? 

 
 

5. Har du tidigare använt dig av rörelser i din undervisning? 

 

 

6. Tror du att den här alternativa metoden till läs- och skrivutveckling, även kan 

översättas till andra skolämnen såsom exempelvis matematik, geografi eller 

samhällskunskap?  

 

 

7.  Finns det något övrigt som du vill tillägga? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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7.11 Definitioner/ordlista  
I följande bilaga finner läsaren definitioner och förklaringar till vissa ord och 
facktermer som använts genom rapporten. 

Dramaturgisk båge:  
Ett annat yttryck för föreställningens dramaturgi, det vill säga det strukturella 
upplägget från föreställningens öppningsscen till dess slutscen. 

Fysisk bokstav: 
Bokstav gestaltad via rörelse. 

Ljusrigg: 
Lampor, eller mer korrekt strålkastare, som ljussättaren har till sitt förfogande i sin 
ljussättning. Dessa sitter oftast i såväl lokalens tak som runt själva scenen. 

Rörelsematerial/fysiskt material: 
Detta är till synes ett slags ”osynligt” material som inte går att ta på rent fysiskt. I en 
koreografisk process skapas arbetsmaterial av rörelser. Den ena rörelsen fogas till 
den andra och skapar tillsammans olika sekvenser av rörelser. I korthet kan sägas att 
dessa utgör det så kallade rörelsematerial som koreografen kan laborera med i sin 
skapandeprocess. 

 

 

 

 


