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Abstrakt 

Enligt riktlinjerna för särskolan skall läraren bland annat ”ge utrymme för elevens förmåga att 
själv skapa och använda olika uttrycksmedel” (Lpo 94, s.12). I Lpo 94 står det även att 
”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Lpo 94, s.5) Syftet med 
denna uppsats har varit att undersöka om dansundervisning i särskolan kan vara ett verktyg 
för att utveckla elevernas kommunikativa färdigheter. Frågeformuleringarna har berört lärares 
upplevelser av dans i särskolan; dess syfte, effekter och om dansen kan positivt påverka 
lärandet. 

Dans i särskolan är ett relativt outforskat område, därför ges i uppsatsen en redogörelse för de 
olika ämnesområden som berörs av syftet så som kommunikation, motorik och dansens 
utveckling. För att få svar på frågeställningarna gjordes kvalitativa forskningsintervjuer med 
tre informanter, alla verksamma på olika sätt i särskolan.  

Resultatet åskådliggör att dansundervisning i särskolan kan ha positiva effekter på flera olika 
plan. Dansen kan bland annat ge en förbättrad motorik och det kan i sin tur stärka elevernas 
självförtroende. Informanterna gav även exempel på hur elever utvecklat ett större samspel 
genom dansen och resultatet visar att dans har en positiv inverkan på lärandet. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt har hjälpt oss genomföra denna uppsats. 
Framför allt våra informanter som har delgivit oss sin kunskap om ämnesområdet och delat 
med sig av sin tid. Vi vill också tacka vår handledare Christer Wiklund vid Musikhögskolan i 
Piteå som har väglett oss och kommit med idéer och synpunkter på vårt arbete. Sist vill vi 
tacka våra familjer som har stöttat och trott på oss genom hela processen.  
 

Piteå, december 2008 

Carolina Lindoff och Isabell Dahlin 
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1 Inledning 
För att tillgodogöra sig kunskaper i skolan krävs det att eleven har utvecklat kommunikativa 
färdigheter. Förmågan att kommunicera med andra är en grundläggande del i elevens 
lärandeprocess. I särskolan möter lärarna elever med olika funktionshinder som i många fall 
påverkar deras förmåga att kommunicera. Det läggs därför stor vikt vid att utveckla dessa 
sidor hos den enskilda eleven. Ett av våra viktigaste uppdrag som lärare är att möta alla elever 
och ge dem en fullgod utbildning. För att kunna göra detta behövs det kunskap och förståelse 
för hur olika individers förutsättningar påverkar undervisningen. Det finns lika många vägar 
till lärande som det finns elever i skolan. I särskolan anpassas undervisningen i större grad till 
den enskilda elevens förutsättningar och behov. 
 
2004 började vi på lärarutbildningen med inriktning dans vid musikhögskolan i Piteå, Luleå 
tekniska universitet. Utbildningen har tagit oss till Stockholm och New York, USA, för att på 
olika sätt studera dans. Vi har under utbildningen läst kursen Specialpedagogik och 
konflikthantering. Dessa ämnesområden, dans och specialpedagogik, har vi velat sammanföra 
och det kändes naturligt att i slutet av utbildningen undersöka arbetet med barn med särskilda 
behov och dans. Vår resa hit började dock betydligt tidigare. 
 
Isabell Dahlin: ”Jag är född och uppväxt i Luleå med min familj bestående av två bröder, 
mamma och pappa. Som morgonpigg och aktiv treåring började jag på en dansstudio för att 
få utlopp för min energi.  Det var kärlek vid första ögonkastet mellan mig och dansen.  En 
gång i veckan dansade jag och vid dessa tillfällen kunde jag helt och hållet absorberas upp i 
fantasin och rörelsens underbara värld. 
 
 Jag har alltid haft starka band till min äldre bror som är reumatiker. Hans intresse i tonåren 
var handikappidrott och då speciellt innebandy vilket medförde att jag fick en inblick i 
aktiviteten. Det var i kontakten med handikappsverksamheten som jag blev medveten om att 
dans som uttrycksform lyste med sin frånvaro i denna miljö. 
 
 I tonåren fick jag genom min danslärare tips om ett extrajobb som barnvakt. Föräldrarna 
som behövde hjälp hade en liten flicka med utvecklingstörning.  Det tog inte lång tid innan det 
hade skapats ett speciellt band mellan oss och vi njöt av att dansa till musik på hennes rum. 
När jag såg den lilla flickan röra sig till musiken förstod jag att hon hade taktkänsla och att 
glädjen till dansen kunde hjälpa henne att utvecklas på andra områden. Det var i den 
perioden av mitt liv som jag bestämde mig för att bli danslärare. Mitt mål blev att alla barn 
skulle få uppleva den glädje i dansen som jag själv hade känt som barn oavsett om de var 
normalfungerande eller om de hade speciella behov. Resan för att nå mitt mål hade dock bara 
börjat. Efter att tagit studenten från estetiska programmets inriktning dans kände jag att jag 
behövde utvecklas själv inom dansen. Jag läste då ett år i Linköping på Lunnevads 
folkhögskolas danslinje vilket gav mig rätt förutsättningar för att sedan söka till 
lärarutbildningen.”  
 
Carolina Lindoff: ”Jag växte upp i ett mindre samhälle utanför Göteborg. Utbudet av 
fritidsaktiviteter var inte speciellt stort, de flesta av oss spelade fotboll och gick i Hindås 
gymnastikförening, så även jag. När jag började sjätte klass var det två äldre tjejer som 
startade en dansgrupp och jag var en av många som började dansa. Jag slutade så 
småningom med fotboll och gymnastik men dansen hade jag fastnat för och fortsatte med. När 
det var dags att söka till gymnasiet så fanns det inget självklart val för mig på kommunens 
gymnasieskola. Jag tog då mitt första mer impulsiva val och sökte till estetiska programmet 
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med dansinriktning. Där trivdes jag redan från början men det var först sista året som jag 
insåg att jag ville fortsätta att hålla på med dans. Till en början tänkte jag att dansare var 
enda alternativet och nästa impulsiva val kom när jag hamnade i Umeå sex dagar efter att ha 
gjort audition för en förberedande linje på Balettakademin. Det började där gå upp för mig 
att man också kunde bli danslärare om man ville hålla på med dans och utan att egentligen 
veta vad det innebar sökte jag till lärarutbildningen med inriktning dans.”  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt dansundervisning i särskolan kan vara 
ett verktyg för att utveckla elevers kommunikativa färdigheter. 
 
- Vilket syfte ser lärarna med dans i särskolan? 
 
- Hur upplever lärarna att dansen påverkar eleverna?  
 
- Vilka effekter kan dansundervisning ha på lärande? 
 
1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en personlig introduktion där syfte och frågeställningar beskrivs. 
Därefter följer en genomgång av litteratur och teoribildning inom ämnesområdet. Det 
nästföljande kapitlet redogör för den metod som använts i undersökningen och därpå 
presenteras resultatet. Slutligen diskuteras metoden och resultatet utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  

1.3 Avgränsning  
Syftet har varit att undersöka om dans kan vara ett verktyg för att utveckla kommunikativa 
färdigheter hos barn med särskilda behov. Vi har valt att avgränsa oss till elever i särskolan 
även om det finns elever med samma problematik utanför särskolan. Avsikten har varit att 
undersöka dansundervisning som en obligatorisk del i undervisningen och därför har endast 
dans i den obligatoriska särskolan och inte på gymnasiesärskolan tagits upp.    

1.4 Begrepp 
I följande avsnitt definieras centrala begrepp. 

 1.4.1 Lärande 
Vi tolkar begreppet lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Perspektivet innebär att ”lärande 
har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; 
språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna” (Dysthe, 2001; 2003 
s.31). 
 
1.4.2 Danspedagoger och danslärare 
I uppsatsen används benämningarna danspedagoger och danslärare. Skillnaden mellan dem är 
vilken utbildning de har. De flesta danspedagoger i Sverige är utbildade vid Danshögskolan i 
Stockholm där de erhåller en pedagogexamen. Det finns i dagsläget endast ett fåtal utbildade 
danslärare, det vill säga personer med lärarexamen som undervisar i dans.   
 
1.4.3 Barn med särskilda behov 
Termen ”barn med särskilda behov” används återkommande i pedagogiska diskussioner och 
så även i vår uppsats. Vi är medvetna om att det inte handlar om en homogen grupp av 
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individer, därför vill vi tydliggöra vilka barn vi avser. Vi syftar på barn med olika psykiska 
funktionshinder som utvecklingsstörning, autism och ADHD/DAMP. En beskrivning av dessa 
funktionshinder ges i uppsatsens bakgrund.(Jfr, s. 10) 
  
1.4.4 Dans i skolan 
Begreppet dans i skolan står för obligatorisk dansundervisning i grundskolan. Eleverna har 
inte själva valt dans utan det finns på schemat precis som de övriga skolämnena (Björklund 
Dahlgren, 1990). Hur dansundervisningen är organiserad kan variera från skola till skola. Det 
kan till exempel vara att den enskilda skolan köper in en termin med dans från den 
kommunala musik- och dansskolan eller att kommunen bekostar undervisningen. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel följer en genomgång av vårt ämnesområdes olika delar. Kapitlet börjar med att 
ge en beskrivning över de funktionshinder som eleverna i särskolan kan ha. Sedan förklaras 
hur utbildningen är organiserad i särskolan och vilka elever som den är ämnad för. Detta för 
att förstå det sammanhang som ligger till grund för studiens syfte och forskningsfrågor. 
Vidare relaterar vi studiens syfte till de gällande styrdokumenten. Därefter följer ett avsnitt 
om den teoribildning vi utgår från beträffande kreativitet och lärande hos barn. I texten 
kommer sedan en fördjupning i begreppet kommunikation då det var av betydelse för 
undersökningen att vi var väl insatta i hur kommunikation kan fungera. För att få ytterligare 
en infallsvinkel inför undersökningen behandlas därpå motorik och dess del i barns 
utveckling. Dans är kärnan i undersökningen och därför beskrivs i avsnittet om dansens 
utveckling hur förhållandet dans och barn har sett ut i historien, vad som menas med 
begreppen Dans i skola, dans i särskolan, dans som terapiform och slutligen ett exempel från 
USA där man i skolor har experimenterat med rörelser i fokus.  

2.1 Funktionshinder 

2.1.1 Utvecklingsstörning 
Med en psykisk utvecklingsstörning menas en intellektuell funktionsförmåga som ligger 
betydligt under genomsnittet. Termen utvecklingsstörning har använts sedan 1970-talet, innan 
dess användes beteckningar som sinnesslöhet, imbecill och mental retardation (Imsen, 2000). 

Enligt Hindberg (2003) brukar man i den medicinska definitionen av utvecklingsstörning 
använda sig av intelligenskvoter för att göra en gradering: 

 50-70 = lätt eller lindrig utvecklingsstörning 
 35- 50 = måttlig utvecklingsstörning 
 Under 35 = svår utvecklingsstörning 

 

Nuförtiden uttrycker man dock inte bara begåvningen i siffror utan utredningen brukar 
kompletteras med en funktionsbeskrivning. Att vara utvecklingsstörd innebär olika för varje 
individ och det är viktigt att se den enskilda individens funktionshinder och vilka 
begränsningar han/hon har (Hindberg, 2003). 
 
Av alla med utvecklingsstörning tillhör ca 80 % de med lätt eller lindrig utvecklingsstörning 
(Imsen, 2000). De med lätt eller lindrig utvecklingsstörning har ett logiskt tänkande och kan 
förstå och använda abstrakta symboler som exempelvis siffror och bokstäver 
(www.habilitering.nu, länk 1). Människor med måttlig utvecklingsstörning utgör en liten 
grupp, ca 3 promille av befolkningen. Personer med Downs syndrom tillhör ofta den här 
gruppen De förstår konkreta symboler, t ex bilder, och kan ordna sina upplevelser över tid. 
Tänkandet är så pass utvecklat att de kan känna igen bilder och förstå vad de föreställer. En 
del klarar av att lära sig läsa (www.habilitering.nu, länk 2). Människor som har en svår 
utvecklingsstörning behöver omfattande hjälp med det mesta, såsom personlig hygien och 
matning (Imsen, 2000). De har svårt att föreställa sig och komma ihåg personer, djur och 
saker som de inte ser framför sig. De kan också ha svårt att förstå bilder, till exempel sin egen 
spegelbild, talat språk och de kan inte utveckla ett eget talspråk (www.habilitering.nu, länk 3).  
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2.1.2 Autism 
Enligt Autismforum, ett kunskapscenter om autism, Aspergers syndrom och andra 
autismliknande tillstånd, har 1 till 2 barn på 1000 autism i Sverige. Det innebär ca 1500 till 
3000 barn mellan 4-17 år. Ungefär två tredjedelar av de med autism har en 
utvecklingsstörning (www.autismforum.se länk 1). 

Begreppet autism började användas i början av 1900-talet, då för att beteckna en särskild form 
av avskärmning hos personer med schizofreni. I dess nuvarande betydelse har begreppet 
använts sedan 1940-talet (www.autismforum.se länk 2). Idag pratar man om ett 
autismspektrum eftersom man anser att svårigheterna hos individer med autism kan skilja sig 
mycket åt.  
 
Sedan i början av 1980-talet finns en symptomtriad vars syfte är att försöka beskriva vad som 
är gemensamt för individer med autism, oavsett begåvning. Enligt Autismforum används den 
vid diagnostisering av autism. De tre delarna i symptomtriaden är; frånvaro av eller bristande 
socialt samspel i synnerhet med jämnåriga, frånvaro av eller bristande utveckling av verbalt 
och ickeverbalt språk och repetitiva och stereotypa aktiviteter av vilket slag som helst 
(www.autismforum.se länk 3). 
 

2.1.3 ADHD/DAMP 
ADHD är ett etablerat begrepp världen över. DAMP är ett begrepp som lanserats av den 
svenska forskaren Christopher Gillberg och används idag främst i Norden (www.attention-
riks.se). Begreppen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och DAMP (Deficits in 
Attention, Motor control and Perception) används ofta synonymt. De båda är en diagnos som 
ges till individer med problem med uppmärksamhet, impulskontroll och hyperaktivitet. Men 
som begreppet förklarar så innebär DAMP att individen även har svårigheter med motorik och 
perception. Utöver dessa kärnsymptom så har många med ADHD eller DAMP också andra 
problem som: språkliga svårigheter, inlärningssvårigheter, dyslexi, svårigheter i samspel med 
andra, ångest och depression (www.attention-riks.se). 

2.2 Särskolan 
Särskolan innefattar den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. Den obligatoriska 
särskolan består av två skolformer; grundsärskolan och träningsskolan. De flesta barnen går i 
grundsärskolan. De barn vars utvecklingsstörning är så pass svår att de inte klarar av den 
skolformen går istället i träningsskolan (Skolverket, 2001). Den obligatoriska särskolan följer 
grundskolans läroplan, Lpo 94, men dess kursplaner är anpassade för särskolans elever. Precis 
som i grundskolan har eleverna i särskolan nioårig skolplikt. De har även rätt till ett tionde 
skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper. Därefter kan de gå vidare till 
gymnasiesärskolan(www.skolverket.se, länk 1). I skollagen står följande om särskolan: 
 

Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en till varje 
elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges 
i grundskolan och gymnasieskolan (www.riksdagen.se). 

 
Kursplanerna för grundsärskolan är tolv stycken och ämnena är: bild, engelska, hem- och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, 
samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk. I träningsskolan är 
undervisningen indelad i fem större ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, 
motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (www.skolverket.se, länk 2). 
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Efter avslutad skolgång får eleverna i grundsärskolan ett intyg för den utbildning de 
genomgått. Intyget kan, om vårdnadshavaren vill, kompletteras med ett studieomdöme som 
avser elevens möjligheter att bedriva studier. Om eleven eller vårdnadshavaren begär det kan 
skolan även ge eleven terminsbetyg från årskurs 8 samt slutbetyg i årskurs 9 alternativt 
årskurs 10. I träningsskolan sätts det inte några betyg men det sker en utvärdering och 
avstämning utifrån de mål som ställts upp i elevens individuella studieplan 
(www.skolverket.se, länk 3). 
 
Särskolan är till för de barn som bedöms att inte klara av grundskolans kunskapsmål. Detta på 
grund av att de har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller genom 
en hjärnskada har fått ett begåvningsmässigt funktionshinder. (Skolverket, 2001). En del barn 
börjar i särskolan direkt vid sin skolstart men andra går ett tag i grundskolan tills det 
småningom börja visa sig att de har svårt att följa med i undervisningen. Skolan är skyldig att 
utreda svårigheter, uppföra åtgärdsprogram och sätta in särskilt stöd när det visar sig behövas. 
När detta har skett och lärare och föräldrar ändå kommer fram till att eleven inte kommer att 
nå kunskapsmålen övervägs alternativet särskola. Det görs alltid en grundlig utredning för att 
se om särskolan är det rätta alternativet (Skolverket, 2001). Om det i utredningen kommer 
fram att barnet har behov av att gå i särskolan så skall detta erbjudas av kommunen.  
 

2.3 Styrdokumenten 
I Lpo 94 berörs att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper” (Lpo 94, s.5). Vidare kan man läsa att ”Skapande arbete och lek är väsentliga 
delar i det aktiva lärandet” (Lpo 94, s.5) och: 
 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 
eleverna skall tillägna sig (Lpo 94, s.7). 

 
Det står i läroplanen, Lpo 94, att undervisningen i skolan skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. I särskolan blir detta om möjligt ännu viktigare då eleverna där har 
olika svårigheter som läraren måste bemöta på bästa möjliga sätt. Enligt riktlinjerna för 
särskolan skall läraren bland annat ”ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och 
använda olika uttrycksmedel” (Lpo 94, s.12) och ”organisera och genomföra arbetet så att 
eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”(Lpo 94, s.12). Skolan har också 
ett ansvar för att varje elev som lämnar träningsskolan har ”utvecklat sin förmåga att 
kommunicera genom språk, symboler, tecken eller signaler” (Lpo 94 s.12).  
 
I träningsskolan är undervisningen som vi tidigare nämnt indelad i fem olika ämnesområden 
varav ett är kommunikation. I kursplanen står bland annat att kommunikation har stor 
betydelse för utvecklingen av elevens identitet och självförtroende. Ämnesområdet syftar 
bland annat till eget tänkande, kreativitet och fantasi. Det poängteras att kommunikation är 
viktigt för allt lärande (www.skolverket.se, länk 4). 
 
Det estetiska ämnesområdet ska enligt kursplanen ge möjlighet till att väcka lust och 
nyfikenhet. Elevens fantasi tas tillvara och viljan och förmågan att kommunicera stimuleras. 
Inom det estetiska ämnesområdet ges eleven möjlighet, oavsett begåvningsnivå eller 
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funktionshinder, att uttrycka sig och ta emot andra människors uttryck (www.skolverket.se, 
5). 

2.4 Vygotskijs kulturhistoriska dialektiska teori 
Vi har låtit oss inspireras av Vygotskijs kulturhistoriska dialektiska teori. Anledningen är att 
vi vill att vår uppsats genomsyras av ett förhållningssätt som ser individen som kreativ och 
skapande utifrån sin fantasi. 
 
För att förtydliga ordet kreativitet har vi använt boken Fantasi och kreativitet i barndomen 
skriven av Vygotskij (1995;2006) i vilken han uttrycker sig: ”Kreativitet kallar vi en sådan 
mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre 
världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar 
och ger sig till känna i människans inre” (Vygotskij, 1995;2006, s.11). 
 
Vygotskij (1995;2006) menar att genom observationer av en människas handlingar och 
beteende kan det urskiljas två typer av handlingar som är grundläggande i den mänskliga 
naturen. Den ena handlingen är reproduktiv och återskapande och vanligtvis förknippad med 
vårt minne. Den visar sig genom att vi människor reproducerar och upprepar utarbetade 
handlingsmönster. Ett exempel är när en person ritar något som han/hon ifråga redan kan rita, 
det som ritas har denne redan bearbetat eller tecknar ned något som han/hon ser framför sig. 
Det som är gemensamt för detta mönster är att det inte skapas någonting nytt utan visar på att 
människan nästan exakt upprepar något som har hänt tidigare (Vygotskij, 1995;2006). 
Hjärnan är ett organ som tar till vara tidigare erfarenheter och främjar en återupprepning av 
dessa. Om hjärnan hade begränsat sig till den funktionen skulle vi människor vara varelser 
som anpassade oss till inlärda villkor som känns trygga för oss (Vygotskij, 1995;2006). 
 
Hjärnan har dock fler funktioner och Vygotskij (1995;2006) lyfter därför den kreativa sidan 
hos oss. Han menar att utöver den funktionen som är reproducerande kan man lätt se en annan 
variant av verksamhet – den kombinatoriska och kreativa handlingen. För att beskriva denna 
funktion återkopplar han till när människan gör sig en bild i fantasin, exempelvis när vi tänker 
oss in i hur livet kan ha varit för den förhistoriska människan. Det är inget intryck som 
hjärnan återskapar från tidigare erfarenhet utan är en föreställning eller bild som vi själva har 
skapat. Med det exemplet visar Vygotskij (1995;2006) att ”Hjärnan är inte bara ett organ som 
bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, 
som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av element ur dessa 
tidigare erfarenheter” (Vygotskij, 1995;2006, s.13). Inom psykologin kallas denna 
kombinatoriska förmåga för föreställning eller fantasi. Vygotskij menar att i vardagslivet 
använder man ordet fantasi för allt som är overkligt och inte svarar mot verkligheten och att 
det inte har någon praktisk betydelse. Därför vill han lyfta begreppet fantasi som grunden för 
varje kreativ aktivitet inom alla områden i kulturen och att det är fantasin som möjliggör det 
konstnärliga, tekniska och vetenskapliga skapandet. Runt omkring oss kan vi se kristalliserad 
fantasi menar Vygotskij (1995;2006). När vi tittar på en glödlampa så har den en lång historia 
som sträcker sig tillbaka till facklans tid. Under facklans utvecklingsprocess har det skett en 
rad uppfinningar som alla är en bidragande del till det ljus vi använder oss av idag. Därför 
anser han att alla dagliga föremål vi har runt oss i livet på något sätt är kristalliserad fantasi. 
 
 I varje del kollektivt skapande finns det ett korn individuellt skapande anser Vygotskij 
(1995;2006). En stor del av allt som människan har skapat under sin tid på jorden har sin källa 
från det arbete som okända uppfinnare har konstruerat. Detta har skett i skuggan av det 
anonyma kollektiva skapandet och går därför inte att spåra. Allt som ligger utanför rutinen i 
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människans vardagsliv har dennes kreativa process att tacka för sin tillkomst (Vygotskij 
1995;2006). När man ser skapandet från samma synvinkel som Vygotskij kan man lätt förstå 
att den kreativa processen yttrar sig redan i barndomen med dess fulla kraft.  
 

Redan vid mycket tidig ålder finner vi hos barnet kreativa processer, som bäst kan iakttas i 
dess lekar. Barnet som sitter gränsle över en käpp och förställer sig att det rider på en häst, 
flickan som leker med dockan och föreställer att det är dess mor, barnet som i leken 
förvandlas till rövare, soldat och sjöman – alla dessa lekande barn visar exempel på den 
mest autentiska och äkta kreativitet (Vygotskij, 1995;2006, s.15). 

 
I barnets lek spelar härmningen en stor roll och fungerar som ett eko av vad barnet har sett 
och hört från vuxna. Dessa reproduktioner från verkligheten är aldrig exakt återskapande i 
barnets lek utan är en kreativ bearbetning av upplevda intryck. Barnet kombinerar och skapar 
en ny verklighet som motsvarar de intressen och behov som barnet har (Vygotskij, 
1995;2006). ”Just denna förmåga att ur olika element skapa en konstruktion, att sätta samman 
det gamla till nya kombinationer, är också grunden till allt skapande” (Vygotskij, 1995;2006, 
s.16).  
 

2.5 Kommunikation 
Vad som läggs i begreppet kommunikation och varför vi människor söker kommunikation 
kan skifta från olika personer. Vi har därför valt att förtydliga vad vi menar med 
kommunikation som för oss syftar på ett samspel. Heister Trygg et al. (1998) beskriver på ett 
förenklat sätt hur kommunikation sker genom att en person (sändaren) formar ett meddelande 
utifrån sina tankar och tidigare erfarenheter. Meddelandet kodas av personen i form av tal och 
ickeverbal kommunikation. Det nås av en mottagare som reagerar på meddelandet och återför 
en reaktion till den ursprungliga sändaren som då har fått rollen som mottagare. Dimbleby och 
Burton (1988;1995) förklarar att i en kommunikation ges och mottas budskap ständigt. 
Medvetet eller omedvetet uttrycker vi oss och försöker göra tolkningar av vad andra gör och 
säger. För att detta ska ske måste vi koda ett budskap samt avkoda de budskap vi får från 
andra.  
 
Som grund använder vi oss av ett synsätt som benämns intrapersonell kommunikation. Det 
finns fyra huvudelement i intrapersonell kommunikation som kan delas in i delarna: jagkärna, 
behov, kognition och andras reaktioner på vår kommunikation (Dimbleby, Burton, 
1988;1995).  
 
Jagkärnan består av element som visar på hur vi ser på oss själva, hur vi värderar oss själva 
och vår personlighet. Med ”vi” syftar författarna till denna c-uppsats på mänskligheten. Jaget 
är inte statiskt utan dynamiskt och föränderligt. Behovet bygger på motivationer som 
uppmanar och driver oss till att skapa kommunikation. Det bidrar till att tolka kommunikation 
och att förändra den i interaktion med andra människor. Dimbleby och Burton (1988;1995) 
menar att människan vill i en kommunikation kontrollera att uppfattningen och sättet att se på 
sig själv överensstämmer med andras sätt att se på oss. Därför skapas en motivation till att 
kommunikation ska ske. Behovet kan från början bygga på en önskan om att uppnå en känsla 
av värde eller självförverkligande. 
 
Med Kognition menar Dimbleby och Burton (1988;1995) att vi försöker göra världen 
begriplig genom att använda oss av inre kartor som tillämpas i olika situationer som vi vill 
förstå. Dessa inre kartor är vunna erfarenheter, värderingar och begrepp för att tolka andra 
människors kommunikation men även för att utveckla de egna kommunikationshandlingarna. 
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En annan inre aktivitet som människan använder sig av är att iaktta andra människors 
reaktioner på den kommunikation som sänds ut. Det görs för att få information om den 
verkan vi har på andra med vårt sätt att kommunicera (Dimbleby, Burton, 1988;1995). På så 
sätt samspelar ständigt Jaget med andra människor i en yttre miljö. I kommunikationen med 
andra försöker vi komma fram till vad de är i för känslotillstånd, deras inställning och deras 
personlighet. Detta görs genom att kategorisera de människor som finns omkring oss och 
detsamma gör vi med oss själva. När vi kategoriserar oss själva så är det i förhållande till hur 
vi tror att andra kategoriserar oss. Den egna skapade självbilden måste gå i dynamiskt 
förhållande till den yttre världen. De som har störst inflytande att förändra, bevara eller bygga 
upp vår självbild är andra människor (Ibid). 
 
Med begreppet socialinteraktion åsyftar Dimbleby och Burton (1988;1995) två eller fler 
människor som är engagerade tillsammans, de är medvetna om varandra och de ger och 
mottar budskap som skickas mellan dem. Ett samspel mellan flera människor förutsätter att en 
interaktion har skett. I en interaktion från ansikte till ansikte sänds även en ickeverbal 
kommunikation och många forskare har hävdat att den står för 80 procent av det innehåll som 
förmedlas. Den ickeverbala kommunikationen består av kroppsspråk, gester, blickar och 
mimik (Ibid). 
 
Molcho (1984) har lång erfarenhet av att iaktta människors sätt att röra sig och i sin bok 
Kroppsspråk skriver han: 
 

Jag tror inte på en dualism mellan kropp och själ. De är oskiljaktiga. Vi behöver bara ställa 
oss den enkla frågan: ”Har jag en kropp eller är jag min kropp?” För mig är svaret klart. Så 
länge jag lever och har en levande kommunikation med andra, så är jag min kropp. 
Engelska språket har helt entydiga begrepp för denna identitet. ”Somebody” är någon, 
”nobody” är ingen. Utan kropp finns ingen existens och inget begrepp om oss själva 
(Molcho, 1984,s.23). 

 
Ericsson (2005) klargör att under ett barns första levnadsår är kroppsrörelser ett betydelsefullt 
kommunikationsmedel. Så småningom tar det verbala språket över och blir det viktigaste 
medlet. Kroppsspråket som visar våra känslor och attityder i form av rörelser fortsätter 
emellertid att ha en stor betydelse för oss och vår förmåga att kommunicera med och uppfatta 
andra. Det är dock inte en självklarhet att det verbala språket blir det viktigaste 
kommunikationsmedlet. En del personer kan ha kommunikationsstörningar som gör sig 
tydliga i rösten, artikulationen och talet. För vissa är det en isolerad företeelse men det är 
framförallt vanligt att det finns en kombination av svårigheter, då främst hos personer med 
stora funktionshinder på flera områden (Ericsson, 2005).  
 
De flesta är ense om att vår kropp uttrycker sig genom många kanaler i form av kroppsspråk, 
ansiktsuttryck, gester och kroppshållning. Kroppsrörelser kan också tillföra vad vi vill 
uttrycka anser Brehm och McNett (2008). De hävdar att rörelser kan kommunicera när orden 
misslyckas och att dansen håller denna kanal ut från våra kroppar öppen och levande. När 
orden tas bort från kommunikationen blir det kroppsliga uttrycket mer betydelsefullt och att 
en liten handling så som att gå genom ett rum kan uttrycka mycket. En del går exempelvis 
kraftfullt, andra stelt och konstigt (Brehm, McNett, 2008). Brehm och Mcnett (2008) hävdar 
att i vår gång visar vi den attityd vi har och vanor vi är omedvetna om. Dessutom visar 
rörelsen på en personlig, unik och karaktäristiskt stil. En dansare som medvetet väljer sina 
rörelser skapar en kommunikation utifrån sina känslor som han/hon upplever och kan 
förmedla detta. Är dansaren duktig kan han/hon uttrycka genuina känslor som skapar en 
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kinestetisk empati för dem som ser på. När en dansare dansar inför en publik så 
kommunicerar han/hon känslor genom rörelse istället för ord (Brehm, Mcnett, 2008).  

2.6 Motorik 
Sandborgh-Holmdahl och Stening (1983;1993) finner att i barns lek och rörelsemönster 
engageras många sinnen genom de upplevelser barnet får. I leken utvecklar barnet sin 
spontanitet, fantasi och lust att lära.  De framhåller att utvecklandet av barns motoriska 
färdigheter är en aktiv process som kräver mycket uppmärksamhet och mental koncentration 
tills att den motoriska färdigheten är automatiserad i kroppen. Om rörelserna inte är 
automatiserade kräver enkla vardagliga rörelser en stor del av barnets uppmärksamhet. Det 
blir då svårt att ta till sig andra stimuli samtidigt såsom att se och lyssna.  Barn med svagt 
utvecklad grovmotorik antas av den anledningen ha sämre förutsättningar att klara av 
inlärningssituationer som innefattar intellektuella färdigheter (Sandborgh-Holmdahl, Stening, 
1983;1993). 
 
Motoriken är nära sammankopplad med perceptionsförmågan. Med ordet perception menas 
att med hjälp av sina sinnen uppfatta, upptäcka, urskilja och identifiera omgivningen. När 
människan lär och minns tar den hjälp av alla sina sinnen, inklusive den kinestetiska 
perceptionen som kan benämnas djupkänseln. När vi använder oss av våra kroppar i 
inlärningssammanhang förstärks informationen som vi får genom den visuella och den 
auditiva perceptionen (Sandborgh-Holmdahl, Stening, 1983;1993). Howard Gardner skriver i 
sin bok De sju intelligenserna (1983;1994) om hur vissa barn med autism, som är helt 
avskurna från kontakt med omvärlden, ändå kan visa intresse för och tecken på att de förstår 
fysisk aktivitet och mekaniska funktioner. Gardner anser att detta tyder på att deras 
kinestetiska och spatiala (visuella) intelligenser är intakta. 
 
Kadesjö (1992) anser att det mesta av en människas aktiva liv utgörs av vår grundmotorik 
oavsett om den vardagliga aktiviteten utgörs av sport, dans eller krävande skoluppgifter. 
Därför lyfter han att motoriska svårigheter påverkar inte bara barnets sätt att fungera utan 
även hur de uppfattar sig själva och hur andra uppfattar dem.  
 
Psykosociala utvecklingsproblem och kognitiva utvecklingsstörningar går många gånger hand 
i hand med en försenad motorisk utveckling enligt Ericsson (2005). Hon åsyftar att en 
rörelsestörning kan komma från biologisk avvikelse men även från en annan 
funktionsstörning, ofta handlar det om ett samspel. Exempelvis kan barn med stora 
koncentrationssvårigheter ha en omogen motorik. Det märks speciellt när barnet utsätts för 
många intryck, som till exempel stressiga situationer när barnet måste skynda sig.  
Koncentrationssvårigheterna och problematiken med att automatiskt samordna sina olika 
sinnesintryck gör att momenten i den motoriska handlingskedjan visar på de svårigheter 
barnet har. En kroppsuppfattning som är god ger en fysisk säkerhet och i sin tur en 
känslomässig stabilitet, vilket kan påverka lärandet. Ett tecken på att ett barn som inte har en 
bra kroppsuppfattning och bristande integrering av kroppsförnimmelser visar sig ofta i att 
barnet ständigt måste se på sina kroppsdelar för att kunna utföra grundmotoriska 
kroppsrörelser (Ericsson, 2005).  
 
En del elever i särskolan har grovmotoriska svårigheter vilket enklast kan förklaras med 
bristande automatisering av grundrörelserna, svag muskelspänning, motoriska 
samordningsproblem, avvikande motorik, balansproblem, omogen eller otränad kropp 
(Ericsson, 2005). Dessa svårigheter kan yttra sig i att eleven har svårt att lära sig motoriska 
moment, de har dålig balans och det finns en motorisk klumpighet anser Ericsson. Med 
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automatiseringsproblem blir simultankapaciteten och uthålligheten lidande vilket beror på att 
barnet hela tiden måste tänka på vad det gör när svårigheten ligger i att utföra ett inlärt 
rörelsemönster automatiskt.  
 
Hannaford nämner i sin bok Lär med hela kroppen (1995;1997) att det sedan länge funnits 
kunskap om vikten för ett barn att gå igenom krypstadiet. Barn som inte gör det har större risk 
att utveckla inlärningssvårigheter längre fram. När ett barn kryper aktiveras corpus callosum; 
nervbanan mellan hjärnhalvorna och kroppens sidor kan då samarbeta. 
 
Det är svårt att veta hur många barn som har motoriska svårigheter och det beror på att det 
saknas en samstämmighet i vad som är små problem, stora och mycket stora problem, men en 
bedömning är att ca 15 % av barn i åldern 5-10 år kan behöva specialpedagogiska insatser och 
då i form av stimulering av motoriken (Ericsson, 2005). I en studie med barn som har 
diagnosen ADHD fann man att av 57 deltagande hade 27 stora motoriska svårigheter och 11 
mycket stora svårigheter. Sammanlagt hade 66 % även motoriska koordinationsproblem utav 
de barn som hade diagnosen (Ibid). 

2.7 Dansens utveckling 

2.7.1 Barn och dans i ett historiskt perspektiv 
Wigert (1993) skriver att barns dans har i olika former länge funnits med i den västerländska 
historien. På 1200-talet ingick dans som en del av de adliga fröknarnas utbildning. I Grekland 
sågs dansen som en brygga mellan musiken och gymnastiken vilka var viktiga delar i barnens 
uppfostran. Filosofen Platon ansåg bland annat att små barns rörelseövningar var en 
betydelsefull del i att ”befrämja själens dygd”. Varje samhälle har utformat dansen från sina 
idéer och traditioner vilket har bidragit att barnens dans inte skiljt sig nämnvärt från de 
vuxnas. Skälen till att lära barn dans har varit många; att föra vidare traditioner, ge utbildning 
för yrkeslivet eller för att som Platon förespråkade, befrämja den personliga utvecklingen 
(Wigert, 1993).  
 
Sverige har en danstradition där en av de äldsta källorna är ”Erikskrönikan” från tidig 
medeltid, berättar om ett bröllop där ”…danz ok leker ok fagher ordh” (Sjöberg, 1993 s.161). 
förekom Under drottning Christinas tid som regent dansades det vid hovet bland annat 
pardanser och engelska kontradanser (en sällskapsdans som troligtvis uppfördes i London 
1651).  
 
En av de mest betydelsefulla för dansens utveckling i Sverige var Gustav III. 1773 grundade 
han Operan i Stockholm och samtidigt startades en elevskola inom musik, teater och dans. 
Dessa skildes åt under 1800-talet och balettelevskolan var den som fanns kvar längst inom 
Operan. De som gick i balettskolan hade ett tioårigt kontrakt efter vilket de kunde bli 
anställda som dansare. Trots dansen framskjutna plats i kulturen så hade dansaryrket en låg 
status. Barnen som utbildades var inte som man kunde tro från adelsklassen (de skulle helst 
lära sig sällskapsdans i hemmet) utan eleverna kom från de fattigaste familjerna i samhället. 
Eftersom det före 1842 inte fanns någon folkskola sågs balettskolan som en möjlighet till 
utbildning och försörjning. Eleverna fick mat och husrum och lärde sig läsa, skriva och räkna 
samt hade lektioner i historia, geografi och franska (Boman, 1993).  
 
Under 1900-talets början växte en ny dansform fram, fridansen. Det var kvinnliga 
danskonstnärer som vände sig mot den klassiska baletten och såg dansen som ”ett medel för 
människans andliga och fysiska frigörelse” (Gram Holmström, 1993, s. 242). En av 
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fridanspionjärerna var Isadora Duncan som ansåg att det var varje barns rätt att få dansa. 
Kroppen var enligt henne ett instrument för att uttrycka känslor. I Sverige tog en ung kvinna 
vid namn Anna Behle stort intryck av Isadora Duncan och startade 1907 en skola i ”Duncan-
anda”. Den blev populär och det ansågs vara en del av en god uppfostran för unga flickor att 
dansa. 
 
När välfärden ökade under 40-talet fick allt fler familjer råd att låta sina barn dansa och efter 
andra världskrigets slut började det återigen utbytas idéer och pedagogiska metoder över 
nationsgränserna. I Sverige höll den klassiska baletten hög standard och intresset för klassisk 
balett som en del i barns uppfostran växte fram. Det skrevs i England en så kallad syllabus1 
som till viss del användes även i Sverige. Samtidigt som balettundervisningen för barn 
utvecklades formade Rudolf Laban, koreograf och dansteoretiker verksam i Tyskland därefter 
England, en helt annan inriktning av danspedagogik. Hans ”Modern Educational Dance” utgår 
från barns eget skapande. Klass- och gymnastiklärare utbildades i hans metod och hans idéer 
blev under 1970-talet uppmärksammade i Sverige (Boman, 1993). 
 

2.7.2 Dans i skolan 
De första orterna att starta en kommunal dansskola för dansundervisning i förskola och 
grundskola var Solna (1967) och Skellefteå (1971) (Skolverket, 1994). Sedan dess har dansen 
i skolan spridit sig och 2005 hade ca 80 kommuner dans i grundskolan (www.kulturradet.se, 
1). 
  
Den största anledningen till att dans i skolan har blivit allt vanligare är det nationella 
utvecklingsprogrammet Dans i skolan. Bakom detta står Statens kulturråd, Nationellt centrum 
för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) och Myndigheten för 
skolutveckling. Det nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolan pågår 2005-2009. Målen 
är ”att främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans som kunskapsområde 
och att genom dansen främja lärande”( www.kulturradet.se, 2).  
 
Utvecklingsprogrammet startade 1986 då Kulturrådet på uppdrag av 
Utbildningsdepartementet utformade en särskild satsning på dans i skola. 1990 utkom det en 
metodikskrift för dans i skolan genom ett samarbete mellan Kulturrådet och Danshögskolan. 
Under 90-talet började verksamheten med länsdanskonsulenter som det idag finns ungefär 20 
av. Dessa arbetar bland annat med att främja utvecklingen av dans i skola runt om i Sverige. 
2003 började den första årskullen på danslärarutbildningen vid Musikhögskolan i Piteå vid 
Luleå tekniska universitet, utbildningen är den första av sitt slag (www.kulturradet.se, 1). 
 
Det finns två undervisningstraditioner inom dans i skolan. Likheterna mellan dem är att man 
utgår från barnets naturliga rörelser och behov av lek. Det som skiljer dem åt är synen på 
barns lärande, förhållningssättet till dansen och hur man använder bildspråk. (Björklund 
Dahlgren, 1990) Hur de olika traditionerna används är individuellt för pedagogen. 
  
De två undervisningstraditionerna beskrivs i metodskriften Dans i skola (Björklund Dahlgren, 
1990). Den ena traditionen har utvecklats av danspedagogerna Birgit Boman som skrivit 
boken Isadora Duncan och den svenska barndansen och Anne Wigert som är författare till 
boken Att känna rörelse: en danspedagogisk metod.  

                                                
1 En i skrift utformad metod som beskriver hur balettundervisningen skall bedrivas efter en stigande 
svårighetsgrad (Boman, 1993). 
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Den första traditionens arbetssätt utgår från kunskapsteoretikern Jean Piagets tankar om barns 
inlärning. Han anser bland annat att ett barn själv måste skapa sin version av den yttre världen 
(Imsen, 2000). Inspiration till traditionen kommer från den engelska och amerikanska 
barndansundervisningen. I grunden ligger Rudolf Labans och Margaret H´Doublers rörelse- 
och dansteorier.  Det innebär att eleverna får utforska kroppens rörelser, rummets dimensioner 
och begreppen kraft och tid. I olika steg betonar man de fyra utforskningsområdena. Första 
steget betonar kroppsmedvetenhet, andra rumsmedvetenhet och den tredje dynamiken och 
uttrycket i rörelsen. Utifrån de fyra stegen jobbar man vidare med kontraster. Det läggs stor 
vikt vid improvisationsövningar där eleverna bland annat får undersöka olika rörelsekvalitéer 
(Björklund Dahlgren, 1990). 
 
Björklund Dahlgren (1990) belyser att pedagogen använder bildspråk för att förstärka 
uttrycket i rörelsen och dels för att belysa olika rörelsekvalitéer. Fantasin kommer till uttryck i 
rörelsernas form. Det anses viktigt att eleverna får både en mental och kroppslig insikt om vad 
de lär sig. Pedagogen skall själv vara tydlig och inspirerande i sitt kroppsspråk utan att alltid 
visa exakt vilka rörelser eleverna skall göra. Detta för att stimulera eleverna till att hitta egna 
dansutryck. Den tekniska dansundervisningen får eleverna genom strukturerade övningar. I 
dessa arbetar man med muskelstyrka, flexibilitet, balans, uthållighet samt den motoriska 
reaktionsförmågan. Traditionen kännetecknas av arbete i teman där eleverna får uppgifter att 
lösa. Ett av målen med undervisningen är att ge eleverna möjlighet till att medvetet uttrycka 
sig i dansen genom att deras ursprungliga rörelser stiliseras (Ibid). 
 
Den andra traditionen har sitt ursprung i den ryska pedagogen Vera Alexandrovas syn på barn 
och dans. Hon var verksam i Sverige på 20-, 30- och 40-talet (Björklund Dahlgren, 1990). 
Traditionen har förts vidare och utvecklats av danspedagogen Eva Dahlgren och dottern 
Cecilia Björklund Dahlgren som är yrkesverksam som barndanspedagog, Riksdanskonsulent 
vid Statens Kulturråd och lärare/mentor på lärarutbildningen med inriktning dans vid 
Musikhögskolan i Piteå. I undervisningstraditionen utgår man från att barns inlärning 
framförallt sker genom härmning och imitation, kunskapen skall överföras från kropp till 
kropp. Tanken är att eleverna skall få ”kroppens ABC” genom att pedagogen visar olika sätt 
att röra sig. Han/hon skall finnas tillgänglig som rörelsemodell samtidigt som eleverna 
uppmuntras till att hitta personliga uttryck och idéer. (Björklund Dahlgren, 1990)  
 
Pedagogen är en auktoritet och förebild som samtidigt skall dansa med eleverna som en i 
gruppen. Lektionen består av korta moment, snabba övergångar, ett högt tempo och mycket 
uppmuntran, detta för att fånga elevernas intresse och behålla deras nyfikenhet och lust. 
Undervisningen utgår från en idé om dansen som ritual och det innebär att danslektionen är 
uppbyggd på samma sätt från gång till gång och upprepningen är inte något långtråkigt utan 
fyller en funktion (Björklund Dahlgren, 1990). Själva övningarna och bildspråket följer ofta 
årstidernas växlingar för att dansen skall bli en del i ett större sammanhang. Pedagogen 
använder ett bildspråk som är målande och poetiskt och syftet är bland annat att få eleverna 
känslomässigt engagerade. Bildspråket används för att stimulera elevernas fantasi genom att 
frångå vardagens logiska värld. Dansundervisningen skall ge eleverna en stark dansupplevelse 
där de får känna att dansen fyller en funktion och är något som man kan dela med andra 
människor (Ibid).  
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2.7.3 Dans i särskolan 
Dans i särskolan dyker främst upp i två sammanhang. Dels i träningsskolans ämne estetisk 
verksamhet där kursplanen beskriver hur rytmiken är en viktig del.  
 

Rytmik gör det möjligt att uppleva puls, takt, rytm och rörelse i den egna kroppen och att 
vara mottaglig för sådana intryck utifrån. Rytmik ger eleven impulser till att själv röra sig 
och att medverka och känna glädje i skapande av rytm, rörelse och dans. Musik och rytm 
känns i hela kroppen och kan tillsammans med språkets melodi och rytm användas vid 
språkuppbyggnad och talträning (www.skolverket.se, 5).  

 
I sökningsarbetet kring dans i särskolan har vi funnit att det vid flertalet särskolor 
förekommer rullstolsdans. Rullstolsdans är en del av handikappidrotten i Sverige och 
Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), de beskriver rullstolsdans som ”en dans där 
någon eller några deltagare använder rullstolen som hjälpmedel eller idrottsredskap” 
(www.handikappidrott.se). Det finns även särskolor där eleverna precis som i den vanliga 
grundskolan har fått möta dans genom olika projekt med danspedagoger/lärare som kommer 
utifrån.  

2.7.4 Dansterapi 
Dansterapi är en relativt ny behandlingsform som växte fram i USA under 1940-talet. 1966 
grundades ADTA – American Dance Therapy Association vars syfte var att etablera och 
upprätthålla en hög professionell standard inom dansterapiyrket. ADTA har definierat 
begreppet dansterapi; “Dance therapy is the psychotherapeutic use of dance and movement as 
a process which furthers the emotional and physical integration of the individual” (Grönlund, 
1996 s.18). 

 
Det finns inom dansterapin enligt Grönlund ett flertal olika inriktningar som skiljer sig åt både 
språkligt och ideologiskt när det gäller det praktiska utövandet. Som terapiform står 
dansterapin på två ben; dans och terapi. Dansen i sig kan väcka kontakt mellan människor och 
leda till en terapeutisk effekt men det krävs att dansterapeuten har gedigna kunskaper inom 
psykologi och psykoterapi och ett terapeutiskt förhållningssätt till klienten.  
 
Precis som med andra terapiformer kan dansterapi användas med enskilda patienter och i 
grupp. Valet av dansstil varierar då man utgår från patientens problematik och motivet för 
terapin. Grönlund (1996) poängterar också att patientens personlighet har betydelse för valet. 
Till exempel har den moderna dansen många fördelar i det terapeutiska arbetet; den ger stor 
frihet i rörelsen och uttryck vilket kan hjälpa människor som har tvångsmässiga och rituella 
beteenden. Det finns inga förutbestämda mönster som behövs läras in. För en patient med 
rädsla för att visa känslor kan det istället vara bättre med övningar/ en dansstil med mer fasta 
ramar som skapar trygghet. Därifrån kan terapeuten locka patienten till att prova mer fria 
rörelser (Grönlund, 1996). 
 
Många dansterapeuter runt om i världen arbetar med barn som har särskilda behov. Terapin 
kan ske på sjukhus, på behandlingshem och i specialskolor. En del dansterapeuter har 
specialiserat sig på en viss behovsgrupp men det händer att barn med olika behov blandas i 
grupperna. Mellan 2001 och 2005 pågick ett projekt där en grupp pojkar, 6 stycken, med 
ADHD/DAMP fick möta dansterapi vid BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Karlstad. 
Bakom projektet stod Danshögskolan i Stockholm, Avdelningen för Folkhälsovetenskap vid 
Karlstad universitet, Region Värmland/Dans i Värmland och Landstinget i Värmland. I 
projektet ingick även en grupp med deprimerade tonårsflickor. Syftet med projektet var ”att 
pröva och utveckla en ny behandlingsmetod, stödjande målinriktad dansterapi, för två olika 
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patientgrupper inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården” (Grönlund, Renck, 2005 
s.26). Resultatet för dansterapin med gruppen pojkar med ADHD/DAMP var överlag positivt. 
Fem av sex pojkar var efter terapin mindre hyperaktiva och de hade fått en bättre 
impulskontroll även om det utåtagerande beteendet fortfarande förekom.  
  
Hur skiljer sig då dansterapi från dansundervisning? Det är inte helt lätt att göra en 
gränsdragning mellan dessa två menar Grönlund (1996). Om man utgår från definitionerna av 
de båda begreppen kan man säga att undervisning har med lärande att göra och terapi med 
behandling. I praktiken finns det likheter som dock försvårar gränsdragningen. Terapin kan ha 
inslag av undervisning och dansundervisning kan ha terapeutisk effekt på individen. Flertalet 
dansterapeuter har analyserat skillnaderna och Grönlund (1996) nämner bland annat Claire 
Schmais som tidigare var rektor för dansterapiutbildningen vid Hunter Collage i New York. 
Schmais anser att det är aktivitetens syfte som avgör om det skall benämnas undervisning 
eller terapi. Exempelvis så blir dans med en grupp handikappade barn inte automatiskt terapi.  
 
Vi tror att dansterapi kan hjälpa människor att kommunicera bättre. I vår undersökning 
kommer vi dock endast fokusera på dansundervisning eftersom uppsatsens syfte är att 
undersöka om dans som pedagogiskt verktyg kan utveckla elevers kommunikativa färdigheter 
i särskolan.  
 

2.7.5 Movement Experience 
Under 70-talet i USA växte det fram en arbetsform som går under namnet Movement 
Experiences. Arbetsformen bygger på att eleverna upplever rörelse genom att inte använda sig 
av muntlig kommunikation när de tillsammans ska lösa ett problem. Problemformuleringarna 
utgår från ämnena språk, matematik, vetenskap, sociala studier, konst och musik. 
 
Författaren till boken Teaching the Three Rs; Through Movement Experiences (Green Gilbert, 
1997) menar att barnens intellektuella, psykiska och emotionella utveckling blir stimulerat 
genom ”rörelseupplevelsen”. Som exempel för sina teorier använder Green Gilbert bilden av 
hur en del människor går fram och tillbaka i ett rum när de försöker att tänka. Hon menar att 
alla som har sett någon göra detta vet att rörelse stimulerar hjärnan (Green Gilbert, 1997).  I 
Movement Experiences lär sig barnen förstå nya vokabulärer och dansprinciper så som tid, 
kraft, rum och flöde. Genom att lösa dessa intellektuella problem med kroppen hävdar Green 
Gilbert (1977) att barnen blir psykiskt välmående. Hon lyfter även andra fördelar med rörelse, 
som att barnen lär sig förstå sin kropp bättre, vilka kroppsdelar vi har, vad de kan göra och 
vilken funktion kroppsdelarna har. Barnen lär sig även kontraster i kroppen så som spänning, 
avspänning, styrka, svaghet och hur man skapar energi samt konserverar den i kroppen. 
 
Green Gilbert (1977) anser att när barn får röra sig tillåts de uttrycka sig och att detta är 
viktigt för dem som har svårigheter att annars göra det. Barn som känner sig fria att få 
uttrycka sig själva genom att använda rörelser blir enligt Green Gilbert (1997) mer mottagliga 
för andras rörelser och att förstå den bakomliggande meningen. Tack vare detta blir de mer 
förstående för andras problem och sinnesstämningar.  
 
2.8 Sammanfattning 
Avsikten med detta kapitel har varit att sätta in vår undersökning i ett sammanhang där syftet 
och frågeställningarna ges relevans. Vi har beskrivit särskolan och dess elever, gjort en 
förankring i gällande styrdokument och behandlat relevant litteratur för uppsatsens 
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ämnesområde.  Avslutningsvis har vi skildrat dansens utveckling utifrån ett historiskt 
perspektiv, dess roll i skolan och som terapiform. 
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3 Metod 
 
3.1 Kvalitativa metoder 
Vi undersöker i denna uppsats ett ämnesområde som innefattar begreppen kommunikation 
och lärande. Det finns inga skäl till att undersöka dessa begrepp med kvantitativa metoder. 
Våra frågeställningar rör inte hur ofta, hur många eller hur vanligt förekommande något är, 
vilket förenklat är den kvantitativa metodens syfte. Den kvalitativa metodens utgångspunkt är 
att man behandlar ord och inte siffror. Kvale (1997) anser att intervjuns precision och tolkning 
i mening ska kunna motsvara den exakthet som finns i de kvantitativa måtten. Widerberg 
(2002) beskriver den kvalitativa metoden som att den rör egenskapen eller karaktären hos 
något, medan den kvantitativa berör mängden av dessa egenskaper eller karaktärsdrag.  
 
Vi vill genom uppsatsen få förståelse för utvecklingsprocessen hos enskilda individer och 
grupper vilket innebär att vi att behandlar mjukdata (Svenning, 2003). Trost (1993;1997) 
menar att om syftet med studien är att särskilja och urskilja varierande handlingsmönster, 
förstå människors sätt, till exempel hur de reagerar eller resonerar, så är kvalitativa studier att 
föredra. 
 
Widerberg (2002) är av åsikten att om man uppfattar metoden som ett redskap blir det en 
naturlig del i processen att reflektera över hur användbar metoden är och hur den ska 
utformas. Hon menar att vi inte bör tänka i termer specifika metoder utan hur vi på bästa sätt 
närmar oss det aktuella fältet. Med förståelse för den kvalitativa metoden anser vi att den är 
bäst lämpad för det område vi vill undersöka.   
 
3.2 Informationshämtande metod 
Metoden bestod av intervjuer som var halvstrukturerade och informella. Med det menas att 
svarsalternativen för informanterna var öppna.  

Det finns många olika aspekter på dansundervisning som kan undersökas. Vi använde oss av 
relativt standardiserade frågor för att belysa uppsatsens syfte; dans som verktyg för att 
utveckla kommunikativa färdigheter. Med standardiserade frågor menas att frågorna kom i 
den ordningsföljd som passade och att följdfrågorna formulerades beroende på svaret (Trost, 
1993;1997).  

Kvale (1997) beskriver att intervjufrågorna bör vara tematiskt och dynamiskt utformade. Med 
tematiskt avser Kvale (1997) att frågorna skall vara relevanta för ämnet och på så sätt leda 
fram till den kunskap intervjuaren är ute efter. Den dynamiska aspekten skall bidra till att 
skapa ett bra samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. Våra frågor 
var tematiskt relaterade till ämnesområdet med avsikten att få ta del av olika perspektiv. Det 
kändes viktigt att frågorna var välformulerade så att de inte på något sett blev ledande. Vi 
ville få fram intervjupersonernas tankar och upplevelser kring dans i särskolan utan att 
påverka med vårt förhållningssätt till ämnet. Genom att frågorna beaktade intervjupersonernas 
egna upplevelser och gav stor tillförlit till dessa hade de även ett dynamiskt värde (Kvale, 
1997). 

Kvale (1997) förklarar vikten av ”kunskap och intresse för både ämnet för intervjun och det 
mänskliga samspel som sker under intervjun” (Kvale, 1997 s.13) Detta behövs bland annat för 
att kunna följa upp de tankar som kommer fram i intervjupersonens svar. Vidare beskriver han 
samtal i intervjusammanhang så här.  
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Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med varandra - 
de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta 
något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld de lever i (Kvale, 
1997, s.13).  

För att förstå den kvalitativa forskningsintervjuns form har Kvale (1997) listat tolv aspekter 
som utgör en huvudstruktur, vi nämner några som för oss är viktiga i sammanhanget. Den 
första aspekten bygger på att förstå och beskriva den livsvärld som informanten förhåller sig 
till och vilken relation som finns där emellan. Det har skett en dokumentation om dans i 
skolan i Sverige men lite finns att finna om särskolan i materialet (www.kulturradet.se). 
Därför finner vi det viktigt att belysa relationen mellan den intervjuade och särskolan. I 
enlighet med Kvales (1997) aspekter vill vi skapa beskrivningar som är otolkade, vilket 
betyder att personen som blir intervjuad beskriver så exakt som han/hon kan om sina 
upplevelser och sitt handlande. 
 
I aspekterna kastar Kvale ljus på de förutsättningsmedvetna och fokuserade i den kvalitativa 
metoden. Vi vill i resultatet ge beskrivningar som är relevanta och fokuserade på teman i den 
intervjuades livsvärld. Det är intervjuarens uppgift att föra samtalet till teman utan att samtalet 
hamnar i bestämda uppfattningar menar Kvale (1997). För att undvika bestämda uppfattningar 
vill vi genom att förtydliga problematiken slippa hamna i den fallgropen. Vi försökte hålla oss 
kritiska till egna antaganden och hypoteser under intervjun.  
 
Kvale (1997) pekar på att i vissa fall kan det ske en förändring i beskrivningar eller 
uppfattningar under intervjun. Det kan bero på att den intervjuade har upptäckt nya aspekter 
eller plötsligt ser ett samband. En kvalitativ forskningsintervju kan därför bli en positiv 
upplevelse där de inblandade blir berikade och får möjlighet att tala om ett ämne som 
intresserar dem.  
 
3.3 Urval och etiska överväganden 
Vi har intervjuat tre personer som på olika sätt är verksamma i särskolan. En av intervjuerna 
gjordes med en danspedagog som vi själva träffat i olika sammanhang, bland annat som 
gästlärare i dansmetodik under vår lärarutbildning. Vi valde att intervjua henne eftersom vi 
visste att hon har stor erfarenhet i arbetet med dans och barn med särskilda behov.  
 
De två andra intervjuerna gjordes med lärare som är verksamma på varsin särskola. Den ena 
är specialpedagog på en särskola och henne fick vi kontakt med genom en danspedagog som 
tidigare undervisat på den aktuella skolan. Den andra arbetar som specialpedagog på en 
träningsskola. Det var när vi sökte efter särskolor med dans på internet som vi fann skolan. 
Efter att varit i kontakt med verksamhetschefen gjordes över telefon en förfrågan om någon 
lärare ville delta i undersökningen.  
 
När informanterna gett klartecken om sitt deltagande informerades de kring undersökningens 
syfte och dess konfidentialitet via ett brev. Detta gjordes för att få ett informerat samtycke 
(Kvale, 1997). Det kan enligt Kvale uppstå problem kring ”vem som ska ge sitt samtycke” 
(Kvale, 1997, s.107). I undersökningen behandlades ingen specifik elevgrupp vilket hade gett 
en annan dimension till vem som skulle ge godkännande till undersökningen.   

Undersökningen var inte av särskilt känslig karaktär men för att informanterna skulle känna 
sig bekväma i deltagandet, gav vi dem anonymitet. Vi nämner dock deras kön. Endast vi har 
tillgång till materialet från intervjuerna och det kommer inte att användas i något annat 
sammanhang.   
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Vi anser att uppsatsens publicering inte har några negativa konsekvenser för informanterna då 
det ej har varit ett problem utan en företeelse i särskolan som har undersökts. (Kvale 1997)  

3.4 Insamling och bearbetning av material 
Materialinsamlingen har inte skett på samma sätt för de olika intervjuerna. Den ena läraren 
intervjuades på hennes arbetsplats och med hjälp av en minidisc spelades samtalet in. 
Avståndet till de övriga informanterna gjorde att dessa intervjuer fick genomföras över 
telefon. Med hjälp av Musikhögskolan i Piteås tekniska utrustning samt lokaler spelades 
intervjusamtalen in och högtalarfunktionen gjorde att vi kunde lyssna och ställa frågor till 
informanten.   
 
Vid bearbetningen av materialet lyssnades intervjuerna först igenom och vi förde 
minnesanteckningar som sedan användes vid sammanfattningen. Efteråt omstrukturerades 
materialet för att följa strukturen i intervjuguiden. Materialet bearbetades ytterligare för att 
därefter presenteras i sin slutgiltiga form, det vill säga resultatdelen i uppsatsen. Kvale (1997) 
skriver att det inte finns några gemensamma spelregler vid bearbetning av material. Han har 
därför nämnt möjliga tillvägagångssätt som vi har inspirerats av i valet av metod till 
bearbetningen. De fördelar som Widerberg (2002) lyfter fram med ett sammandrag av 
intervjun är att det ger en helhetsbild av ens tolkning, den kan utföras, läsas och användas 
omedelbart samt att det inbjuder till reflektioner.  
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4 Resultat 
Resultatet redovisas i tre avsnitt där våra informanters svar på intervjufrågorna utgör ett 
avsnitt var. Därefter följer en sammanfattning av det som framkommit i de tre intervjuerna. 
Där det i texten används citationstecken har vi valt att ordagrant återberätta vad informanterna 
har sagt.  
 
4.1Informant A 
Informant A är utbildad specialpedagog och verksam på en särskola. Hon har arbetat sju år 
inom särskolan och är i grunden utbildad fritidspedagog. Undervisningen präglas av hennes 
bakgrund som fritidspedagog, bland annat anser hon att det är viktigt att leken får en stor plats 
i undervisningen.  
 
4.1.1 Skolan 
Den aktuella skolan har ca 260-270 elever varav 40 går i särskolan. Dessa 40 elever är 
indelade i sju grupper, sex av dem tillhör grundsärskolan och en tillhör den andra skolformen, 
träningsskolan. Informant A arbetar för tillfället med en grupp i grundsärskolan som utgörs av 
sex pojkar. Hon förklarar att det kan finnas inslag från de två skolformerna i alla grupper. 
Eleverna i särskolan har ibland en ojämn utveckling vilket visar sig i att de är väl utvecklade 
inom vissa områden men betydligt sämre i andra. Därför kan en och samma elev delta i 
undervisning som tillhör både träningsskolan och grundsärskolan.  
 
4.1.2 Dansundervisningen 
Skolan har i tre perioder haft dansundervisning på schemat. I den första omgången hade en 
grupp elever i träningsskolan dans regelbundet, ungefär en gång varannan vecka under en 
termin. Den andra gruppen som fick dansundervisning bestod av träningsskoleelever och 
grundsärskoleelever. Den sista omgången bestod gruppen av elever från grundsärskolan, 
träningsskolan och elever från grundskolans årskurs ett. Någon enstaka elev har deltagit i 
dansundervisningens alla tre omgångar. De tre grupperna har alla varit åldersblandade. 
 
I kommunen erbjuder Kulturskolan dansundervisning till skolor. Informant A berättar att 
hennes skola fick anmäla sitt intresse och blev sedan erbjudna ett antal provlektioner. Den 
första terminen som skolan hade dans leddes undervisningen av två danspedagoger. Den ena 
pedagogen hade erfarenhet av arbete i särskolan sedan tidigare och den andra var med för att 
lära sig om dans för barn med särskilda behov. I de övriga två perioderna hade den erfarna 
pedagogen själv hand om undervisningen. Särskolans personal deltog dels genom att vara ett 
stöd under lektionen men även genom att vara fysiskt aktiva i dansandet. 
 
Den dansundervisning som finns på skolan just nu är för eleverna på mellan- och högstadiet. 
De har en gång i veckan dans med en idrottslärare. Undervisningen bygger på pardans och det 
dansas bugg, foxtrot och disco. Flickorna står längs ena väggen och pojkarna längs andra och 
de turas om att bjuda upp varandra. Informant A tycker sig se att eleverna tränas i det sociala 
samspelet.  
 
4.1.3 Syftet med dans och dess effekter 
Informant A tror att dansen är ett bra sätt för eleverna att uttrycka sig på. Det har varit en av 
anledningarna till att skolan använt sig av dans i undervisningen. Eleverna på särskolan kan 
ha svårt med det sociala samspelet och därför har syftet med dansen varit att ge eleverna 
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ytterligare ett uttrycksmedel. Hon tycker att användandet av artefakter exempelvis sjalar eller 
sidentyger i dansundervisningen skapar ett tydligare uttryckssätt för att förmedla känslor.  
 
Informant A tar upp ett exempel med en utvecklingsstörd och autistisk pojke vars språk är 
väldigt begränsat. Pojken använder sig av tecken med händerna och bilder för att 
kommunicera och hon upplevde att han kom väl tillrätta i dansen och ”fick en ordentlig skjuts 
i det sociala samspelet”. I dansen kunde pojken göra samma saker, på samma villkor, vilket 
gjorde att han visade nya sidor hos sig själv och blev sedd av de andra barnen. Informant A 
berättar om ytterligare ett exempel med en elev som har utvecklingsstörning och afasi2 som 
även hon använder sig av kommunikation i bilder och till viss del tecken. Hon upplevde 
samma sak med denna elev och tror att detta beror på att alla deltar på lika villkor i dansen.   
 
Utöver att man i dansen kan uttrycka känslor ser hon att eleverna tränar koordination och 
rörelser i allmänhet. Eleverna kan få ett nytt intresse som de tar med sig vidare i livet. Hon 
förklarar hur viktigt det är att man i undervisningen tänker långsiktigt. ”Vad kan föra nytta 
med sig i ett längre perspektiv?”. Därför vill personalen presentera ett stort utbud av 
fritidsaktiviteter som kan bidra till att eleverna får en meningsfull fritid även när de har gått ut 
skolan. Dans är något som man inte alltid stöter på säger hon och jämför med fritidsaktivteter 
som exempelvis innebandy och badhusbesök. Därför tycker hon att det är bra att de får pröva 
dans i skolan. 
 
Vi kommer in på hur utbudet ser ut i kommunen för särskolans barn och ungdomar. En lokal 
dansförening har erbjudit dans för handikappade, men de har inte lyckats fylla grupperna. Det 
enda alternativet för eleverna på särskolan är att gå i en grupp för barn med typisk utveckling. 
 
På frågan om hur hon tror eleverna upplevt dansundervisningen säger Informant A sig ha sett 
ett övervägande positivt gensvar hos eleverna. Hon nämner att det då och då har funnits elever 
som genom protest visat att de inte vill vara med. Det förklarar hon med att det finns elever 
som protesterar mot det mesta; de vill visa sin makt genom att inte delta, och tror inte att 
protesten var riktad mot dansen i sig. Hon kan inte påstå att några elever har lättare att ta till 
sig dansen, bara att det finns individuella skillnader. Inte heller har hon sett någon skillnad 
mellan pojkar och flickor. 
 
4.1.4 Kommunikation 
För Informant A kan ordet kommunikation betyda mycket till exempel att man förmedlar ett 
budskap och får någonting tillbaka. Det är ett givande och tagande och behöver inte ske med 
ord utan kan vara i bilder, musik och genom kroppsspråk. 
 
Hon tycker att det är svårt att säga om det har skett en generell förbättring av elevernas 
kommunikation genom dansen, undervisningen har bedrivits under en för kort period menar 
Informant A. Hon förklarar att om man skall se en utveckling hos särskolans elever behöver 
man arbeta med samma sak under en otroligt lång tid. Under en längre period med dans tror 
hon att en utveckling av de kommunikativa färdigheterna hos eleverna skulle synas tydligare. 
 
Hon berättar dock om sina erfarenheter från dansundervisningen med den tredje gruppen som 
bestod av elever från grundsärskolan, träningsskolan och årskurs ett i grundskolan. Personalen 
på särskolan hade länge funderat över hur de skulle skapa samverkan mellan skolformerna. 
De hade märkt att grupperna arbetade med ungefär samma saker och lekte samma lekar på 
                                                
2 En språkstörning som gör att personen har svårt att uttrycka sig i tal och/eller förstå det han/hon hör. 
(www.vardguiden.se) 
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rasterna. Eleverna från grundskolan var också intresserad av att lärarna använde tecken som 
stöd3 till sina elever, det fanns dock inget samspel mellan eleverna själva. För att etablera en 
kontakt mellan dem hade personalen bedrivit ett projekt med leken i fokus.  
 
När skolan fick ett nytt erbjudande om danslektioner passade de på att göra en förfrågan om 
danspedagogen kunde tänka sig att jobba i en mixad grupp, vilket hon sa ja till. De kunde då 
bygga vidare på den kontakt som etablerats i det tidigare projektet.  
 
I dansen kunde lärarna se ett större samspel mellan eleverna, framförallt mellan 
särskoleeleverna och de från grundskolan. Informant A beskriver det som en ”väldigt stor 
förändring” och att det fortfarande finns en viss kontakt mellan eleverna, även om 
hemvistklassrummen inte längre ligger nära varandra i skolbyggnaden. Hon säger att dans var 
ett perfekt medel i sammanhanget och återkommer till att leken och dansen är på lika villkor 
eftersom man uttrycker sig med kroppen. 
 
4.1.5 Lärandet 
Informant A anser att man med dansen kan komma åt ett annat lärande. Dansen kan antingen 
vara det huvudsakliga eller ett hjälpmedel, som exempel berättar hon om arbetet i den mixade 
gruppen. De arbetade bland annat med bokstäver och utifrån bokstaven H improviserade de 
kring rörelseverb och arbetade med kroppsdelar som började på H. De gjorde en koreografi 
med rörelser på H som hasta, hasa, hänga och så vidare. Koreografin visades upp på en stor 
språkkonferens för skolledare och rektorer. I arbetet integrerades också andra ämnen som bild 
och svenska. De fick i undervisningen rita och skapa sina H:n och träna på att skriva ord på H.  
 
4.2 Informant B 
Informant B är utbildad danspedagog vid Danshögskolan där hon läst kurser i historiska 
danser samt gått dansterapiutbildningen. Hon var en av pionjärerna inom dansterapin i 
Sverige och bidrog till att utbildningen grundades. Informant B beskriver sig själv som 
intresserad av lärprocesser och att få dansa med dem som inte brukar nås av dans. Hon har 
alltid funnit det intressant och spännande hur människor för första gången möter dansen. Det 
bottnar i hennes eget första möte med dans; ”jag mötte något som var alldeles fantastiskt, ett 
sätt att uttrycka sig på och ett språk som jag inte visste fanns”.  
 
Utöver danspedagog är Informant B även en av landets danskonsulenter sedan fem år tillbaka. 
I början av sitt uppdrag som danskonsulent sökte hon upp människor att presentera dansen 
för, i syfte att göra dem intresserade. Det har förändrats och nu är det istället människor som 
söker upp henne. I jobbet som danskonsulent tycker hon det är viktigt att sprida dansen som 
konstform. Ett av uppdragen är att nå alla barn och unga för att låta dem ta del av dansen och 
poängterar att det gäller även de som går i särskola och träningsskola. Innan hon började som 
danskonsulent hade hon länge jobbat på Stockholms kulturskola i deras resurscenter för barn 
och unga med funktionshinder.  
 
4.2.1 Verksamhet 
För att nå ut med dansen till barn och ungdomar är Informant B ute och undervisar på 
skolorna några gånger i veckan. En annan del i danskonsulentverksamheten består av att hålla 
utbildning/studiedagar med personal på särskolor för att de ska kunna arbeta med dans i sin 

                                                
3 Tecken som stöd är inget eget språk, jmf. teckenspråk, utan är en metod som används tillsammans med tal. 
(www.teckna.se) 



28 
 

skolverksamhet när hon inte är där. Hon gör sedan återbesök för att ”ge injektioner och jobba 
på mera, ge idéer”.  
 
I länet är det landstinget som står för kostnaden av dansen. Skolorna får betala en 
reseschablon som är densamma för alla skolor oavsett hur lång resan är för danskonsulenten 
eller danspedagogen, detta för att det ska vara rättvist för alla skolor i länet. Det är även ett 
sätt att finansiera övriga kostnader som till exempel dansföreställningar.  
 
4.2.2 Dansundervisningen 
När dans som ämne ska introduceras på en ny skola eller i ett nytt sammanhang träffar 
Informant B först rektorn eller chefen. Därefter ordnar de en utbildningsdag eller kurs för 
personalen för att de ska få känna på att dansa. Hon menar att få har erfarenhet av dans bland 
personalen. ”De vet inte vad det handlar om och ofta tror de att det är salsa eller bugg som de 
ska få testa”.  
 
När undervisning med barnen sker ute i särskoleverksamheten låter hon lärarna delta fysiskt 
vilket hon tycker är viktigt när det är en obligatorisk skolform. Ibland händer det att hon 
dansar med en eller två elever. Vid de tillfällena är de ensamma men vanligast är att man 
dansar i helklass och att alla, inklusive lärarna, är delaktiga. Informant B brukar utgå från 
forskaren Erna Grönlunds struktur i sin undervisning. Med det menas att hon aktiverar barnen 
i rörelse samtidigt som det finns psykiska mål med dansen. Detta gör hon genom fantasifulla 
övningar och utgår från elevernas lust att lära.  
 
Informant B berättar att hon har jobbat i smågrupper på mellanstadiet med killar, ungefär fem 
stycken, med diagnosen ADHD/DAMP. Lite skämtsamt beskriver hon att ”ingenting satt där 
det skulle vara, allt var i en enda röra kunde det tyckas” vilket ibland kunde göra henne 
förtvivlad. Som hjälpmedel i sådana situationer använder hon sig av en videokamera. Hon 
filmar eleverna tre gånger med ett tag emellan, exempelvis en gång i början på terminen, en i 
mitten och en på slutet. Efter det säger hon sig kunna se ”hur fantastiskt eleverna har 
utvecklats och att de faktiskt tar in, lyssnar och kommer med förslag”. Detta trots att hon 
upplevde själva undervisningstillfällena som kaotiska. Informant B tycker att man genom 
filmandet kan se saker som man själv inte har sett under lektionen, videofilmen ger ett annat 
perspektiv.  
 
Informant B förklarar hur viktigt det är att vara tydlig när man undervisar i särskolan, 
framförallt i arbetet med autistiska elever. För att göra sig tydlig brukar hon ha med sig en 
lista som hon tillsammans med eleverna går igenom. På listan har hon skrivit ned vad de ska 
göra under lektionen. Under lektionen talar hon om för eleverna var på listan de är för att de 
ska vara förberedda på det som händer.  
 
4.2.3 Syftet med dans och dess effekter 
Syftet med dans för Informant B är att eleverna ska få uttrycka sig samt att undervisningen 
ska vara ”rolig, härlig och fantastisk”. Dansen fyller en viktig funktion genom att barnen får 
tillgång till ytterligare ett uttrycksmedel och hon tror att det för med sig både sociala, fysiska 
och psykiska aspekter. Hon utgår från det konstnärliga i dansen och den spontana aktiviteten i 
leken. ”Dansen är härlig på så sätt att den är lekfull och skapande”.  
 
Ett viktigt mål i hennes undervisning är att ”eleverna lär sig lyssna, ta in saker från andra och 
jobbar på att bli uthålliga”. Dansen skall också ge större rörelseglädje, tillåta improvisation, få 
frigöra känslor samt öka uttrycksförmågan. Vidare säger hon att dansen handlar om ett sampel 
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där eleverna ska få vara fysiska och utveckla sin rörelseförmåga samt rörelserepertoar. En del 
elever har aldrig rullat på golvet fast de kan gå. Hon menar att det tyder på att många 
basrörelser, så som att rulla, krypa, hoppa, åla, inte är inövade. Enligt Informant B förbättrar 
dansen balansen och hållningen hos eleverna och självförtroendet byggs upp. Genom att 
förbättra det fysiska blir eleven stärkt i det psykiska tror Informant B. Hon säger att 
danspedagogen kan ge förslag på danser/övningar för att träna kroppen och dess olika 
muskelgrupper. Detta görs utifrån varje barns personliga rörelsemönster. Genom att leka fram 
det får eleverna känna sig delaktiga.  
 
I dansen arbetar hon med spänning kontra avspänning vilket hon tror gör att eleverna 
uppfattar sin kropp på ett bättre sätt. Hon har märkt att eleverna i särskolan ofta är spända i 
sina kroppar och genom att jobba med kontraster i muskelaktiviteten menar hon att de kan 
komma till en avspänning som de annars inte har. I dansen anser Informant B att eleverna 
övar sitt kroppsmedvetande. Hon finner att många av de här barnen/ungdomarna har svårt 
med detta, till exempel vad ryggen är och kroppens gränser. Vidare förklarar hon att om man 
inte är medveten om att man har en rygg så kan det vara svårt att gå baklänges. De övar därför 
på riktningarna framåt, bakåt och åt sidan i rummet.  
 
Informant B menar att man kan träna sig till en rumslig förmåga och att bättre kunna 
överblicka sammanhang. För att förtydliga detta ger hon ett exempel på Stockholms 
vardagsliv där människorna rusar fram och tillbaka. De åker tunnelbana, rulltrappor och vistas 
på perronger. En person som befunnit sig i detta sammanhang har lärt sig att klara av det 
ganska bra och samma förmåga kan man utveckla i dansen anser hon. Därför använder sig 
hon av ”huller om buller-lekar” så att eleverna lär sig passera, parera och att inte gå på 
varandra. Genom att eleverna blir bättre på att hantera rörelsesituationer lär de sig även 
fungera i ett normalt vardagssamhälle vilket Informant B finner mycket viktigt. 
 
Informant B anser att dansundervisningen ska vara effektiv så till vida att det handlar om 
utveckling. Hon reflekterar kring att hela livet handlar om utveckling och dansen tror hon kan 
bidra till att man aldrig slutar utvecklas. Hon vill inte se några hinder utan tänker att dansen 
ska vara någonting som alla i rummet kan få någonting ut av, det oavsett om man är elev eller 
assistent till någon. Hon ser gärna att de vuxna vågar gå in i dansen samtidigt som de 
fortfarande är ett stöd till eleverna. Assistenten eller läraren bör vara mer än elevens förlängda 
arm. Hon tror att det ”blir väldigt opersonligt om man inte vågar finnas där från människa till 
människa”.   
 
En del elever har lättare att ta till sig dansundervisningen av den anledningen att dansen 
passar dem, men det går inte att säga i förväg vilka elever det är berättar Informant B. Hon 
betonar att särskoleelever inte är en homogen grupp utan de är väldigt mycket individer. 
Därför är det självklart att de beter sig olika. Som exempel tar hon upp att skillnaderna kan 
bero på hur bra de är att koncentrera sig, det vill säga om de har någon impulskontroll eller 
inte. Det kan även vara stor skillnaden mellan olika klasser. Hon påpekar att man inte får 
glömma att många av eleverna i särskolan har smärtor. Dessa kan bli värre när de rör på sig 
och poängterar hur viktigt det är att vara vaksam på detta. Det går inte att göra vilka rörelser 
som helst. 
 
Personalen har ibland förutbestämda åsikter och säger till exempel att ”den eleven aldrig 
kommer vara med”, men det kan han visst vara menar hon. Dansen passar honom utmärkt; för 
han har aldrig fått prova på det förut. Enligt henne är dansen en väg till att hitta ett eget 
rörelsemönster och kroppsspråk vilket för med sig livsglädje och energi. Informant B anser att 
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varje barn måste få hitta sin personliga väg. Det är danspedagogens roll att stödja och 
uppmuntra den processen. 
 
Informant B känner att eleverna uppskattar att hon kommer till deras skola, hon upplever att 
de gillar dansen och att de elever som varit negativa i början av terminen inte är det sen. Hon 
berättar att alla elever vill hålla henne i handen och förklarar att ”man kan tro att de blir kär i 
mig men de blir också kär i dansen, för det är dansen som är härlig”. Hon tycker att det är 
härligt att de är så positiva till dans efter det att de har vågat prova och framhåller att det är 
väldigt få som inte har gillat det här annorlunda lärosättet. 
 
På vissa ställen som Informant B besöker arbetar det även sjukgymnaster. Hon brukar tänka 
att övningarna som hon och sjukgymnasterna gör inte är helt olika varandra. Skillnaden är att 
hon använder musik, tar in lite fantasi och frågar vad elever vill. Dansen fungerar på ett annat 
sätt och det kanske leder till att man förför eleverna tror hon. Hennes upplevelse är att många 
”blir kära i att använda kroppen” och hon tycker att det är synd att det finns så få möjligheter 
för särskolan och träningsskolan att använda sig av dans. Hon understryker att det i dagsläget 
finns för få utbildade danslärare och att tankesättet i dansen inte är så utbrett. Pengar är också 
ett problem, hon tror att det egentligen inte finns för lite pengar men att pengarna läggs på fel 
saker. Hon framhåller att detta borde uppmärksammas av politiker, lokala tjänstemän och 
skolledare.  
 
4.2.4 Kommunikation 
Ordet kommunikation har en vid betydelse för Informant B. Det är något som är väldigt 
omedvetet men på samma gång medvetet. Hon beskriver att vi människor har en förbindelse 
mellan varandra genom att vi kommunicerar och då tar in varandra. I en kommunikation kan 
man från båda håll föra över känslor, stämningar, tankar och rörelsemönster. Informant B 
säger att det i dansen inte bara är hon som ger ut, hon får också impulser från dem hon dansar 
med.  
 
I dansen kan Informant B se att när eleverna får mer erfarenhet sker det en förändring i 
kommunikationen, är de trygga i dansen vågar de visa mycket mer vilka de är anser hon. 
Genom att de har fått träna och blivit säkrare på sina rörelser blir de också tydligare med sina 
kroppar i vad de gör, säger och berättar. Hon tycker att dansen kan ha en stor påverkar på så 
sätt att den på sikt ger en tydligare kommunikation. 
 
Ibland är det inte så lätt att se all kommunikation som sker säger Informant B och ger ett 
exempel på en pojke hon dansat med. Pojken satt i rullstol och hade i stort sett ingen förmåga 
till rörelse. Hon visste inte riktigt vad hon skulle göra men genom en händelse upptäckte hon 
att pojken kunde följa en boll med blicken när hon kastade den i luften. Hon såg att hans 
rörelsesinne fick sig en kick av det och menar att det också är en slags kommunikation. Han 
visade för henne att rörelsen var viktig för honom och att han kunde uppleva den även om han 
inte utförde rörelsen själv. Informant B tycker att det var han som visade att han förstod vad 
hon höll på med och kommunikationen initierades när han följde bollen med blicken. När hon 
förstod att vad hon gjorde fungerade växte det sen till att han kunde följa en arm, ett tyg och 
ett rum. Dansundervisningen utvecklades och de jobbade med fart, rummet, svängar och räta 
linjer. 
 
4.2.5 Lärandet 
Lärandet är viktigt för Informant B som anser att hon dansar skolämnena i sin undervisning 
och utgår från läroplanen. Nyligen har hon haft flera projekt, ett av dem var med elever från 
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åk 6 -10 i en särskola. De arbetade för tillfället med jordens skapelse, från Big Bang och fram 
till dinosaurierna tid. Personalen frågade om man kunde dansa detta på något sätt? Självklart 
tyckte Informant B, det finns ingenting man inte kan dansa. Hon berättar om hur hon med 
eleverna dansade Big Bang; alla små partiklar som funnits i världsrymden innan de blev till 
atomer och molekyler, och sedan hur allt började växa. Övningarna som de jobbade med 
berörde hur molekyler och atomer kopplar ihop, de dansade tillsammans hur jorden var ett 
glödande klot, planeter och solsystem, kemiska reaktioner, vulkanutbrott och mycket mera. 
Informant B kändes sig väldigt nöjd med projektet, det hade varit mycket roligt för henne 
själv. 
 
Hon menar att det är upp till henne som danspedagog att se elevernas möjligheter och låta 
dem komma med förslag som hon kan utveckla. I ett projekt använde hon istiden till 
medeltiden som kunskapskälla och inspiration. Hon har även haft projekt där hon och 
eleverna dansat om skogen. De tog upp ämnen som skogstillverkning, skogens alla djur, 
skogens väsen, hur ett träd gror och växer till sin fulla storlek. Alla dessa projekt bidrar till 
hennes övertygelse om att allt går att dansa. 
 
Avslutningsvis berättar Informant B att hon har undervisat på gymnasienivå inom särskolan i 
Stockholm och har ställt sig frågan – sen då? Måste man sluta dansa efter ungdomen? Hon 
upplyser om att vissa folkhögskolor har kurser för människor med olika sorters 
funktionshinder och förståndshandikapp, där hon har undervisat i dans. Men i hennes uppdrag 
står det att hon ska prioritera barn och unga. Hon menar att det är en politisk sak. De vuxna 
skulle egentligen aldrig sluta dansa för att det är ett sätt att hålla sig levande på anser hon och 
ställer sig frågan hur man får till det ekonomiskt?   
 
Samhället är fullt med fördomar mot dans anser hon och det är inte mindre för att man går på 
särskola. Hon berättar hur hon nyligen varit på en skola där personalen inte våga berätta att 
det var dans de sysslade med utan kallade det istället för rörelsedrama. Det tycker hon är 
sorgligt.  
 
4.3 Informant C 
Informant C är i grunden utbildad förskolelärare. Efter att ha arbetat på ett korttidshem för 
barn med särskilda behov fick hon upp intresset för specialpedagogyrket som hon sedan 
vidareutbildade sig till. Hon har arbetat på den aktuella skolan i fem år. 
 
4.3.1 Skolan 
Skolan är en träningsskola med tre klasser varav varje klass har fyra elever. Det finns plats för 
fem elever, men på grund av vikande barnantal så är inte alla platser fyllda. De senaste två 
åren har de delvis delat in eleverna i klasserna efter vilken utvecklingsnivå eleverna ligger på. 
Själv arbetar hon med de elever som är på lägst nivå, det vill säga har mest handikapp. Alla 
eleverna sitter i rullstol och även om de har lite olika behov så ligger de på liknande nivå 
utvecklingsmässigt. Den andra gruppen består av elever som är på lite högre nivå, vilket 
betyder att halva gruppen är gående. I den tredje klassen är alla elever gående och eleverna 
har kommit längst i sin utveckling. Ingen av eleverna på skolan har något tal men de som 
tillhör den mest utvecklade gruppen kan texta lite och på det sättet förmedla saker. 
 
4.3.2 Dansundervisningen 
Eleverna har rullstolsdans en gång i veckan. Det är lärarna själva som håller i dansen. I 
hennes klass är de alltid en personal per elev, sammanlagt en lärare och tre assistenter. De 
håller till i ett stort rum som de kallar motorikrummet där de även har gymnastik. I och med 
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att det är rullstolsdans så är personalen delaktiga hela tiden då det behövs någon som kör 
rullstolarna. 
 
Rullstolsdans med barnen har skolan haft längre tid än vad Informant C har arbetat i 
verksamheten. Hon tror att det startade med att en kvinna från Stockholm hade ett projekt på 
skolan och att de sedan har fortsatt med rullstolsdansen. Hon nämner också att lärarna har en 
video med ett antal olika rullstolsdanser.  
 
De har samma program och ordningsföljd varje vecka för att eleverna skall känna igen vad de 
gör och framförallt melodierna de dansar till. Detta är viktigt för eleverna som är på en så pass 
låg utvecklingsnivå. Informant C menar att detta kan skapa en förväntan hos barnen på så sätt 
att vissa har några favoriter och de vet vilken melodi som kommer när. Lärarna tycker att 
dansen fungerar jättebra, eleverna har roligt och hon tycker att det märks att dansen ger dem 
någonting. 
 
På skolan finns också en dansgrupp för de barn som är gående. Där de bland annat gör olika 
sånglekar. Även om barnen är gående så är de på olika sätt begränsade i sina rörelser. Hon 
beskriver att barnen får i dansen uppleva glädje i att röra sig, gemenskap och att det är roligt 
att sjunga och dansa. Även i den här gruppen så används samma program, iallafall runt ett år, 
sen kan vissa delar bytas ut men man byter aldrig ut hela programmet på samma gång. 
Mycket av arbetet på skolan bygger på upprepning och kontinuitet. 
 
Lärarna får ingen fortbildning i dans men var i höstas iväg på en friluftsdag med eleverna på 
en dansdag för funktionshindrade. Det var barn, ungdomar och äldre som under ledning av en 
kvinna dansade tillsammans. Detta tyckte Informant C var inspirerande. 
 
4.3.3 Syftet med dans och dess effekter 
Framförallt ser Informant C dansen som en rolig grej som sprider glädje till barnen, bland 
annat genom den medryckande musiken de använder. De har valt att lägga dansen som sista 
lektion på fredag för att de tycker att det är bra att avsluta veckan med någonting roligt 
tillsammans. Hon beskriver att det blir en gemenskap i gruppen och att en del av barnen visar 
att det tycker det är roligt genom att nästan kikna av skratt. Dansen innehåller fart, det är 
svängigt och musiken är hög. Hon tycker att bara se glädjen hos barnen när de dansar är värt 
mycket. 
 
Informant C tycker att dansen hjälper barnen med rumsuppfattningen genom att de rör sig på 
olika sätt runt i rummet. Det ger en känsla för rummet och att de får uppleva rummet på ett 
annat sätt. Strukturen i programmet hjälper också eleverna med tidsuppfattningen eftersom de 
lär sig vilken ordning allt kommer. Hon tar ett exempel på hur viktig strukturen är. För ett par 
veckor sedan hade de haft lite ont om tid så de var tvungna att korta ner programmet och en 
av pojkarna reagerade starkt på detta och var mycket missnöjd. Detta visade på hur väl 
eleverna vet hur det skall vara, vilka melodier som är med och i vilken ordning de kommer.  
 
Dansen bidrar med att skapa en gemenskap genom att de är många som är tillsammans. De 
har danser där man är i par och där får barnen uppleva att de stundtals har en kompis som 
kommer upp bredvid en. Musiken tillför också att de får känna rytm och fart. Hon tror att 
barnen upplever dansen som något mycket positivt och tror att flera av eleverna tycker att det 
är bland det roligaste de gör i skolan. Även personalen tycker att det är roligt vilket hon säger 
smittar av sig på barnen och skapar en bra stämning i rummet. 
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Det finns ingen dans som fritidsverksamhet för barnen i träningsskolan. För barn och 
ungdomar med funktionshinder anordnas det disco och liknande i kommunen men hon tror 
inte att eleverna på hennes skola brukar delta då de inte är på så hög utvecklingsnivå.  
 
4.3.4 Kommunikation 
Informant C säger att kommunikation är ett väldigt viktigt ämnesområde, speciellt eftersom 
skolans elever inte har något tal. Det är viktigt att på något sätt förstå vad eleverna känner och 
vill och att de upplever att de kan göra sig förstådda. 
 
I Informant C:s klass använder hon sig i schemat av föremål/signaler för alla aktiviteter de 
gör. Exempelvis visar hon skeden när det är dags att äta. Detta för att eleverna skall förstå vad 
som händer och vara förberedda på vad som kommer att ske. Varje ämne/aktivitet har sin 
signal. För rullstolsdansen har de en ”pompom”; en pinne med flörtkula och silkesband som 
hänger. Pinnen sitter på rullstolen under tiden de dansar och när de är färdiga så tar barnen 
och viftar med pinnen och de säger ”tack för dansen”. De visar pinnen innan dansen så att 
barnen förstår att nu är det rullstolsdans på gång. I ”mellanklassen” använder de sig också av 
liknande signaler men även till viss del bilder för några av eleverna. I den högsta klassen 
använder alla utom en elev sig av bilder. Bilderna används dels på schemat men eleverna har 
också egna bilder som de använder sig av i syfte att göra sig förstådda. Exempelvis har de en 
bild med ett glas fyllt med vatten som de kan visa om de är törstiga. Hon säger att 
användandet av bilder underlättar mycket eftersom barnen kan göra sig förstådda och få fram 
vad de vill ha vilket minskar risken för utbrott hos de elever som lätt blir frustrerade. 
 
För Informant C betyder ordet kommunikation allt som sker mellan två människor så som 
miner eller en blick. Hon förklarar att lärarna på skolan arbetar med att tolka elevernas egna 
signaler, om det kommer ett leende till exempel. Hon berättar att en av eleverna inte kan le ett 
medvetet leende men de försöker tolka in om eleven upplever något som roligt eller 
obehagligt. Hon säger att det tar ett bra tag innan man lär känna eleverna så väl att man kan 
tolka alla deras signaler. Informant C beskriver lärarnas uppgift som att ha tentakler, det vill 
säga vara uppmärksam och lyssna av barnen. Vidare berättar hon att de hellre övertolkar 
barnens signaler för att inte tänka; ”hon förstår inte, hon är inte med”. Övertolkningen kan 
göra att eleverna känner att de får respons på det de försöker förmedla. 
 
Informant C kan inte säga att hon har sett någon direkt utveckling i kommunikationen men 
påpekar att eleverna tycker att det är väldigt roligt och får känna gemenskap genom dansen. 
Hon tycker att det är svårt att säga om det har gått framåt i kommunikationen just på grund av 
dansen men tar upp ett exempel med en pojke som i danserna när de är i par visar ett stort 
intresse för den som går bredvid och försöker medvetet ta kontakt. Hon tycker att man kan 
säga att kommunikationen har kommit ett steg längre och att det är roligt när man märker 
dessa små skiftningar hos eleverna. I arbetet med barn på den nivån får personalen vara glad 
för små saker som sker anser hon. Informant C förklarar att speciellt i hennes klass arbetar 
man mycket med att bibehålla det som eleverna har och kan därför inte alltid förvänta sig så 
mycket framsteg. Det är viktigt att till exempel elevernas kontraktorer inte blir värre och 
framförallt att skapa en glädjefull tid. Det måste bygga på att det är lustfyllt så att vardagen 
inte bara blir träning då exempelvis dessa elever har mycket sjukgymnastik. 
 
4.3.5 Lärandet 
Informant C tror att dansen kan ha en positiv inverkan på lärandet, framförallt genom att det 
är roligt. Om man har roligt så är det lättare att lära in andra saker. Det krävs ofta att man ska 
tycka att det är lustfyllt för att man ska vilja lära sig. Dansen kan bidra till att skolan i sig blir 
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lustfylld. Det blir ett avbrott från det andra i skolan. Hon tar som exempel att många barn har 
bordsträning och dansen blir då ett avbrott då de får röra på sig. Hon nämner också 
gemenskapen igen som en viktig komponent. Det blir en social bit med kontakt och samspel. 
 
Hon rekommenderar andra skolor att ta in dans i undervisningen även för dessa barn. Hon 
säger att dans kan vara roligt för alla. Man behöver inte själv kunna dansa. Alla kan ha glädje 
av det oavsett vilken nivå man befinner sig på. Hon säger att tidigare har de haft idrottslärare 
och resurslärare på skolan som har haft ansvar för dansen men på grund av indragningar finns 
dessa inte kvar. Hon påpekar att man som lärare själv måste se till att det flyter på och att man 
arbetar med sådana här saker, vilket hon finner viktigt. 
 
4.4 Sammanfattning 
Det har i resultatet framkommit att leken är viktig för barns utveckling och bör vara en 
väsentlig del i undervisningen. Vidare anser informanterna att dansen har många likheter med 
leken och den kan vara ett sätt att nå elevers eget skapande och få dem att uttrycka sig. 
Dansen som uttrycksmedel återkommer i samtalen och det poängteras att många elever i 
särskolan har svårt med det sociala samspelet, vilket informanterna tror kan påverkas positivt 
av dansundervisning.   
 
I resultatet beskrivs hur organiseringen av dansundervisning kan se ut. En av skolorna hade en 
danspedagog som höll i undervisningen. På den andra var det personalen själva som, med stöd 
av videomaterial, stod för dansundervisningen. Danspedagogen som deltog i undersökningen 
beskrev sin verksamhet. Hon undervisar själv ute i skolorna och ger även ”injektioner av 
dans” så att lärarna själva kan hålla i undervisningen. Informanterna upplevde att de flesta 
eleverna uppskattade dansundervisningen. Under intervjuerna uppkom även bristen av 
dansutbudet som fritidsverksamhet för människor med särskilda behov.  
 
Det tas upp att eleverna på särskolan ofta har ett behov av att utveckla sin rörelseförmåga. 
Dansen anses vara ett verktyg för att hjälpa eleverna med detta. Dansundervisningen kan 
också ge eleverna möjlighet till att träna sin rumsuppfattning. 
 
Endast danspedagogen kunde ge ett direkt svar på dansens påverkan av elevers 
kommunikativa färdigheter. Hon ansåg sig kunna se en förändring när eleverna börjat bli 
trygga i dansen. Specialpedagogerna hade svårare att se en utveckling men gav dock exempel 
ut verkligheten där de kunde se ett ökat samspel mellan eleverna.  Undersökningen visar att 
dansen kan ha en positiv inverkan på lärandet. Det ges konkreta exempel på hur dansen kan 
integreras med skolans andra ämnen.  
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5 Diskussion 
 
5.1 Metod 
Vi finner att den kvalitativa forskningsintervjun hade ett gott utfall för vår undersökning. 
Informanterna visade ett stort intresse för ämnet, det märktes att de var engagerade i sitt 
arbete och därför hade lätt att samtala kring pedagogiska frågor. Vi tror därför att intervjun 
var en positiv upplevelse (Kvale, 1997) och hoppas att den på något sätt berikade 
informanternas arbete. 
 
Vid två av intervjutillfällena användes en konferenstelefon eftersom de informanterna är 
verksamma i en annan del av landet. Vi upplevde att dessa två intervjuer hade ett bättre flyt än 
den första. Att redan en intervju hade gjorts kanske hade en viss inverkan men vi tror att det 
främst beror på att under intervjun kunde vi ha en tyst kommunikation mellan oss som 
förbättrade vårt samarbete. Det negativa med telefonintervjuerna var att vi förlorade 
upplevelsen av kroppsspråk och minspel vilket vi i uppsatsen poängterat är en viktig del i 
människors kommunikation.  
 
5.1.1 Validitet och tillförlitlighet  
Vår avsikt var att, som Kvale (1997) understryker, hindra samtalet från att hamna i bestämda 
uppfattningar om dansen i särskolan. Vi gav inte ut intervjufrågorna i förväg eftersom vi ville 
ha spontana och ärliga svar. Under själva intervjun uttryckte vi inte våra egna tankar om dans 
som verktyg. Syftet vara att förhindra att informanterna försökte svara ”rätt” på frågorna 
vilket Stukát (2005) skriver om. Han menar att det alltid finns en risk för att 
intervjupersonerna vill vara till lags och svara så som de tror intervjuaren vill.  
 
Vi upplevde att informanterna stundtals ville ge oss tillfredställande svar. Det kan mycket väl 
varit omedvetet och det är en hårfin gräns mellan att svara ”rätt” och att vilja ge 
välformulerade svar. Innan intervjuerna presenterade vi oss som danslärarstudenter till 
Informanterna, med detta visar vi att dansundervisning är ett område som vi har mycket 
kunskap om och erfarenheter från. Vi tror att det kan ha påverkat våra informanter på olika 
sätt. Danspedagogen vi intervjuade försökte inte svara ”rätt” på frågorna men pratade till oss 
utifrån vår gemensamma ämneskunskap vilket delvis försvårade resultatsammanställningen.  
 
Vi anser att den geografiska spridningen av våra informanter gav undersökningen en bredare 
inblick i arbetet med dans i särskolan eftersom den är organiserad på olika sätt runt om i 
landet. Hade vi valt att enbart använda oss av danslärare och danspedagoger hade det funnits 
en risk att deras och även våra uppfattningar om dansens kommunikativa egenskaper tagits för 
självklara. Vi anser att valet av informanter gav oss tillförlitlighet i undersökningen. 
 
5.2 Resultat 
Vi har delat upp resultatdiskussionen utifrån ett antal olika ämnesområden som uppkommit i 
undersökningen. 
 
5.2.1 Från teori till praktik 
I vår litteraturstudie blev vikten av att barns lek- och rörelsemönster engageras förtydligad för 
oss. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1983;1993) skrev att i barns lek- och rörelsemönster 
engageras många sinnen. De poängterade att i leken utvecklar barnet sin spontanitet, fantasi 
och lust att lära. Vygotskij (1995;2006) menar att fantasi är grunden för varje kreativ aktivitet 
och möjliggör allt skapande. Informant B i undersökningen valde att uttrycka sig följande: 
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”Dansen är härlig på så sätt att den är lekfull och skapande” och hon poängterar att 
undervisningen ska vara ”rolig, härlig och fantastisk”. Vi tror att detta överensstämmer i 
många fall på barns syn på lek. Efter studien tycker vi oss kunna se att leken och dansen är två 
olika grenar på samma träd. I rötterna hittar man källor till all kreativitet såsom fantasin, 
rörelsen, spontaniteten, nyfikenheten, skapandet och lusten att lära. 
 
Många av de barn som går på särskolan och framförallt i träningsskolan har stora 
rörelsehinder som exempelvis Informant C:s klass. I vald litteratur skriver Sandborgh-
Holmdahl och Stening (1983;1993) att om rörelserna hos ett barn inte är automatiserade måste 
det lägga en stor del av sin uppmärksamhet på enkla och vardagliga rörelser. Av den 
anledningen antas barn med svagt utvecklad grovmotorik ha sämre förutsättningar att klara av 
inlärningssituationer som innefattar intellektuella färdigheter (Sandborgh-Holmdahl, Stening, 
1983;1993). Litteraturen visar på att elever med dålig motorik får det svårare att ta till sig 
andra stimuli samtidigt såsom att se och lyssna. Vi tror att i dansen kan eleverna öva på att 
förbättra sin motorik så att de får enklare att ta till sig fler stimulis samtidigt.  
 
Litteraturen framhåller att utvecklandet av barns motoriska färdigheter är en aktiv process 
vilket kräver stor uppmärksamhet och mental koncentration från barnet tills att den motoriska 
färdigheten finns automatiserad i kroppen (Ericsson, 2005). Vi anser att i dansen kan eleverna 
på ett lekfullt sätt öva upp sina kroppsliga färdigheter. Den mentala koncentration barnet 
lägger ned på att utföra rörelsen bäddas in i fantasi och inspirerande musik. En del elever har 
aldrig rullat på golvet fast de kan gå berättar Informant B. Hon menar att det tyder på att 
många så kallade basrörelser inte är inövade. I dansen får eleverna möjlighet att träna upp 
dessa på ett lekfullt sätt. Enligt Informant B kan även balansen och hållningen hos eleverna 
byggas upp.  
 
I litteraturstudien fann vi att motoriska svårigheter påverkar inte bara barnets sätt att fungera 
utan även deras syn på sig själv samt hur andra uppfattar dem. En fysisk förbättring av 
kroppen tror Informant B stärker det psykiska spektret hos eleven och ger ett bättre 
självförtroende, detta i enlighet med litteraturen. Ericsson (2005) skriver att en 
kroppsuppfattning som är god ger en fysisk säkerhet. Det leder enligt henne i sin tur till en 
känslomässig stabilitet, vilket kan påverka lärandet. Informant B tror att dansen fyller en 
viktig funktion eftersom barnen får tillgång till ytterligare ett uttrycksmedel och hon tror att 
det för med sig både sociala, fysiska och psykiska aspekter. I samtycke med litteraturen och 
informanterna tror vi att en god kroppsmedvetenhet gör att man blir modigare och vågar 
interagera med andra människor.   
 
5.2.2 Kontinuitet i undervisningen 
Det framkommer i resultatet av undersökningen att kontinuitet i arbetet krävs för eleverna på 
särskolan vilket de båda specialpedagogerna tar upp. Informant A förklarade att det krävs lång 
tid för att en utveckling ska ske och Informant C nämnde att mycket av arbetet på skolan 
bygger på upprepning och kontinuitet.  
 
I bakgrunden beskrivs undervisningstraditioner inom dans i skola. Undervisningen i tradition 
två bygger på idén om att dansen är en ritual och lektionen följer samma struktur varje gång. 
Upprepningen ses inte som någonting långtråkigt utan fyller en funktion för eleverna 
(Björklund Dahlgren, 1990). Detta tankesätt speglar informanternas beskrivning av arbetet i 
särskolan. Informant C beskrev hur de i rullstolsdansen använde samma program och 
ordningsföljd varje vecka för att eleverna skulle känna igen sig. Hon menar att detta kan 
skapa en förväntan hos barnen. 
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Björklund Dahlgren (1990) belyser att dansundervisningen skall ge eleverna en stark 
dansupplevelse där de får känna att dansen fyller en funktion och är något som man kan dela 
med andra människor. Vi tror att genom eleverna känner kontinuiteten i upplägget av 
undervisningen blir det enklare för dem att förstå funktionen med dans och den starka 
dansupplevelse som Informant B beskriver.  
 
5.2.3 Kommunikation 
Trots att de båda specialpedagogerna hade ett brett perspektiv på vad ordet kommunikation 
betyder för dem hade de svårt att svara på frågor om elevernas utveckling. Informant A ansåg 
att eleverna hade haft dans för kort tid för att hon skulle kunna ge ett svar på frågan om 
dansens inverkan på elevernas kommunikativa färdigheter. Vi menar att det hör ihop med att 
arbetet i särskolan kräver kontinuitet under en lång period. 
 
Gemensamt för de två specialpedagogerna var att båda trots att de hade svårt att ge ett direkt 
svar på frågan gav oss exempel där de ansåg att elever hade utvecklats i sin kommunikation. 
Vi tror att det beror på att det kan vara svårt att ge ett generellt svar och att uttrycka ett 
bestämt konstaterande kring elevers kommunikativa utveckling, när särskolans elever inte är 
en homogen grupp. 
 
För Informant C:s  skola är kommunikation ett väldigt viktigt ämnesområde, speciellt 
eftersom skolans elever inte har något tal. Hon tyckte att det var svårt att säga om dansen hade 
haft någon inverkan på elevernas kommunikativa färdigheter. Senare i samtalet ger hon ett 
exempel där hon tycker att man kan säga att kommunikationen har kommit ett steg längre för 
en enskild elev. Informant C tycker att det är roligt när man märker dessa små skiftningar hos 
eleverna. Hon förklarar att i speciellt hennes klass arbetar man mycket med att bibehålla det 
som eleverna har och kan därför inte alltid förvänta sig så mycket framsteg. 
 
Hur lång tid det krävs för att se en förändring av barnens kommunikation är individuellt från 
barn till barn tror vi. Att koppla dansen som ämnesområde till just utvecklingen hos en 
specifik funktion hos barnet kan vara svårt att se för lärarna. Detta var vi mycket medvetna 
om innan vi började skriva uppsatsen och försökte därför välja klasser som fått mer 
sammanhängande dansundervisning. Det framkom dock att det vi i vanliga fall anser vara en 
längre sammanhängande period av dans inte nödvändigtvis är tillräckligt lång för att kunna se 
en utveckling hos alla elever. 
 
Vi upplevde att under en viss del av intervjun skedde en förändring i informanternas 
uppfattning om dansens inverkan på elevernas kommunikativa färdigheter (Kvale, 1997). Det 
är möjligt att informanterna själva inte lade märke till att de gav en beskrivning ur 
verkligheten som motsade deras direkta svar på frågan vi ställde. 
 
För att ge eleverna feedback på deras kommunikation berättar Informant C att de hellre 
övertolkar barnens signaler. I enlighet med litteraturen där många forskare hävdar att den 
ickeverbala kommunikationen står för 80 procent av det innehåll som förmedlas, så som 
kroppsspråk, gester, mimik och blickar (Dimbleby, Burton, 1988;1995). Informant C 
beskriver att personalen försöker tolka in om barnen upplever något som roligt eller 
obehagligt. Som vi tog upp i litteraturstudien belyste Brehm och McNett (2008) det 
kroppsliga i kommunikationen. Det kroppsliga uttrycket kan vara mer betydelsefullt än det 
verbala, en liten handling så som att gå genom ett rum kan uttrycka mycket menar de. Brehm 
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och McNett (2008) hävdar att rörelser kan kommunicera när orden misslyckas och att dansen 
håller denna kanal ut från våra kroppar öppen och levande.  
 
5.2.4 Lärandet 
Skolans uppdrag är att främja elevens lärande (Lpo94). Vi ser det som lärarens uppgift att 
vägleda och stödja den enskilda elevens lärandeprocess, alla elever skall få förutsättningar för 
att hitta sin väg till lärande. I Lpo 94 står det att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i 
det aktiva lärandet” (Lpo 94, s.5). Därför menar vi att barn och ungdomar i skolan bör få möta 
dans eftersom det kan vara en möjlig väg för dem att utveckla sitt lärande. Vi tror att bryggan 
mellan lärande och lek angränsar till fantasin. Vygotskij menar att alla lekande barn visar 
exempel på den mest autentiska och äkta kreativiteten och åsyftar därför att vid redan mycket 
tidig ålder finner vi hos barnet kreativa processer. (Vygotskij, 1995;2006).  
 
Våra informanter är överens om att dansen kan ha en positiv inverkan på elevernas 
lärandeprocess och i resultatet kom det fram olika exempel på hur man konkret kan använda 
dansen som verktyg. Som Informant A påpekar kan dansen vara både det huvudsakliga och ett 
medel. Vi gör inte någon värdering mellan dessa två sätt att använda dansen i skolan utan 
menar att de båda skall finnas med i undervisningen. Informant C tar upp en aspekt som vi 
anser är viktig, att dansen kan påverka elevernas lärande genom att det är roligt. Hon säger 
bland annat att om man har roligt så är det lättare att lära in andra saker vilket vi är övertygade 
om.  
 
I bakgrunden beskriver vi kortfattat diagnoserna ADHD/DAMP. Informant B ger en skildring 
av det kaos man kan uppleva i arbetet med elever som har ADHD/DAMP men hon betonar 
även att det sker en utveckling hos eleverna och att de kan lära sig att ta in saker och att 
lyssna. I bakgrunden beskrivs även ett projekt med dansterapi för pojkar med ADHD/DAMP 
och där har man kommit fram till att dansen i form av terapi kan minska hyperaktivitet hos 
dessa barn (Grönlund, Renck, 2005). För de barn som är hyperaktiva kan dansen ge ett 
sammanhang där det är tillåtet för dem att vara fysiskt aktiv. Vi tror att dansen kan leda till att 
eleverna får lättare att koncentrera sig i den övriga undervisningen efter att fått utlopp för sin 
energi. 
 
Inom danstraditionen pratar man om kroppsminnet, menas att kroppen minns det hjärnan 
glömt. Genom att införliva teoretiska kunskaper i kroppen det vill säga integrera de andra 
skolämnena i dansen, som Informant B beskriver, tror vi barnen kan få ett medel till att 
minnas de kunskaper de fått .  
 
5.2.5 Danslärarrollen 
I resultatet beskrivs tre olika exempel på hur dansundervisningen kan vara utformad i skolan. 
Beroende på utbud och tillgång av dans i de olika kommunerna kan dansundervisningen te sig 
väldigt olika. Detta kan bero på det Informant B understryker att det i dagsläget finns för få 
utbildade danslärare och att tankesättet i dansen inte är så utbrett, samt en ekonomisk fråga.  
 
Problemet med att erbjuda eleverna dansundervisning bottnar i flera perspektiv. Med 
erfarenhet från vår egen utbildning tror vi att ett av dessa perspektiv kan återfinnas i 
lärarutbildningen. Under vår utbildning blev vi inte erbjudna någon kunskap inom ämnet dans 
i det allmänna utbildningsområdet, AUO. Däremot fick vi ta del av bild och drama som 
verktyg till lärande. Vi tror att det kan bidra till att dessa två ämnen har en mer självskriven 
plats på schemat för elever i den svenska skolan. När inte alla estetiska ämnena finns 
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representerade i lärarutbildningen är det inte konstigt att lärarna inte förstår vad 
dansundervisningen handlar om.  
 
Informant B menade att få bland personalen i skolorna har erfarenhet av dans. Hur ska dansen 
som en konstnärlig form kunna spridas när inte ens stommen i skolstrukturen det vill säga 
lärarna vet vad dans är. Dansen är på vissa håll på frammarsch vilken tydligt kan märkas av 
de Dans i skolan konferenser som har hållits i Sverige. En del högskolor med 
lärarutbildningar har kommit längre än andra med att erbjuda sina studenter dans, men det är 
än lång väg kvar att gå tror vi. Vi anser att alla blivande lärare borde få dans i sin utbildning, 
både som medel till övrigt lärande men även som en fristående konstform.  
 
På Informant C:s skola använde de sig av en film vilket vi fann intressant. Personalen 
använde sig av olika delar av filmen som de satt ihop till ett program. Filmen och tillhörande 
material hade beställts från Specialpedagogiska institutet. För att dansen ska få en chans att 
sprida sig tror vi att material såsom filmer, sjalar och tyger måste vara lätt tillängligt för 
skolorna och finnas där de köper sitt material. Dels för att sprida dansen men även för att 
underlätta för personalen att stå för undervisningen själva. Informant C rekommenderade 
andra särskolor att ta in dans och hon menar att dans kan vara roligt för alla. ”- Man behöver 
inte själv kunna dansa. Alla kan ha glädje av det oavsett vilken nivå man befinner sig på.” 
 
Hur kommer då danslärarrollen att se ut i framtiden?  Den frågan kan vara svår att svara på 
men som Informant B beskrev sin verksamhet kommer hon och ger injektioner med dans och 
idéer till personalen på särskolan. Det är mycket möjligt att danslärarrollen kommer se ut så i 
framtiden så länge det stora behovet av utbildade danslärare är omättat. För att dansen ska få 
en självskriven plats på schemat för elever i den svenska skolan så måste den bli mer 
tillgänglig.  
 

5.2.6 Dans på fritiden 
Uppsatsens syfte var att undersöka dansen som kommunikationsmedel i särskolan. Utan att 
själva formulerat en fråga om dansutbudet i kommunerna hamnade vi i det ämnesområdet 
under intervjuerna. Vi tror att om dans var en del på schemat i den obligatoriska skolan hade 
steget till att utöva dans på sin fritid inte varit lika stort för vissa elever. Informant C säger att 
det inte finns någon dans som fritidsverksamhet för barnen i träningsskolan i kommunen.  
 
Informant B tar upp problematiken i ett större perspektiv och efterlyser dansgrupper för alla 
med speciella behov och inte bara barn och ungdomar. På vissa folkhögskolor finns det kurser 
i dans för människor med olika sorters funktionshinder och förståndshandikapp. Men vi tror 
att endast ett fåtal har möjligheten att gå dessa kurser när tillgängligheten kanske inte är den 
bästa.  För att dansutbudet ska öka även för de äldre tror vi att dansen behöver vinna ny mark 
och kanske vända sig till erfarna organisationer så som handikappidrotten.  
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6 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om dansundervisning i särskolan kan vara ett 
verktyg för att utveckla elevernas kommunikativa färdigheter. Undersökningen har baserats 
på lärarnas upplevelser av dansundervisning. Frågeställningarna har varit vilket syfte lärarna 
har sett med undervisningen, om de har upplevt att dansen påverkar eleverna och om 
dansundervisningen kan ha positiva effekter på lärandet? 

För att få förståelse för det sammanhang som låg till grund för studiens syfte inleddes kapitel 
2 med en beskrivning av funktionshinder samt hur särskolan är organiserad. Vidare studerades 
de olika ämnesområden som vi ansåg skulle beröras. Med en grund i litteratur och forskning 
framställdes Vygotskijs kulturhistoriska dialektiska teori, kommunikation, motorik och 
dansens utveckling.  

Den metod vi valde att använda oss av i undersökningen var kvalitativa forskningsintervjuer. I 
undersökningen deltog tre informanter med erfarenhet av dans i särskolan. Resultatet innehöll 
en sammanställning av det material som insamlats under intervjuerna. Det framkom i 
undersökningen att informanterna kunde se olika positiva effekter med dansundervisning i 
särskolan. Två av informanterna hade svårt att ge ett direkt svar på om dansundervisning kan 
utveckla elevers kommunikativa färdigheter, trots detta gav de exempel från verksamheten 
där de ansåg att elever hade utvecklat ett större samspel med andra.  

En del i diskussionen berörde elevernas motorik som vi tidigare konstaterat kan vara sämre 
utvecklad på grund av elevernas funktionshinder. Vi tror att i dansen kan eleverna öva på att 
förbättra sin motorik så att de bland annat kan ta in flera stimulis samtidigt. Detta kan bidra 
till en större fysisk säkerhet vilket i sin tur kan positivt påverka elevens självförtroende. I 
diskussionen tar vi upp svårigheter att se en utveckling av kommunikationen hos eleverna. Vi 
anser att det krävs en kontinuitet i undervisningen som skall vara anpassad till särskolans 
elever. 

Slutsatser som kan dras av undersökningens utfall är att dans bör, tillsammans med andra 
former av uttrycksmedel, vara en del i särskolans undervisning då det kan bidra med positiva 
effekter på flera områden. Det behövs även en vidgad kompetens bland skolans lärare för att 
det skall vara möjligt att ge alla elever dans i skolan. 
 
6.1 Vidare forskning 
Under litteraturstudien till uppsatsen upptäckte vi att kunskap om ämnet dans var mer 
begränsat än vad vi förväntat oss dömande litteraturtillgången. Dans i skolan har funnits sen 
70-talet och har under 2000-talet inte spritt sig tillräckligt för att personal och elever ska ha 
blivit införstådda med vad begreppet dans i skolan betyder. Varför tar det så lång tid att 
införa, enligt oss, ett viktigt ämneskunskapsområde som bevisligen tillför mycket för eleverna 
och dessutom finns med i Lpo 94? Det står att ”Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet”(Lpo 94, s.7). Vi tror att 
om forskningen och litteraturtillgången hade varit större hade det bidragit till spridning av 
dans i skola - konceptet. Vi ställer oss därför frågan vad som kan göras för att sprida dansen 
ytterligare och vad kommunerna gör för att bidra till spridningen? Som det har kommit fram i 
uppsatsen så är det finansiella upplägget för dansundervisningen olika för kommunerna.  
Som blivande danslärare vill vi absolut inte att dansen ska bli en klassfråga mellan den 
kommunala och privata sektorn i skolvärlden, utan finnas för alla elever. Att profilera och 
marknadsföra sin skola har blivit allt vanligare och redan idag finns det grundskolor med 
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bland annat profileringen dansinriktning. Vi finner detta intressant och ställer oss frågan 
vilken utveckling detta kommer att ta. Är det så att om man vill dansa i skolan i framtiden 
måste man ha valt en skola som erbjuder den inriktningen?  
 
I vår uppsats valde vi att fokusera på kommunikation i särskolan. I litteraturstudien fick vi 
större förståelse för psykiska funktionshinder så som ADHD/DAMP, autism och 
utvecklingstörning. Vi hade funnit det intressant att göra en djupare undersökning i valt 
diagnosfält och se hur dansen påverkar enskilda individer med en bestämd diagnos.  
 
Uppsatsen visar på hur pedagoger och lärare arbetar ämnesövergripande i teman som kan 
beröra allt från jordens skapelse till träden i skogen. Informant B menar på att det finns 
ingenting man inte kan dansa. Intresset att undersöka hur klasslärare/pedagoger tar in de 
estetiska ämnena i sin undervisning har stärkts under processen att skriva denna uppsats.  
 
Fokus för uppsatsen låg på kommunikation men i processen berörde vi även hur dansen 
påverkar elevernas lärande. Intresset började gro och vi ställde oss frågor om hur dansen kan 
påverka språkinlärning eller kärnämnen som exempelvis matematik. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 Beskriv dig själv och ditt arbete i särskolan. 
 
 Kan du beskriva din skola/arbetsplats? 
 
 Hur ser ditt samarbete ut med de övriga lärarna i särskolan? 
 
 Har du varit delaktig i dansundervisningen, och i så fall hur? 
 
 Vilka är dina mål med dansundervisningen? 
 
 Vilket syfte ser du med att ha dans i särskolan? 
 
 Upplever du att några elever har lättare att ta till sig dansundervisningen? 
 
 Vad betyder ordet kommunikation för dig? 
 
 Har du sett någon förändring i kommunikationen hos dina elever genom dansen? 
 
 Vilka effekter anser du att dansen har på eleverna? 
 
 Tror du att dansen kan påverka det övriga lärandet? 
 
 Hur tror du eleverna upplever dansundervisningen? 
 

 

 

 

 = frågor till danspedagogen  
 = frågor till specialpedagogerna 

 
 
 
 




