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Abstrakt 
Detta examensarbete är en kvalitativ studie med övergripande syftet att generera kunskap 
för om och hur lärande kan ske för elever med läs- och skrivsvårigheter genom dans och 
rörelse som verktyg. Den komplexa läs- och skrivinlärningen problematiseras och 
diskuteras, utifrån det fördjupas studien i perspektivet av elever i svårigheter. 
Undervisning har skett i elevgrupp om 2-3 elever och ger exempel på hur det kan se ut i 
praktiken. Studien har genomförts med deltagande observationer som videofilmades och 
anteckningar fördes i anslutning till undervisningen i elevgrupp. Bearbetning och analys 
har skett med kvalitativa analysmetoder vilket medför att resultatet är exemplifierande 
och förankrade i teori. Resultatet visar att undervisning av elever i behov av särskilt stöd 
inte är enkelt eller kan betraktas ur endast ett perspektiv. Slutsatser är att i elevgruppen 
var dans och rörelse uppskattat och roligt, samt att det bidrog till att eleverna tog till sig 
undervisningen på ett bra sätt. Det är dock inte möjligt att utifrån studien göra några 
generaliseringar då det hade krävts mer tid i elevgrupp. Vidare är en annan slutsats att 
lärande är komplex, det som hjälper en kanske stjälper en annan. Elever i svårigheter kan 
vara i behov av komplement till traditionell läs- och skrivinlärning för att deras utveckling 
ska bli harmonisk och självbilden hållas positiv. 

Nyckelord: dans, rörelse, specialpedagogik, lärande, elever i svårigheter, läs- och  
   skrivsvårigheter 
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1. Inledning 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 (Skolverket, 
2011) står det att kunskap inte ska förstås som något entydigt begrepp utan det handlar 
om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa fyra samspelar med varandra. 
Vidare står det att skolan ska skapa ett lärande där olika kunskapsformer finns 
representerade och balanseras till en helhet. Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002) skriver 
om att kropp och själ hänger ihop och samverkar därför måste vi ha ett helhetsperspektiv i 
undervisningen. Vid inlärning handlar det om tanke, känsla och vilja. Författarna menar 
att för att en balanserad utveckling ska ske måste dessa tre olika få lika mycket utrymme i 
undervisningen. Arbetsformerna kommer att ha effekt på elevernas lärande och hur 
besjälat det blir. 

Gardner (1998, 2001) beskriver hur vi människor är utrustad med olika intelligenser 
vilket kommer innebära att individen har olika lätt för vissa saker beroende på inom vilket 
område denne har sin intelligens. Författaren ger exempel på att någon med kinestetisk 
intelligens självklart har lättare för allt som handlar om att uppleva med sin kropp och då 
är det viktigt att detta finns med i undervisningsformerna. Lgr11 (Skolverket, 2011) 
preciserar att eleverna faktiskt ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få 
utveckla olika uttrycksformer och samtidigt uppleva olika känslor och stämningar. 
Undervisningen ska innehålla inslag av dans, rytmik, drama, musik samt skapande i text, 
bild och form. För att verkligen belysa elevernas rätt till varierade arbetsmetoder lyfts det 
även fram att de ska få utforska, pröva på, tillägna sig och gestalta olika erfarenheter och 
kunskaper.  

För mig har dans varit oerhört viktig och den har alltid varit en del av mitt liv. Under 
gymnasietiden var det dansen som fick mig att orka genom skoltiden. Denna känsla av 
vad dans och rörelse kan betyda för ens eget mentala och abstrakta arbete i andra ämnen 
finns starkt hos mig. Jag har på nära håll mött barn med olika inlärningssvårigheter, bland 
annat dyslexi och språkstörning. Detta fick mig att börja fundera kring rörelse och 
inlärning. Kan dans och rörelse vara till hjälp vid olika svårigheter i lärandet? Denna 
fråga växte fram under min tid som danslärarstudent. Samtidigt påbörjades studier inom 
specialpedagogik, som kom att bli min andra specialisering. Mina personliga erfarenheter 
anser jag ger mig en förståelse både för föräldrar, men även en djupare förståelse för 
barnen/eleverna eftersom jag har sett på nära håll hur barn och föräldrar påverkas av att 
vara i svårigheter. Rörelse påverkade dessa barn och deras inlärning och detta får mig att 
vilja fördjupa mig ännu mer i ämnet. Dans är något som inte alla anser sig behärska eller 
känner sig trygg med, men rörelse finns hos oss alla. Jag anser att alla människor kan 
använda sig av rörelse och den finns hos alla oavsett kropp och eventuella 
funktionsnedsättningar.  Genom detta föddes tanken på att kombinera dans och 
specialpedagogik i en metod. Min förhoppning var att studien kan ge en ökad kunskap om 
hur dans och rörelse kan användas som hjälp vid undervisning av elever som har 
svårigheter i lärandet och därmed skapa bättre möjligheter för elever att lära med kroppen 
som hjälp. Vidare var det min tanke att den metod som utarbetats kan vara ett exempel på 
hur det kan se ut i praktiken. 
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1.1 Ord- och Begreppsförklaring 

I studien förekommer ett antal ord och begrepp som kanske inte är kända för alla läsare 
och därför preciseras innebörden av dem och hur de används i denna studie. 

Dyspraktisk 
Syftar till person med dyspraxi. Dyspraxi använt i denna studie syftar till det som Adler 
och Adler (2006) beskriver som verbal dyspraxi och handlar om att individen har 
svårigheter med att viljemässigt initiera ljud för att sedan sekvensera dessa till ord. På ett 
konkret plan får individen uttalssvårigheter. 

Fonemen  
I Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket [SAOL] förklaras det som de minsta 
betydelseskiljande språkljuden.  

Fonologi  
Handlar om kunskapen och vetskapen om språkljud sedda ur en funktionell aspekt 
[SAOL]. 

Pragmatisk  
Bjar och Lidberg (2003) beskriver att det finns olika perspektiv när det handlar om 
språkanvändning och pragmatik. Författarna belyser ett perspektiv av att när språkvetare 
talar om pragmatik menar de språkanvändning som härledd ur språksystemet. Inom det 
andra perspektivet ses handlingen eller verksamheten med språkanvändning som det 
viktiga. Det knyter an till ursprungsbetydelsen för pragmatik som kommer från pragma i 
grekiskan som betyder verksamhet.  

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet för studien är att generera kunskap för om och hur lärande kan 
ske för elever med läs- och skrivsvårigheter genom dans och rörelse som verktyg. 

Forskningsfrågor 

Vilken forskning finns kring traditionell läs- och skrivundervisning? 

Hur ställer sig forskning till dans och rörelse som specialpedagogiskt verktyg vid läs- och 
skrivsvårigheter?  

Hur kan lärande för elever i behov av särskilt stöd inom läsning och skrivning utformas 
med hjälp av dans och rörelse? 
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2. Bakgrund 
Hur hela vårt västerländska samhälle bygger på skriftspråket beskrivs i ett betänkande 
från Utbildningsdepartementet (SOU 1997:108) och att inte behärska skriftspråket kan 
vara en avgörande faktor för ett eventuellt misslyckande. Vidare beskrivs hur vår 
kommunikativa förmåga är medfödd men att utveckla den vidare går inte alldeles av sig 
självt. Vi måste få vara en del i en språklig omgivning. Det är inte det lättaste att 
identifiera språklig förmåga, det handlar om att kunna tala, läsa, lyssna och skriva. Det är 
mer komplext än det verkar. Vi lär oss och kommer till nya insikter tack vare språket. 
Barn/elever måste få utveckla både tilltron till och medvetenhet om sitt språkande. Ett 
citat av Kent Larsson (SOU 1997:108) har valts ut för att det visar på tanken i studien om 
hur viktigt det är med språket och att människor får tillgång till det på ett bra sätt. (ibid.) 

Språkandet är en skapande process där individ och värld möts. Språkförmågan existerar 
just i och genom användningarna. Den kan inte skiljas från handlandet, kunskapen, 
förståelsen och jaget. Tvärtom: den bestämmer dem, ty vi lever i språket. Språkförmågan är 
inte ett instrument eller ett redskap som står till viljans, jagets eller medvetandets 
förfogande. Den är villkoret och formatet för mänsklig förståelse. Språket konstituerar oss 
och vårt vetande. Det är i språket kunskapen blir till. (SOU 1997:108, 1997, s. 59) 

I kommande avsnitt förankras studien i teori, en generell bild av inlärningssvårigheter 
presenteras samt en fördjupad redogörelse för läs- och skrivsvårigheter, som är i fokus i 
denna studie. Aktuell forskning inom området belyses. Därefter redogörs för vad 
styrdokumenten säger och studien förankras i dem. För att kunna få en ordentlig bild över 
de två separata områdena; specialpedagogiken och dansen, beskrivs dessa områden kort 
varför sig, för att sedan belysa hur de kan samverka. Ett material, Praxis (Hellquist, 
2011), som har valts ut för studien presenteras, samt Gardners (1998, 2001) teori om 
multipla intelligenser.  

2.1 Teorier och tidigare forskning  

Det finns många olika lärandeteorier att använda sig av och luta sig mot i undervisning, 
frågan hur vi människor lär har inte ett enkelt svar. Säljö (2000) beskriver hur lärande inte 
är en fråga om bara teknik eller metod och vi kommer aldrig att ha en generell lösning i 
form av undervisningsmetoder. Vi vet att vi lär genom interaktion med andra människor 
och vi lär hela tiden, där igenom får vi tillgång till mer kunskap än vad vi har som enskild 
individ. Vi lär inte alltid det som var det tänkta, utan ibland lär vi något helt annat som rör 
oss själva eller våra förmågor. Vad som förväntas av oss beror på vilket samhälle vi lever 
i, vi är således beroende av vår kultur och dess omständigheter. Vår kunskapstradition har 
blivit abstrakt och det kan vara svårt att göra nya erfarenheter och skapa ny kunskap när 
det inte finns förankrat i den praktiska vardagen. (ibid.).  

Vygotskij (1995) talar om att det är den kreativa aktiviteten som gör det möjligt för oss 
människor att skapa något nytt. Han anser att alla människor är kreativa och denna 
förmåga väljer han att benämna som fantasi. Verklighet och fantasi hänger ihop, precis 
som reproduktion hör ihop med minnet. Ju rikare verklighet desto rikare fantasi, och när 
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vi gör något skapas nya tankar. Det lilla barnet tränar fantasin genom leken. Människan 
har två typer av grundläggande handlingar, det ena är att reproducera och återskapa det vi 
redan vet och kan, medan den andra handlar om att skapa något nytt och det är då den 
kreativa sidan kommer fram. När barnet leker blandas upplevda intryck och erfarenheter 
med kreativiteten och det skapas något nytt. Detta blir viktigt för alla som undervisar och 
vill lära barn ny kunskap, att ta tillvara på leken och fantasin. När barnen börjar skolan är 
det mestadels det språkliga skapandet som är i fokus, dock är det inte enkelt att skapa med 
skrivna ord. Det blir tydligt när elever som har ett rikt och flödande språk när de samtalar 
tappar detta när samma sak ska skrivas ned med ord. (ibid.) 

Bara vid en mycket hög nivå av samlad erfarenhet, bara vid en mycket hög nivå av 
språkbehärskning, bara vid en mycket hög utvecklingsnivå blir den egna inre världen för 
barnet tillgänglig för ett litterärt skapande. Detta beror på att barnets skriftspråk står på en 
mycket lägre utvecklingsnivå än dess muntliga språk. (Vygotskij, 1995, s. 52) 

Under perioden när skriftspråket är torftigt och under utveckling beskriver Vygotskij 
(1995) hur den vuxne kan hjälpa barnet genom att få tillgång till ett rikt och nyanserat 
berättande genom att skapa på andra sätt, genom sin kreativitet berätta med bilder, lek, 
kropp och gestaltning. Strandberg (2006) beskriver hur människan måste erbjudas en 
värld där språket finns för att kunna tillägna sig det. Vi har ingen medfödd läsförmåga och 
ingen kulturbefriad intelligens, vi har möjlighet att lära oss det som finns i vår kultur. Den 
absolut starkaste möjligheten till lärande är det vi gör tillsammans med andra, ansikte mot 
ansikte i ett gemensamt samspel. Detta menar författaren har sin grund i Vygotskijs 
sociokulturella teori om lärande.   

Säljö (2000) beskriver hur kommunikativa processer blir helt centrala i ett sociokulturellt 
perspektiv på mänskligt lärande och i vårt samhälle måste vi lära oss läsa och skriva, 
vilket är en väldigt omfattande och komplex kunskap. Vidare säger Säljö att den naturliga 
och ursprungliga formen för vårt språk är talade ord ansikte mot ansikte, för människor 
med hörselnedsättningar är det tecken. När vi ska lära oss läsa, vilket vi måste i vårt 
samhälle, är det en komplex sociokulturell teknik. Det talade språket är inte alltid en hjälp 
till skrivet språk och det är mycket ett barn måste lära sig för att behärska skriftspråket. 
Kraven på läs- och skrivfärdigheter har ökat på ett ganska dramatiskt sätt under det 
senaste århundradet och då är det inte konstigt att människor hamnar i problem. Lärandet 
ligger i gruppen och det du inte kan själv kan du låna från någon annans kunnande (ibid.). 

2.2 Läs- och skrivinlärning  

Läsförmåga ger tillträde till böckernas underbara värld. Barnen kan få skratta åt Pippis 
och Emils bravader och så småningom låta sig fångas av spänningen i Harry Potter och 
Sagan om ringen. Läsandet kan också ge svar på frågor inom många och vitt skilda 
ämnen som djurliv, natur, musik, sport och rymden och därmed öka barnens vetande om 
världen. Läskunnigheten är nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap. (Taube, 
2007, s. 11) 
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Frost (2002) skriver om att använda sig av olika metoder när det handlar om läs- och 
skrivinlärning och att det från första början är väldigt viktigt att finns en medvetenhet hos 
läraren om att vissa elever kommer att behöva enskilt stöd, oavsett hur läsundervisning 
läggs upp. Undervisning på nybörjarstadiet måste utgå från talat språk där eleven lär sig 
arbete med strukturen som finns i språket. För att de måste få kunskaper om att ord har en 
fonologisk struktur som kan brytas ned i bitar, där fonem är ett exempel. Eleverna måste 
förstå hur enskilda ljud låter och hur det hänger samman med bokstäverna. Det visuella 
måste knytas till det talade och i denna process av läs- och skrivinlärning är det viktigt att 
undervisningen bär med sig det sociala samspelet i lärprocessen och det täta sambandet 
som finns mellan läsning och skrivning. (ibid.) 

Det finns två olika traditioner i läsundervisning och Frost (2009) ger överblick över dem: 

Whole-language traditionen som bygger på en tanke om att läsning är i princip samma 
som att tala och undervisningen börjar i helheten. Inga anpassade läseböcker används, för 
det anses inte skapa några riktiga läsare. Denna tradition har fått stark kritik för att den 
inte tar någon hänsyn till de elever som har svårt med läsning.  

Phonics traditionen börjar med delarna för att sedan gå mot en helhet. Att vara medveten 
om fonem har en avgörande betydelse och för att kunna läsa behöver läsaren kunna 
avkoda ord på ett automatiserat sätt. Inom traditionen används anpassade texter. 

Frost (2009) nämner att dessa två traditioner har fått kritik och kan vara bättre om de till 
exempel används som komplement till varandra. Vidare nämner författaren två metoder 
för läsundervisning; Helhetsläsningmetoden och LTG – läsning på talets grund. 
Helhetsläsningmetoden jobbar enligt tre steg först helhet, sedan delar och slutligen helhet 
igen. Samma text behandlas under alla tre stegen, mittensteget innebär att fokus blir 
språkliga detaljer från texten som behandlats i helhet. Den andra metoden LTG vilken 
innebär en strategi som börjar i satsen, arbetar ned till ord och sist bokstäver. Det stora är 
att det ska ske utifrån barnets tankar och uppfattningar, inte läseboksförfattarnas. 
Trageton (2005) står för en annan syn på läs- och skrivinlärningen och har varit 
banbrytande med sitt arbete där datorn får ersätta pennan. Författaren menar att barnen lär 
sig att läsa genom sin egen skrivning, för att skriva på dator är lättare än att läsa. Det finns 
givetvis fler metoder än de som berörts i denna studie. 

Bjar och Lidberg (2003) framhåller vikten av att skolan skapar spännande tillfällen för att 
läsa och lyssna till böcker i förebyggande syfte för att motverka läs- och skrivsvårigheter 
beroende på avsaknad av tillgång till högläsning. Många elever inte har någon annan 
möjlighet till det än i skolan. Författarna beskriver hur eleverna får chans att öka sina 
omvärldskunskaper och fakta kunskaper. I grupp är det bra att barnen tidigt får ta del i 
strukturerade språkliga lekar, till exempel att klappa stavelser. Det gäller att analysera när 
det fungerar bra i gruppen, vilka sociala situationer barnet befinner sig i som är positiva 
och låta planeringsarbetet utgå från det som fungerar väl. I detta arbete blir det även 
viktigt hur de vuxna samspelar med barnet/eleven. Läraren har här ett stort ansvar för hela 
sin undervisning och situationen i klassrummet. (ibid.). Att inte ha för stora klasser är 
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något Frank (2009) lyfter fram som verkar gynna elevers utveckling och inlärning. 
Lundberg (2003) skriver om att den fonologiska medvetenheten först av allt ska testas och 
tränas genom lekar och övningar, samt att relationen mellan talat och skrivet språk är 
komplex i form av att vi talar på ett sätt och skriver ibland på ett annat sätt än det låter. 

2.3 Inlärningssvårigheter  

Inlärningssvårigheter är ett vitt begrepp och här ges en beskrivning av vilka svårigheter 
som kan finnas samt avgränsas de svårigheter denna studie berör. En fördjupad bild av 
läs- och skrivsvårigheter ges, eftersom det ligger i studiens fokus. 

2.3.1 Överblick över inlärningssvårigheter 

Persson (2013) framför åsikten om att många av svårigheterna elever upplever i skolan 
kan ses som skolans brister i att möta alla elever och ta tillvara på den naturliga variation 
av olikheter som finns. Selikowitz (1998) erbjuder en definiering av inlärningssvårigheter 
som att det hos en elev finns en oförväntad eller oförklarlig markant försening i inlärning 
inom ett eller flera områden, hos ett barn med normal eller över normal intelligens. Han 
menar att inlärningssvårigheter kan delas in i två grupper; där grupp ett är det som går att 
härröra till det akademiska som läsning, räkning, skrivning och språkligt och grupp 
nummer två innefattar det som har att göra med koncentration, uthållighet, motivation, 
impulskontroll och sociala förmågor. Många gånger har en elev problem inom flera 
områden och många områden hänger samman. 

I SOU 1997:108 lyfts det fram att det är upp emot 25 % av eleverna i en klass som är i 
olika svårigheter. Lärare behöver mer kunskaper för att hantera utmaningarna och skapa 
goda förutsättningar för lärande för alla. Det lyfts fram att skolan måste jobba på bredare 
front än bara med en specialpedagog/speciallärare. Jakobsson och Nilsson (2011) belyser 
hur det i skolan kan krävas att det finns en diagnos för att den enskilda eleven i 
svårigheter ska få rätt och tillräckliga resurser, trots att det i styrdokumenten (Skolverket, 
2011; Sveriges Riksdag, 2010; UNESCO, 1990) sägs att det inte ska behövas. Vidare 
säger författarna att det är viktigt att skolan inte blir låst vid eventuella diagnoser och ser 
det som enda förklaringen vid problem och därmed missar att hitta andra förklaringar och 
vägar till handling. 

2.3.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Sohlman (2000) skriver om hur engelsmannen W.P.A. Morgan 1896 beskriver ett fall han 
mött med lässvårigheter. Morgan ansåg att detta var medfödda svårigheter och han valde 
att kallade det ordblindhet. Det kom att lägga grunden för hur läs- och skrivsvårigheter 
kom att betraktas. Ända in på 1900-talet kunde människor i Sverige bli 
omyndigförklarade för att de inte kunde skriva. Det var inte förrän under 1950-talet som 
elever som var normal- eller välbegåvade, med svårigheter med att lära sig läsa och stava 
korrekt, började upptäckas. Dessa elever ansågs då vara ordblinda. Attityden kom att 
förändras under 1970-talet till att det inte fanns några ordblinda barn, utan att det var olika 
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varianter av läs- och skrivsvårigheter. Sohlman beskriver hur svårigheterna kopplades 
ihop med brister i emotionella och sociala förhållanden. Detta antagande höll i sig ända 
fram till 1990 och dyslexi blev en medicinsk beteckning för specifika läs- och 
skrivsvårigheter och det blev erkänt som ett handikapp, numera benämns det som 
funktionsnedsättning. Ordet dyslexi har betydelsen ”svårigheter med ord”. (ibid.) 

I Lgr11 belyses vikten av språket i citaten nedan. 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 
tänker och känner. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 
och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 
(Skolverket, 2011, s.222) 

Ett betänkande från Utbildningsdepartementet (SOU 1997:108) visar hur skolan och 
förskolan på ett gynnsamt sätt kan arbeta med läs- och skrivinlärning, dock finns det för 
lite forskning som faktiskt talar om de bakomliggande orsakerna till läs- och 
skrivsvårigheter vilket gör det svårare i utarbetning av bra arbetsmetoder menar 
Utbildningsdepartementet. Vidare finns det inte mycket i forskning som visar på vad som 
kan göras pedagogiskt för att stödja och arbeta förebyggande med elevers specifika 
svårigheter. Viktigt är att alla har rätt till skriftspråket. Verkligheten tyder på att många 
faktiskt lämnar skolan med sämre självförtroende än innan. Om barn tidigt får uppleva 
motgångar i läs- och skrivarbetet finns en stor risk att de utvecklar en negativ självbild 
och det kommer att påverka barnets syn på inlärning och kunskaper även i det stora hela. 
Därför måste fokus ligga på individen och dennes möjligheter och lust att bli en lärande, 
skrivande och läsande människa. (ibid. ) 

Persson (2008) konstaterar att det är väldigt viktigt att det inte är individen som äger 
problemet, att eleven är i svårigheter och inte en elev med svårigheter. Det menar 
Persson ger två olika sätt att se på saken och kommer således att resultera i två olika sätt 
att lösa problemet med två olika perspektiv; relationellt perspektiv och kategoriskt 
perspektiv, som grund. Författaren beskriver att i det relationella perspektivet blir det 
viktigt vad som händer i samspelet, förhållandet eller interaktionen mellan olika parter. 
Han anser att svårigheter elever hamnar i uppstår ur flera olika företeelser i både skol- och 
uppväxtmiljö. Persson menare att det kategoriska perspektivet har synen av att svårigheter 
är medfödda eller på något annat vis bundna till individen. Jakobsson och Nilsson (2011) 
lyfter fram att i nära anknytning till ovan nämnda perspektiv har Claes Nilholm (2007)  
beskrivit tre perspektiv var av två är; kompensatoriskt perspektiv och kritiskt perspektiv. 
Dessa kan enligt författarna likställas med de ovan nämnda. Det tredje är 
dilemmaperspektiv som förklaras av Jakobsson och Nilsson att det handlar om problem 
som inte har en klar lösning och dessutom har dilemmat att en och samma åtgärder har 
både för- och nackdelar. För att upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter testas elever 
i skolan med olika test som specialpedagoger genomför (Persson, 2008).  
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Utbildningsdepartementet (SOU 1997:108) belyser att processerna av att bli en läsare och 
skrivare är komplicerade, trots det har barnet redan på förskolan en bild av sitt eget språk 
och vad det ska användas till. Vidare beskrivs det hur det är möjligt att tidigt se på barn 
att de kanske kommer att få problem då de inte riktigt är med på olika språkliga finesser. 
Lundberg (2003) visar samband mellan läs- och skrivsvårigheter och brister i den 
fonologiska utvecklingen hos individen, detta är därför något som bör prioriteras. Ett 
forskningsprojekt, Bornholmsprojektet, har utvecklats just för detta. Insatserna bör 
komma tidigt, redan på förskolan. I betänkandet (SOU 1997:108) skrivs det att inte bara 
fonologisk medvetenhet avgör orsaker till dyslexi och/eller läs- och skrivsvårigheter. I 
texten lyfts även förståelse och avkodning fram som viktiga faktorer. Det skrivs vidare 
om en oro som har vuxit fram under de senaste åren gällande det växande problemet hos 
elever inom läs- och skrivkunnighet. Det finns inget som visar på om skolan har blivit 
bättre eller sämre med tiden, det texten belyser är att samhällets krav på individens läs- 
och skrivkunnighet har ökat betydligt. Detta kan mycket väl vara förklaringen till dagens 
statistik. Egentligen inte en ökning av läs- och skrivsvårigheter, utan kraven har ökat 
genom nya betygsreformer och betygssystem vilket gör att det blir svårare att lyckas i 
skolan. (ibid.).  

Frost (2009) talar om att eleverna måste förstå hur de ska konstruera språket och denna 
metafärdighet kan vara svagt utvecklad hos vissa elever. Det handlar om att kunna 
förhålla sig medvetet och reflekterande till språket som talas. Det är svårt för en del att 
lära sig läsa och skriva och det är viktigt att inte tappa tron (Pehrsson & Sahlström, 1999). 
Många elever med läs- och skrivsvårigheter tappar ofta tron på sig själva och känner sig 
ofta utanför det faktiska skolarbetet (SOU 1997:108). När det gäller elever med läs- och 
skrivsvårigheter beskriver Lundberg och Sterner (2006) hur det ofta kan vara att 
arbetsminnet är bristande. Då kan det krävas att eleven får upp emot 40 möten med ett 
nytt ord, medan det för någon med ett väl fungerande arbetsminne kan räcka med 10 
möten. För att lära sig läsa och skriva krävs en medvetenhet om språkets minsta 
byggstenar, fonemen. Denna medvetenhet kommer ofta av sig självt, men för barn med 
svårigheter är det ofta problematiskt att upptäcka och bli medveten om fonemen och det 
kan ofta innebära att läsningen kommer att gå knaggligt. (ibid.).  

Möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan betraktas ur fyra perspektiv: 

Ur ett pedagogiskt perspektiv 
Bjar och Lidberg (2003) skriver att om barn i förskoleåldern får dålig stimulans i sin 
språkliga utveckling kan detta påverka och leda till bristande motivation och minskat 
intresse för språket. Vidare skriver författarna hur en brist i medvetande om bokstäver och 
fonemen kan visa på hur barnets förmåga inom det skriftspråkliga kommer att utvecklas 
under de första åren. Frank (2009) menar att klassrumsklimatet påverkar inlärning, samt 
även hur den undervisande läraren är. Det kan även handla om att barnet/eleven har 
problem med ordavkodningen eller att problemet ligger i att kunskaper kring omvärlden 
saknas, att barnet/eleven inte förstår de okända orden eller inte kan relaterat till dem (Bjar 
& Lidberg, 2003). Detta går då in under det sociala perspektivet. Om individen saknar 
motivation kan detta bidra till svårigheter (Skolverket, 2007). 



	  

	   9	  

Ur ett socialt perspektiv 
Det är viktigt att minnas att språket ska ses i ett vidgat perspektiv och att det är under 
sociala processer som språket utvecklas (Skolverket, 2007). Barnet kan påverkas 
utvecklingsmässigt om föräldrarna inte är språkligt aktiva med sina barn genom att bland 
annat läsa, samtala och vidga barnets ordförråd. Bjar och Lidberg (2003) visar på att det 
även kan handla om att föräldrarna har svårigheter inom läs- och skrivområdet och där 
igenom får svårt att stimulera sitt barn. Även Frank (2009) skriver om hur bakgrunden 
från hemmet påverkar. Det är av betydelse vad barnet har med sig hemifrån och hur 
föräldrarna ser på skriftspråket. 

Ur ett psykologiskt perspektiv 
Läs- och skrivsvårigheter menar Bjar och Lidberg (2003) kan förstås som en sårbarhet 
inom individen och som kan bryta ut vid svårigheter som drabbar individen. Det kan även 
vara att barnet har svårt med det inre språket, den förmåga som möjliggör reflektion över 
sin egen förmåga, sitt tänkande, förmågan till tolkning av text, förmågan att lösa problem 
eller fatta ett beslut. Barn med neuropsykiatrisk problematik verkar ha svårt med detta. 
Svårigheter kan även uppstå om barnet/eleven har svårt att sätta sig in i hur andra tänker 
för att språket är beroende av sociala situationer och sker i samspel med andra (ibid.) 

Ur ett neurologiskt perspektiv 
Frost (2009) talar om att eleverna måste förstå hur de ska konstruera språket och denna 
metafärdighet kan vara svagt utvecklad hos vissa elever. Det handlar om att kunna 
förhålla sig medvetet och reflekterande till språket som talas. Detta bearbetas genom 
bland annat att ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. När neurologiska 
förklaringar till läs- och skrivsvårigheter lyfts fram blir det enligt Bjar och Lidberg (2003) 
naturligt att koppla det till autism, autism spektrumstörningar, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och fysiska funktionsnedsättningar därför att pragmatiska problem 
är vanligt vid dessa diagnoser.  

2.3.3 Dyslexi 

Dyslexi kan enligt Jakobsson och Nilsson (2011) beskrivas som en undergrupp av läs- 
och skrivsvårigheter. Dyslexidebatten som har förts sedan 1980-talet i Sverige handlar om 
orsaker och åtgärder gällande olika typer av läs- och skrivsvårigheter och forskning (SOU 
1997:108) visar på att det finns neurologiska och ärftliga faktorer som bakomliggande 
orsaker till läs- och skrivsvårigheter.  

Sohlman (2000) lyfter siffror som säger att minst ett barn i varje svensk skolklass lider av 
svår dyslexi och mellan fyra till åtta procent av eleverna i grundskolan har sådana 
svårigheter att särskilda stödåtgärder behövs. Författaren menar enligt erfarenheter att 
personer med dyslexi, som får rätt stöd och hjälp kan lära sig läsa, läsningen går dock 
långsamt. Att stava korrekt är däremot något som verkar vara svårare. Många människor 
med dyslexi är begåvade, väldigt kreativa och har konstnärliga talanger utöver 
genomsnittet och det finns inget fel på intelligensen. (ibid.) 

Frost (2002) belyser hur det finns tre grundproblem vid dyslexi; problem med fonologisk 
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bearbetning, verbalt korttidsminne samt svårigheter att hitta eller associera till rätt ord. 
Författaren menar att personer med dyslexi kan ha problem inom ett av ovan nämnda 
områden eller flera. 

2.4 Förankring i styrdokumenten  

I Skollagen (Sveriges Riksdag, 2010) finns det flera olika paragrafer som reglerar hur 
arbetet kring elever i behov av stöd ska ske. Det finns i den 25 § reglerat hur elevhälsan 
ska arbeta och vilka professioner som ska ingå för att kunna tillgodo se elevers behov av 
specialpedagogiska resurser. Det finns vidare i 7 § till och med 12 § skrivet bland annat 
att särskilt stöd ska ges till elever i behov, att undervisningen helst ska ske inom den 
vanliga verksamheten trots detta lämnas utrymme i lagtexten för undervisning i annan 
undervisningsgrupp.  

I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har 
svårt att nå de uppsatta nationella målen. Elever ska av skolan erbjudas strukturerad 
undervisning i helklass så väl som enskilt. Det står även att alla som arbetar i skolan ska 
uppmärksamma och stödja de elever som är i behov av särskilt stöd. Rektor är ansvarig 
för att undervisning och elevhälsans verksamhet utformas enligt behov för att elever ska 
få den hjälp och det stöd de behöver. Vidare står även att alla elever ska ha rätt till en 
likvärdig utbildning, det innebär inte att den ska utformas på samma sätt överallt eller att 
resurser ska fördelas lika. (ibid.). 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 
så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 
skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisning ska ges möjlighet att utveckla 
språket för att tänka, kommunicera och lära. (Skolverket, 2011, s. 222) 

I Jomtiendeklarationen (UNESCO, 1990) slås det fast att elever har rätt att få 
undervisning utformad enligt deras behov. Det står att alla oavsett funktionsnedsättning 
ska få en likvärdig utbildning och vara integrerad inom utbildningsväsendet. Att knyta an 
elevers specifika behov med dans är något som får stöd i Lgr11. Citatet nedan visar på hur 
detta kan samverka för att skapa ny kunskap på fler sätt: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans musicerande och 
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (Skolverket, 2011, s.10) 

2.5 Specialpedagogisk undervisning  

Ett sätt att se på specialpedagogiken enligt Persson (1997) är att när den vanliga 
pedagogiken inte räcker till sätts specialpedagogiska insatser in. Att försöka generalisera 
och ge en allmängiltig förklaring är inte enkelt. Specialpedagogiken har inom sitt 
spektrum att hantera väldigt varierande problem där det handlar om svårigheter beroende 
på låg begåvning till sociala störningar, där förklaringar kan finnas i skolmiljön (Persson, 
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2008). Ett annat sätt att se på specialpedagogiken är enligt Jakobsson och Nilssons (2011) 
beskrivning att det handlar om att söka den bästa lösningen för individen genom att 
använda all information som kan fås från så många håll som möjligt, samtidigt ha god 
kunskap kring individen och samspelet mellan alla de faktorer som påverkar. 

Specialpedagogikens historik i vår svenska skola beskrivs av Persson (2008) som ett led i 
samhällets demokratiseringsprocess. Han beskriver hur i början av 1900-talet vissa barn i 
folkskolan betraktades som ”svaga och lågt begåvade” och de ansågs vara en belastning 
både för eleven själv samt även för läraren och klassen. Det debatteras kring uteslutning 
och vad det kunde ha för effekter, det moraliska är viktigt. Under mitten av 1900-talet 
gjordes olika utredningar där fördelarna med särskilda undervisningsgrupper lyfts fram 
samt att eleven själv var problemet. Detta är specialpedagogikens början. Först 1969 lyfts 
skolans miljö fram som en aspekt av påverkan på problematiken och hur denna kan bidra 
till att få elever med svårigheter får svårt att nå upp till de krav skolan ställer. En mer 
integrerad undervisning påbörjas och 1980 blir skolans viktigaste mål att motverka att 
elever får svårigheter i skolan, skillnaderna mellan vanlig undervisning och 
specialundervisning tonas ned. Samtidigt lyfts det fram att de elever som får 
specialundervisning ska återgå till den vanliga undervisningen så fort det är möjligt. Tio 
år efter detta sammanfaller kommunernas övertagande av skolan med en lågkonjunktur 
och effekten blev att den specialpedagogiska verksamheten fick minskade resurser. Detta 
medförde att än idag saknar många skolor tillräcklig specialpedagogisk kompetens och 
stödet till elever i svårigheter inte alltid är tillräckligt, vilket gör att de inte alltid får den 
hjälp de behöver och faktiskt har rätt till. (ibid.). Specialpedagogerna ska ha kunskap för 
att se sådant som kanske annars missas. Välutbildade och välinsatta pedagoger som kan 
sitt område väl påverkar elevers utveckling (Frank, 2009). Jakobsson och Nilsson (2011) 
menar att under 2000-talets början har specialpedagogiken till stor del kommit att handla 
om undervisning i en inkluderande skola och elevernas rätt att inte behöva lämna klassens 
sociala gemenskap. 

Persson (1997) visar på att svårigheter av olika slag är den främsta orsaken vid 
bedömningen om specialpedagogiska åtgärder ska sättas in och där brister inom läsning 
och skrivning är det som i först hand leder till åtgärder. Enligt Ahl (2007) finns det även 
en risk att elever som brister i koncentration och därför har svårt att få själva arbetet utfört 
får specialpedagogiska insatser, och de med brister i själva ämnet kan bli utan. Detta 
antagande får stöd av Persson (2008) som belyser att elever får specialpedagogisk 
undervisning på grund av socioemotionella svårigheter eller att de är tysta och har svårt 
att komma till tals i klassrummet, trots att de har fullgoda ämneskunskaper. Siffror 
(Persson, 2008) säger att i genomsnitt får var sjätte elev i mellanstadiet något 
specialpedagogiskt stöd. Särskiljande lösningar är fortfarande mycket vanliga i 
specialpedagogisk verksamhet, trots att forskning visar att sådana åtgärder har negativa 
konsekvenser. Persson och Persson (2012) beskriver att elever får sämre motivation och 
värderar sig själva som sämre, dessutom är det vanligt att lärare sänker kraven på dessa 
elever. Vidare beskriver författarna att resultatet från en stor studie genomförd i 
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Storbritannien visar på att ett problem var hur eleverna och lärarna fick olika 
förväntningar beroende på nivågrupperingen.  

Persson (2013) beskriver att den specialpedagogiska undervisningen i liten grupp handlar 
om att den långsammare får chans att hålla sitt eget tempo och klassen kan arbeta på som 
vanligt. Författaren menar att det finns en tanke om att hinna ifatt, att vissa elever ligger 
bakom. En del specialpedagoger säger att det ibland handlar om att ge eleverna en knuff 
för att få tillbaka sin motivation och bygga upp självförtroendet, det är inte alltid 
fokuserat till lärandet. Ofta gör eleverna samma sak i klassrummet och 
specialundervisningen, med annan metodik och med ett begränsat innehåll. (ibid). Det 
vanligaste sättet att organisera specialundervisning (Persson, 1997) är att ibland jobba 
enskilt och ibland delta i vanliga klassrumsundervisningen och det visas även på 
fördelningen av specialpedagogers arbetsuppgifter (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 
Ranagården & Jacobsson, 2004) som domineras av undervisning i liten grupp med ett 
fåtal elever eller helt individuellt med en elev åt gången. Viktigt att beakta blir det 
Persson (2008) skriver om att det är svårt att finna forskning som visar på positiva resultat 
vid särskiljande lösningar i skolan och att specialundervisning i enskild grupp ska 
bedrivas med försiktighet. Det finns välgrundat i forskning (Persson & Persson, 2012; 
Tideman et al., 2004) att inkluderande undervisning har många positiva effekter för elever 
i svårigheter, en inkludering får inte bli till en isolering i ett normalt klassrum genom att 
det blir en placering utan sociala relationer och en undervisning eleven inte kan 
tillgodogöra sig. Ett problem Persson och Persson (2012) beskriver handlar om att 
individualisering inom skolan har reducerats till att ofta handla om eget arbete, där elever 
åtskilliga timmar per dag löser uppgifter på egen hand anpassat efter individen, vilket 
medför att den sociala interaktionen och det gemensamma samtalet går förlorat. 

När det gäller specialpedagogik som ämne kan det inte låta bli att nämnas begrepp som 
inkludering och exkludering samt normalitet och avvikelse (Jakobsson och Nilsson, 2011; 
Persson & Persson, 2012; Tideman et al., 2004). Förklaring av inkludering enligt Len 
Barton (Persson & Persson, 2012) är att det handlar om våra intentioner om ett bättre 
samhälle och inte en enkel sak som fysisk placering. För elever med 
funktionsnedsättningar eller elever i behov av särskilt stöd har inkludering kommit att 
reduceras till deras fysiska närvaro i en integrerad grundskola i ett klassrum med alla 
andra. Det är begrepp som måste beaktas och när det finns något som refereras normalt 
finns det även något avvikande (Jakobsson & Nilsson, 2011; Persson, 2008; Tideman et 
al., 2004). Vidare anser Jakobsson och Nilsson (2011) att specialpedagogiken även 
handlar om delaktighet och lärande, ansvar och makt samt konsekvenser på grund av 
olika perspektiv och synsätt. Författarna beskriver hur specialpedagogiken hämtar sina 
teorier från bland annat pedagogik, medicin, filosofi, psykologi och sociologi. Beroende 
på den komplexa problematik som ska hanteras inom ramen för specialpedagogiken är det 
inte möjligt att förstå den ur bara en teoretisk utgångspunkt. Persson (1997) lyfter fram en 
viktig tanke om att det finns en risk med att den vanliga pedagogiken inte inkluderar 
elever i svårigheter ordentligt och fullvärdigt när det finns en specialpedagogik byggd på 
selektiv undervisning. 
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2.6 Dansundervisning i skolan 

Dansundervisning kan se ut på många olika sätt. Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) 
lyfter några faktorer som påverkar hur undervisningen är utformad och det beror bland 
annat på om det är dans på fritiden eller om det är obligatorisk dansundervisning i skolan. 
Författarna skriver att dans som fritidssysselsättning ser ut på ett sätt och har steginlärning 
och uppvisning som centrala delar. Björklund Dahlgren (1990) menar att det även handlar 
om att på fritiden är det motiverade elever som är där av egen fri vilja och danstekniken är 
i fokus. Den frivilliga dansen berörs inte mer i studien. En fördjupning finns i den 
obligatoriska dansundervisningen i skolan, där dansen som sitt alldeles egna ämne 
presenteras och det andra är när dansen integreras med andra ämnen. 

2.6.1 Dans som eget ämne 

När det gäller dans som obligatoriskt ämne beskriver Björklund Dahlgren (1990) det som 
ett ämne eleverna själva inte har valt utan det finns på schemat likt matematik eller bild. 
Många kommuner i Sverige har dans på schemat som obligatoriskt ämne, men det är upp 
till varje kommun att bestämma över om det ska finnas obligatorisk dansundervisning 
eller inte. Författaren skriver även om att dans som obligatorisk undervisning i skolan 
betonar glädje, gemenskap och danslust. Enligt Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) har 
barn en naturlig rörelse inom sig och de dansar lika spontant som de ritar, målar och 
sjunger. I dansundervisningen kan dansläraren knyta an till deras spontana dansande och 
låta dem utveckla sin medvetenhet om rörelse, förfina sina uttrycksmöjligheter i dans och 
förtydliga sitt dansspråk. De får känna in rummet och tiden i förhållandet till kropp och 
rörelse och därigenom utvecklas deras kinestetiska förmågor. (ibid.). 

Dansundervisning i skolan kan ses utifrån fem aspekter formulerade av Björklund 
Dahlgren i ett samarbete med Danshögskolan och Kulturrådet (1990) kring obligatorisk 
dansundervisning i skolan. Aspekterna och en kort beskrivning av målen med dem följer 
nedan: 

Sociala 
Inom denna aspekt finns allt som har med det sociala att göra; att ha roligt tillsammans 
med andra, träna koncentration och samarbetsförmåga, öka gemenskapen i klassen, stärka 
elevers självkänsla och låta dem upptäcka att dans är ett eget språk, ytterligare ett sätt att 
kommunicera. Eleverna får redskap att överbrygga gränser mellan kulturer, länder och 
kön. 

Kulturella 
Denna aspekt bidrar till att ge elever förståelse för olika former av dans, kunskap om vårt 
eget och andras dansarv samt stimulera elever att söka andra kulturyttringar och våga vara 
aktiva kulturutövare själva. 

Kinestetiska 
Här får eleverna utveckla sin motorik och koppla den till övrig utveckling samtidigt 
erbjuds de ett alternativ till det i övrigt ofta stillasittande arbetet i skolan. De får utveckla 
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sitt kroppsspråk och sin kroppskännedom för att göra det möjligt att hålla det kinestetiska 
sinnet vid liv. 

Emotionella 
Barn ska få uppleva dansglädje och bygga upp sitt självförtroende. Dansen kan vara en 
väg till stärkt identitet, ökad självkännedom och den ger eleverna tillgång till alla sina 
känslor. 

Estetiska 
Vi är i nuet, uttryck och upplevelse faller samman. Eleverna ska få känna glädje i 
skapandet och stimulera alla elevers konstnärliga uttryck, låta dem förstå hur de kan 
gestalta i rörelse och öka deras känsla för form. Dansen har en egen formlära och 
grammatik och det finns olika dansstilar och möjligheter att uttrycka sig genom rörelse. 

Grönlund och Wigert (2004) visar på hur det styrande mönstret inom dansens pedagogik 
har varit imitation och härmning. Det är inte alltid läraren eleverna imiterar utan kanske 
ett djur eller något annat inom naturen, möjligt är också att elever härmar varandra. Det 
andra starka mönstret är att jobba med att utforska och improvisera, att eleverna skapar 
eget både ensam och tillsammans med andra. (ibid.). Lindqvist (2007) beskriver hur 
dansen i skolan utgör en kontrast till den individanpassade undervisning som annars 
vanligen sker. Hon beskriver hur det i dansen är ett kollektivt lärande med en ständigt 
pågående aktivitet och kommunikation med främst rörelser och gestaltning. 

2.6.2 Ämnesintegrerad dans 

Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) beskriver hur dansläraren kan jobba med 
temaundervisning i dans där eleverna får fördjupa andra ämneskunskaper och aktuella 
ämnesspecifika begreppet. De ger exempel på hur det kan se ut om gruppen jobbar med 
naturorienterande ämnen och vulkanutbrott. Detta utforskas och bearbetas genom att i 
dansform arbeta med begrepp där hetta, flöde och explosioner kan vara några förslag. 
Vidare kan ämnesintegrerad dans handla om att jobba med svenska och bokstäver där 
exempelvis H fokuseras. H blir till genom att hoppsasteg, kroppsdelar som startar med H 
benämns och sedan dansar eleverna med de kroppsdelarna. Det handlar om att gestalta 
orden och bokstäverna genom kroppen. 

Dansläraren Ninnie Andersson har i samarbete med matematikläraren Helena Fridström 
på Johan Skytteskolan i Stockholm under 2008 utarbetat en metod, Dansmatte, för att 
undervisa matematik med hjälp av dans. Var tredje lektion är det dansmatte som gäller 
och eleverna fördjupar sig i det moment de jobbar med under de traditionella 
matematiklektionerna. Eleverna jobbar med teman som bland annat bråk, geometri, 
multiplikation och procent. Lärandet sker genom kroppen och matematiken sätts in i ett 
annat sammanhang. (Scenkonst Sörmland, Institutet Dans i Skolan & 
Västmanlandsmusiken, 2010) 
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2.7 Teorin om Multipla intelligenser 

Gardner (1998) har fört fram en teori om multipla intelligenser som visar olika 
intelligenser vi människor besitter. Det Gardner lyfter fram som grund för att få kalla det 
en mänsklig intelligens är att det måste handla om användbara och värdefulla förmågor 
som kan användas som ett verktyg för problemlösning. Det som är en brist hos en 
människa kan vara en annans chans att lysa. När det gäller undervisning innebär det att 
det finns möjligheter för flera olika sätt att undervisa. Nedan ges en bild över alla de åtta 
intelligenserna samt en fördjupning i, den som är av extra intresse för studien, kroppslig-
kinestetisk intelligens. 

2.7.1 Multipla intelligenser 

Gardner ifrågasätter den traditionella synen på kunskap och intellekt (1998) och menar att 
de finns flera sorters intelligens och de måste alla värderas lika högt. Det finns åtta olika 
intelligenser (2001) som lyfts fram, Gardner håller det inte för en låst siffra som är 
oföränderlig, från början var det bara sju. Det finns flera olika vetenskapliga kriterier som 
ska gås igenom och stämma för att något ska få bedömas som en intelligens. Vi 
människor har även kompetenser och förmågor, vilket inte får förväxlas med 
intelligenser. Vi får heller inte blanda ihop det med lärstilar, som handlar om hur och på 
vilket sätt vi lär. 

De intelligenser Gardner (1998) lyfter fram är; Verbal-lingvistisk intelligens omfattar 
förmågan att lära sig språk och känslan för talat och skrivet språk. Musikalisk-rytmisk 
intelligens innebär skicklighet i att uppskatta, utföra och komponera musikaliska mönster. 
Logisk-matematisk intelligens omfattar att kunna analysera problem logiskt samt utföra 
vetenskapliga undersökningar och använda matematiska beräkningar. Visuell-spatial 
intelligens ger möjligheter att känna igen och arbeta mönster i både små och stora ytor. 
Kroppslig-kinestetisk intelligens erbjuder möjligheter att lösa problem eller skapa med 
hela kroppen eller delar av den. Interpersonell intelligens visar på en förmåga att kunna 
förstå andra människors önskemål och drivkrafter samt skapa bra och effektiva 
samarbeten. Intrapersonell intelligens är förmågan att förstå sig själv och sina egna 
rädslor och möjligheter. Sedan har Naturintelligens (Gardner, 2001) tillförts listan och det 
innefattar en sakkunskap i sin miljö, i identifiering och klassificering av olika arter. 
Dessutom är Gardner lockad av vad som kan komma att lyftas fram som en nionde 
intelligens nämligen existentiell intelligens. 

2.7.2 Kroppslig-kinestetisk intelligens 

Gardner (1998) beskriver hur fysiska prestationer har varit viktiga för människan i 
tusentals år. I antikens Grekland dyrkades människokroppen och en perfekt 
proportionerad fysik kompletterad med smidighet, bra balans och graciösa rörelser 
eftersträvades genom konstnärliga och idrottsliga prestationer. Deras mål på ett högre 
plan var att nå jämvikt mellan kropp och själ. Gardner menar vidare att olika psykologer 
lyfter fram att det finns ett starkt samband mellan utvecklingen av människans kognitiva 
förmågor och kroppskontroll och att allt fler paralleller dras mellan fysiska förmågor och 
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tankeprocesser. Kroppslig-kinestetisk intelligens handlar om att använda sin kropp på ett 
komplicerat och väldigt varierat sätt. Den kan användas på en mängd olika sätt, både 
grovmotorik och finmotorik är viktiga funktioner. Det kan handla om den idrottande 
gymnasten till pianisten med otroligt skickliga rörelser i händer och fingrar. Övriga 
yrkeskategorier som återfinns här är skådespelare, mimartister och idrottare, men 
framförallt dansaren. Gardner skriver om dans ”Av alla sätt som människor i olika 
kulturer använder sin kropp på är inget lika raffinerat och varierat som dansen” 
(Gardner, 1998, s. 204). Många saker undervisas genom kroppen och Gardner beskriver 
hur japanska barn lär sig skriva genom att läraren tar barnets hand och formade tecknen 
för att kunna ge barnet rätt känsla. Det är många saker barn lär sig genom att någon för 
dess händer i rätt position och fysiskt placerar kroppen i rätt läge, exempel på detta är äta 
med pinnar, hålla en pilbåge eller tälja med kniv. Även i vår västerländska skola 
undervisades eleverna förr tiden genom att läraren fysiskt förde elevernas händer för att 
lära dem forma bokstäverna korrekt. (ibid.). 

2.8 Praxis  

Logopeder på The Nuffield Centre i London har utarbetat ett träningsprogram för 
dyspraktiska barn och utifrån detta har en svensk version, Praxis, tagits fram av Britt 
Hellquist (2011). Praxis är helt anpassat efter det svenska språkets fonologi och 
ordmönster. Träning sker steg för steg på ett logiskt och strukturerat sätt för att lära 
barnen att koordinera och automatisera de artikulatoriska rörelser som används och 
behövs för talet. Allt byggs upp kring bilder, där varje fonem representeras av en bild. 
Utifrån dessa bilder byggs ord ihop med olika längd och därmed varierande 
svårighetsgrad. Materialet Praxis är utformat för att kunna varieras efter behov och vara 
enkelt att använda. Det finns olika delar i materialet men arbetet med svenskans fonem är 
grunden, ljuden är det relevanta. Arbetet kan exempelvis ske utifrån att jobba med vokaler 
och konsonanter samt konstruera och bygga ihop ord, det är ljuden i språket som är i 
fokus inte bokstäverna.(ibid.). 

2.9 Dans och rörelse som specialpedagogiskt verktyg 

Genom alla styrdokument (Skolverket, 2011; Sveriges Riksdag, 2010; UNESCO, 1990) 
finns det tydligt skrivet att elever ska få hjälp och stöd och att stödet ska individanpassas. 
Både i Skollagen (Sveriges Riksdag, 2010) och i Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns det 
skrivet vem som bär ansvar, skolans skyldigheter och elevens rättigheter. Det står inte vad 
stödet ska innefatta och hur det ska utformas. Eleverna har enligt Lgr11 rätt till en 
variation av arbetsformer i skolan och möjligheter att uppleva kunskapen på olika sätt. 
Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002) talar om att få lärandet besjälat och lustfyllt, att 
kropp och själ hör ihop och att undervisningen måste bygga på detta. Forskning 
(Grönlund & Wigert, 2004; Hannaford, 1995; Sohlman, 2000) visar på detta; möjligheten 
att använda dans som specialpedagogiskt verktyg för utveckling, lärande och rörelse. I 
motsats till detta måste Jakobsson (2002) lyftas fram och visa på kritiska punkter i ett 
pedagogiskt arbete; 
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- när miljön är ostrukturerad genom olika ljud, rörelser och aktiviteter 
- när elever tvingas lämna gruppens/klassens gemenskap för till exempel 

specialundervisning 

Stenberg (2007) beskriver hur det mentala hos oss människor hänger ihop med det 
motoriska och att om en människas utvecklingsnivå är låg blir kopplingen mellan dessa 
två områden än mer omfattande. Även Grönlund och Wigert (2004) belyser hur 
neurofysiologisk forskning stödjer vetskapen om att rörelse är väldigt viktig för inlärning. 
De stora musklernas rörelse stimulerar inlärning, vi kan upprepa rörelsen för att befästa 
kunskapen och när vi rör oss lär vi. Författarna beskriver hur all inlärning är förknippad 
med rörelse och vi tänker med både hjärnan och kroppen, utan känslor och kropp sker 
inget riktigt lärande. Björklund Dahlgren (1990) visar på dansens påverkan och inverkan 
på lärandet och när det får samverka med Gardners teorier (1998, 2001) ges elever nya 
möjligheter till inlärning som vanligtvis inte erbjuds i skolan eller inom 
specialpedagogiken. Sohlman (2000) skriver om den positiva inverkan som balansträning 
har för läs- och skrivinlärning. Vidare beskriver Sohlman att om en miljö inbjuder till lek 
och rörelse stimuleras hjärnans utveckling. Även Hannaford (1995) beskriver om gjorda 
studier som visar på att rörelse och stimulering av balansen i stor utsträckning förbättrar 
läsningen och hjälper vid koncentrationssvårigheter.  

Ett ämnesområde som är utvecklat av E.J. Kipphard beskrivs av Stenberg (2007). 
Kipphard har utvecklat en teori kring barns utveckling där rörelsen har en central roll, 
detta går under beteckningen psykomotorik. Detta var något som nådde ut till flera olika 
yrkeskategorier som specialpedagoger, idrottslärare, sjukgymnaster och olika terapeuter. 
Det här medförde att själva ämnet utvecklades genom inflytande från idrottssociologin, 
specialpedagogikens, idrottspedagogikens och olika terapimetoders inriktningar och det 
blir ett nytt vetenskapsområde; Motologie. Fysisk rörelse är grunden i den totala 
utvecklingen enligt psykomotorisk utvecklingsteori och människan betraktas som en 
helhet. Kipphard menar att rörelsefunktionen inte utövar något direkt inflytande på 
prestationsnivån i skolan, däremot underlättas utvecklandet av förmågan till abstrakt 
tänkande om barnet får processen förtydligad genom upprepade rörelser. (ibid.).  

3. Metod 

Nedan beskrivs vilken metod som använts i studien och det klargörs även orsakerna 
bakom detta val. Den vetenskapssyn studien har kommer att presenteras. Vidare beskrivs 
det hur studien genomfördes, hur urvalet till undervisningen skedde, hur datainsamling 
samt bearbetning och analys gick till. Studien är genomförd i enlighet med de principer 
Vetenskapsrådet presenterar i Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (1990) och det belyses under egen rubrik. Sista av allt 
beskrivs bilden av validitet och reliabilitet kopplat till denna studie. 
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3.1 Val av metod 

Studien är genomförd med en kvalitativ metod som enligt Svenning (2003) ofta har en 
tolkande ambition och detta motsvarar studiens övergripande syfte att generera kunskap 
för om och hur lärande kan ske för elever med läs- och skrivsvårigheter genom dans och 
rörelse som verktyg. Litteraturen har tolkats och analyserats och utifrån detta har en 
metod ”Jag lär med dans” provats i elevgrupp. Svenning (2003) beskriver att 
grundtanken i kvalitativa studier är att exemplifiera, inte generalisera. Då studien skett 
genom deltagande observationer måste forskaren, enligt författaren, vara medveten om att 
som deltagande observatör påverkar denne verksamheten samt i vilken utsträckning detta 
görs för att kunna säkra validiteten. En del i studien var undervisning som vid senare 
tillfällen observerat genom anteckningar och filmer. Min interaktion som undervisande 
påverkade delvis och det var något som togs i beaktning under bearbetning och analys, 
samt fördjupas i diskussionen.  

3.2 Vetenskapssyn 

En viktig del av forskningsprocessen är att redogöra för den vetenskapssyn eller 
kunskapssyn forskaren ställer sig bakom. Läsarens möjligheter att värdera och förhålla sig 
till en studies resultat ökar genom att perspektiv och den förförståelse som forskaren bär 
med sig redogörs. Det icke-posivistiska synsättet menar att vetenskap och den värld som 
studeras inte kan vara neutral samt att objektiv forskning inte är möjligt. Forskningen är 
helt beroende av de perspektiv och den förförståelse som forskaren bär med sig, och 
enligt detta synsätt, är fakta och data endast tolkningsresultat eller konstruktioner. Det vill 
säga att ”det inte är möjligt att separera kunskap från kunskaparen” (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 13). Mitt sätt att se på genererandet av kunskap överensstämmer med 
det icke-positivistiska synsättet, då det är min uppfattning att vetande eller kunskap inte 
kan vara objektiv, utan färgas av de erfarenheter vi bär med oss. Data eller fakta är något 
som måste tolkas för att bli meningsfull och begriplig. (ibid.). 

3.3 Struktur av studien 

För att få en bred och nyanserad bild presenterad har en omfattande litteraturgenomgång 
gjorts samt presenterats i bakgrunden. Utifrån det har en metod utarbetats, ”Jag lär med 
dans”, som sedan genomfördes i ett antal lektioner med en liten elevgrupp utifrån 
specifika kriterier. 

Metoden presenteras i korthet och sedan följer den bearbetning och analys som gjorts 
utifrån det resultat som framkommit. En diskussion har förts över metoddelen och 
resultatet av studien, samt metoden ”Jag lär med dans” och avslutningsvis ges studiens 
syn, kopplat till litteratur och resultat, på vilka områden som är lämpliga att undersöka 
inför framtiden.  

Undervisningen skedde vid fyra tillfällen 30-40 minuter varje tillfälle och med samma 
elevgrupp, som bestämts enligt urval och beskrivs under rubrik med samma namn. Viktigt 
att belysa är att studien inte ämnar undersöka eller bedöma elevernas kunskaper eller om 
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dessa förändras, då det inte är möjligt att göra en sådan bedömning på kort tid och utan 
förkunskaper om elevernas förförståelse för det som undervisas. För detaljerad 
beskrivning av ”Jag lär med dans” se bilaga 3 och för detaljerad lektionsplanering se 
bilaga 4. 

3.4 Datainsamling 

Alla fyra undervisningstillfällena har videofilmats för att kunna analysera dessa ordentligt 
då jag under lektionstillfällena blir en deltagande observatör (Svenning, 2003) och jag 
anser det vara för svårt att göra tillräckliga iakttagelser när jag själv är deltagande. 
Lektionerna genomfördes under två veckor i samma elevgrupp. Vidare fördes 
anteckningar efter varje undervisningstillfälle för att kunna nyttja observationer som 
skedde under lektionen. 

3.5 Urval till undervisningsgruppen 

Urval till undervisningsgrupp skedde genom att brev skickades ut till rektorer för 
grundskolor, med fokus på årskurs ett till tre, i Västerbottens län. Utifrån rektorers 
respons valdes elever ut av lärare som motsvarar det min metod nämligen ska jobba med 
läs- och skrivsvårigheter. Mitt urval var selektivt (Svenning, 2003) genom att specifika 
kriterier drogs upp. Alla inblandade, från rektor och lärare till elever och vårdnadshavare, 
har valt att delta frivilligt och mitt brev är utformat enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetisk principer, vilka beskrivs utförligare längre ned. För att läsa de utskickade 
breven se bilaga 1 och 2. Urvalet av elever skedde enligt två följande kriterier; 

- tillhör årskurs ett till tre 
- elever har läs- och skrivsvårigheter 

3.6 Bearbetning och analys 

Analysen har genomförts med kvalitativa analysmetoder som överensstämmer med det 
Svenning (2003) lyfter fram; en kvalitativ analys utförs på små material, är inte 
intresserad av mängden i innehållet utan djupet av det som framkommer och visar på mer 
exemplifieringar. Samtidigt är det otroligt viktigt enligt författaren att en kvalitativ analys 
förankras i teori. 

Filmerna från undervisningstillfällena lades in i filmbearbetningsprogrammet iMovie för 
att möjliggöra en bearbetning av insamlat material. Filmerna studerades inte förrän 
undervisningen var genomförd i sin helhet, detta för att studien inte skulle bli påverkad i 
form av justeringar från den ursprungliga idén och planeringen. De saker som upplevdes 
mindre bra eller mycket bra kommer att redovisas under diskussionen. Alla filmer 
studerades först i helhet för att sedan brytas isär i mindre bitar och sammanfoga delar som 
överensstämmer. Filmerna studerades bit för bit och kategorier blev tydliga i det 
sönderklippta materialet. Därefter studerades bitarna igen för att se vilka mönster och 
teman som uppkom i förhållandet till syftet med studien. Sedan studerades de 
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noggrannare, bit för bit, med fokus på de teman som framkom. Detta presenteras under 
resultatet i en analyserad och bearbetad form med rubrikerna;  

Undervisning i liten grupp 
Undervisningen kopplat mot styrdokumenten 
Dans och rörelser som hjälp 
Brister och styrkor i metoden 

Även anteckningarna från undervisningen har analyserats enligt samma kvalitativa analys 
som videofilmerna där exempel får vara talande (Svenning, 2003) och redovisas därmed 
tillsammans med övrigt resultat.   

3.7 Etiska forskningsöverväganden 

Hela studien är genomförd i enlighet med de principer Vetenskapsrådet presenterar i 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990). Den 
viktigaste punkten i denna studie är kravet på skydd av individen. Eleverna som deltagit i 
studien kommer aldrig att benämnas med namn för att skydda deras identitet, vidare 
kommer aldrig ort eller skola att nämnas. Det grundläggande individskyddskravet kan 
delas in i fyra huvudkrav;  

Informationskravet 
Detta innebär att forskaren upplyser eventuella deltagare i studien om vilken deras uppgift 
är, att det är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. De ska upplysas om 
det som är nödvändigt för att kunna fatta ett välgrundat beslut för om de vill delta. Detta 
uppnåddes genom informationsbreven till eventuella deltagare. 

Samtyckeskravet 
Forskaren måste inhämta samtycke från deltagarna och ibland även vårdnadshavare. 
Vidare ska deltagare själva få avgöra om, hur länge och på vilka villkor de deltar i 
studien, samt att de när helst kan avbryta sin medverkan utan konsekvenser. Även här var 
det breven som skickades ut för godkännande och påskrift av vårdnadshavare som 
försäkrar forskningsetiken. 

Konfidentialitetskravet 
Alla inom studien som tar del av etiskt känsliga uppgifter rörande enskilda individer som 
är identifierbara bör underteckna en sekretessförbindelse. Dessutom ska alla uppgifter 
antecknas, lagras och avrapporteras så att ingen utomstående kan identifiera enskilda 
individer. För att studien ska genomföras i enlighet med detta krav har bara jag tagit del 
av all rådata som har insamlats och den har förvarats på ett sätt som gör att andra inte 
kommer åt den. Vidare har inga uppgifter om namn, klass eller annat angivits som kan ge 
ett igenkännande. Inga personuppgifter finns lagrade utan har avidentifierats omgående. 

Nyttjandekravet 
Det är endast för forskning uppgifter om enskilda individer får samlas in och detta får inte 
användas för något annat ändamål än forskning. Det får aldrig nyttjas för kommersiella 
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eller andra icke-vetenskapliga syften. Vidare får insamlade uppgifter aldrig användas för 
åtgärder eller beslut som påverkar den enskilde individen utan dennes medgivande. 
(ibid.). Studien har även uppfyllt detta krav genom att endast använda insamlat material 
för det syfte som angetts. 

3.8 Validitet och reliabilitet 

När det gäller validitet och reliabilitet säger Svenning (2003) att validitet handlar om 
kopplingen mellan det empiriska och det teoretiska, att forskningen ”mäter” det som 
avses att mäta medan reliabilitet handlar om hur tillförlitligt undersökningen och dess 
delar är. Vidare beskriver författaren hur det finns en inre och en yttre validitet, där den 
inre i den enklaste formen, face validity, kan vara forskarens bedömning av om det finns 
en överensstämmelse mellan empiri och teori. Den yttre refererar till studien som helhet 
och om det är möjligt att göra någon generalisering. Svenning (2003) förtydligar och 
förklarar reliabilitet bland annat genom outputmodellen, där det handlar om att samma 
frågeställning i två separata undersökningar ska ge samma svar. Han menar också att det 
är svårt med en hög reliabilitet i kvalitativa studier för att de är mer exemplifierande. 

4. Resultat  
Första delen av studiens resultat är hur metoden ”Jag lär med dans” ser ut och den andra 
delen innefattar bearbetat och analyserat resultat av den genomförda undervisningen med 
ovan nämnda metod. 

4.1 Metoden ”Jag lär med dans” 

Det specifika ligger i att kombinera specialpedagogik med dans i en metod för läs- och 
skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Grunden finns i att elever lär genom 
rörelse med de multipla intelligenserna (Gardner, 1998, 2001) som en del, sociokulturellt 
perspektiv (Säljö, 2000; Vygotskij, 1995) som en del samt forskning som visar att rörelse 
förstärker och förbättrar inlärningen (Grönlund & Wigert, 2004; Hannaford, 1995; 
Sohlman, 2000). Därtill används metoden Praxis (Hellquist, 2011) som stöd och 
utgångspunkt och sista av allt kopplas metoden till SFS 2010:800 Skollagen (Sveriges 
Riksdag, 2010), Lgr11 (Skolverket, 2011) i form av mål och centralt innehåll efter 
årskurs, samt eventuella lokala arbetsplaner. 

Metoden kan användas för undervisning för förskoleklass och vidare upp genom hela 
grundskolan. Anpassningar görs utefter ålder och målsättningar. Grunden är den samma, 
som presenteras ovan. Exakt hur undervisningen går till beror på ålder, gruppstorlek och 
vad målet är, utifrån detta formas lektionsplanering och specifika mål. 

I metoden finns möjlighet att arbeta med bland annat: 
- att träna bokstäver och fonem 
- att bygga ord och träna stavning 
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- att skapa meningar, först korta sedan längre 
- att skapa berättelser och olika texter, med en början, mitt och avslut 
- att träna grammatik 
- att beskriva miljöer och personer 

Eleverna jobbar tillsammans och tar del av varandras kunskaper och erfarenheter, ett 
sociokulturellt perspektiv. Alla moment kopplas till dans och rörelse för att fördjupa 
inlärningen och erbjuda fler lärstilar än vad som vanligtvis presenteras i skolan. 
Elevgruppen jobbar med rörelse, bild, ljud och text och integrerar kroppens rörelser med 
synen, känseln och hörseln. 

Specialpedagogiken handlar ofta om att hinna ifatt (Persson 1997, 2008, 2013), det är inte 
det aktuella i denna metod. Här skapas kunskap tillsammans med andra och på nya sätt, 
det kunnande som redan har erövrats kopplas ihop med att få ta del av andras kunskap och 
genom rörelse ta sig vidare i sin läs- och skrivutveckling. Dessutom är det viktigt att 
läraren ställer krav och har förväntningar på eleverna (Persson & Persson, 2012) och att 
de upplever lärandet meningsfullt och lustfyllt (Dahlin, Ingelman, & Dahlin, 2002). 

Mål som metoden arbetar mot i Lgr11: 

- kunskaper införskaffas genom undervisning både i helklass och enskilt  
- kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 
- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt  
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga.  
(Skolverket, 2011, s. 13) 

4.2 Resultat av undervisningen 

Nedan presenteras det bearbetade och analyserade resultatet från studiens undervisande 
del. Fyra övergripande teman blev synliga under processen och presenterades redan under 
bearbetning och analys i form av rubriker; Undervisning i liten grupp, Undervisningen 
kopplat mot styrdokumenten, Dans och rörelser som hjälp samt Brister och styrkor i 
metoden. Dessa teman gör att det blir lättare att följa studiens resultat. Text som citeras 
direkt från elever i undervisning skrivs inte med ett korrekt skriftspråk utan skrivs i likhet 
med hur de talade. Detta för att förmedla deras tankar i så direkt form som möjligt och att 
läsaren själv ska få bilda sig en känsla för elevernas funderingar och uttryck. 

4.2.1 Undervisning i liten grupp 

Gruppen som deltog i undervisning för studien var åldersintegrerad från årskurs ett till 
årskurs tre. Sammanlagt var det var tre elever som deltog, förutom vid ett av tillfällena då 
det bara var två elever närvarande. Eleverna kommer bara att omnämnas som elever, 
ibland refereras till den yngste eleven och den äldre eleven, och detta är bara för att visa 
åldersskillnad samt för att läsaren lättare ska kunna följa person. Kön kommer inte heller 
att benämnas utan hen kommer vara det uttryck som ibland används. 
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Genomgående i anteckningar och filmer var att det visades en trevlig och god stämning i 
den lilla gruppen. Eleverna var glada och verkade trygga i den sociala gemenskapen under 
lektionerna. Eleverna trivdes tillsammans och vågade slappna av. Detta synliggjordes 
genom bland annat fysisk kontakt som kramar och önskan om att hålla varandra i handen, 
samt att eleverna vågade prata, ta plats i gruppen och rummet, delta i alla moment och 
komma med egna synpunkter och förslag. Nedan beskrivs en situation som visar på detta: 

Den yngsta eleven tar en äldre elevs hand och lutar sig mot denne. Den äldre 
eleven böjer sig ned och ger den yngre eleven en kram. Sedan släpper de varandra 
och fortsätter med övningen som pågår.   

Både genom anteckningarna som förts löpande och på filmerna visades det hur eleverna i 
den lilla gruppen påverkade varandra och varandras energier och sinnesstämningar väldigt 
mycket och omedelbart. Ett tydligt exempel följer nedan: 

En elev påtalar att hen är trött och inte orkar mer. Eleven lägger sig ned på golvet. 
Det medför att den andra eleven som deltar i undervisningen säger; ”åhhh, ja är 
också trött! Kan vi vila lite” Eleven lägger sig ned på golvet bredvid den andra. 
Först ligger de alldeles stilla bredvid varandra. Den ena eleven börjar försiktigt 
peta på den andra, som genast petar tillbaka. Det leder till att de började kittlas lite 
och helt plötsligt är de uppe på fötter och börjar springa. Lektionen kan fortsätta 
efter den oplanerade lilla vilan. 

Tydligt blir det att energin sänks och de hamnar båda i samma energinivå, vilket bryts när 
en av dem hittar en ny impuls. Ett annat beskrivande exempel var när en av eleverna kom 
in till lektionen och satte sig ned i ett hörn och inte ville vara med. Det beskrivs här under: 

En elev kommer in i rummet och sätter sig i ett hörn och vill inte vara med. Eleven 
säger: ”Ja vill inte vara me, ja tänker bara sitta här hela tiden!” Eleven får sitta 
kvar en stund ifred medan resten av gruppen samlas i ring. Gruppen samtalar om 
vad som ska hända idag. Eleven som sitter i hörnet får flera gånger frågan om att 
komma och vara med, men avböjer. Gruppen reser sig upp för att påbörja första 
övningen med bokstäver. Då går en av eleverna i guppen fram till eleven som sitter 
själv och tar denne i handen och drar upp hen. Eleven börjar skratta och det 
smittar av sig på de övriga och alla är med i gruppen igen. Övningen kan nu 
startas ordentligt.  

Det sista som visats inom detta tema är hur eleverna i den lilla gruppen på ett enkelt och 
självklart sätt hjälps åt, ger stöd åt varandra och tar del av de andras kunskap. De tar efter 
varandra i rörelser och hjälps åt med sådant något har svårt för. En situation där detta 
beskrivs är följande: 

Gruppen jobbar med alfabetet, alfabetsordningen och diagonalen i rummet. 
Eleverna rör sig över diagonalen och ska ”ramsa” bokstäverna. En elev fastnar i 
slutet av alfabetet men snabbt hjälper en av de andra i gruppen eleven vidare 
genom att forma rörelsen för nästa bokstav i ordningen.  
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Det är många situationer där eleverna hjälps åt och ger varandra stöd i kunskapandet. 
Både med ord och kropp hjälper de varandra. Att ta efter och härma varandra i gruppen är 
ofta förekommande. På ett lekfullt sätt kan det handla om att en elev i en övning helt 
plötsligt börja göra likadant som någon annan, utan att detta är meningen eller uttalat från 
någon av dem. Många gånger leder detta till skratt bland alla.  

Eleverna går stigar i rummet. Slingriga stigar fritt i rummet och inte efter något 
mönster annat än att det är slingriga vägar. Helt plötsligt korsas två elevers vägar 
och den ena börjar då följa efter den andra och gå på dennes stig. Den tredje 
eleven är snart med även den. De följer efter varandra. Plötsligt byter den som är 
sist håll och då hakar de som låg först på. Skratt utbryter och samma sak upprepas 
igen. Håll byts och plötsligt går de sina egna stigar igen. 

4.2.2 Undervisningen kopplat till styrdokumenten 

Undervisningen utgick från Lgr 11 (skolverket, 2011) och det var lätt att se att det 
eleverna jobbade med gick att knyta an till målen och de centrala undervisningsområdena 
enligt läroplanen. Metoden följde målen som var uppsatta. Det är möjligt att följa elevers 
utveckling genom deras rörelser kopplat till bokstäver, fonemen, ord och stavning. Detta 
kan dokumenteras mot kunskapsmål och de får redovisa sin kunskap i en annan form än 
genom skrift och tal. Vilket även det motsvarar mål i Lgr 11. 

Studien kommer inte i resultatet lyfta något kopplat till elevernas faktiska kunnande och 
kunskaper, det har heller aldrig varit ett mål för studien. Det inte är möjligt att bedöma 
detta efter ett fåtal tillfällen tillsammans med eleverna samt att deras förkunskaper är 
okända, vilket medför några resultat om deras kunskaper inte kan slås fast då det inte 
finns något innan och efter studiens genomförande. Som resultat uppmärksammades att 
eleverna har gått vidare med nya uppgifter för varje lektion och hela tiden strävat mot nya 
mål. 

Studien tar fasta på det som finns skrivet i Skollagen (Sveriges Riksdag, 2010) om att 
elever ska få hjälp och stöd och att stödet ska individanpassas. Även om en 
lektionsplanering fanns anpassades vissa övningar för elever som inte hunnit lika långt 
kunskapsmässigt. Det exemplifieras nedan: 

Två elever dansar över diagonalen hela alfabetet utan några svårigheter. En av 
eleverna kan inte alfabetet än och därför anpassas övningen efter elevens behov och 
det är bara de första sju bokstäverna som finns med i hens diagonalövning.  

4.2.3 Dans och rörelser till hjälp 

Att använda rörelser var väldigt enkelt för eleverna i gruppen. De hittade egna rörelser 
naturligt och enkelt, med stor variation på rörelser. Ibland var rörelserna kopplade till 
vanligt kroppsspråk och rörelser vi känner igen som vanliga för att förstärka något 
specifikt. Två händelser av detta slag beskrivs nedan: 
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Gruppen jobbar med att bestämma rörelser till Praxis fonemenbilder. En elev har 
ett M på bilden finns ett barn som håller i en glasstrut. Eleven låter ”mmm…” och 
funderar. ”Mmmm…” eleven låter igen och tänker. Eleven tittar upp mot taket och 
sedan rakt på mig. ”Mmm…” säger eleven samtidigt som hen stryker sig på magen 
i en cirkelformad rörelse. 

Bilden av K med en pistol på är den en elev har fått av mig. Hen tittar på den och 
benämner ljudet som ”K”. Hen säger upprepade gånger ”K, k, k, k…” tänker och 
visar sedan hur hen formar en pistol av händerna och lyfter upp händerna som om 
hen avfyrar ett skott. 

Det finns flera situationer där eleverna kopplar ihop med rörelser de förknippar med 
bilden de ser. Många gånger syns det hur eleverna tänker innan de väljer rörelse till 
bilderna. Det är inte alls alltid som rörelse och bild verkar komma från något de redan 
känner till som hör ihop. Det finns tillfällen där rörelsen är tvärt emot vad som visas på 
bilden. 

En elev har bokstaven G med en bild av någon som dricker. Rörelsen som eleven 
väljer är en snurr på ett ben. 

Gruppen skapade ord utifrån bokstäverna och rörelserna. Tydligt var att bokstäverna och 
rörelsen hängde ihop för eleverna. De skrev ord med rörelser, det blev en dans genom att 
en rörelse byggdes ihop med en annan, och sedan var det inget problem för dem att 
plocka ut rätt bokstäver och skriva ordet.  

Gruppen jobbade två och två med att gissa bokstäver och ord. En gjorde själva rörelsen 
och den andra fick gissa. Först jobbade de bara med bokstäver och sedan gick de över till 
korta ord. En sådan episod såg ut enligt nedan beskrivet: 

En elev visar en snurr och genast svara den andra ”G”. Båda eleverna blir mycket 
nöjda och gör en ”high five”. Sedan byter de och nu får den som gissat visa och 
tvärtom. Efter flera omgångar är det dags för ett ord. Eleven visar rörelserna för K 
O M. Den elev som ska gissa funderar och ber eleven göra igen. Samma sak visas 
igen. Nu säger eleven som gissar: ”Jaaa, de är kom! ”. Åter igen gör de ”high 
five”. 

De hittar orden i rörelserna och kan bygga ihop, lista ut samt skriva och benämna dem 
korrekt.  

4.2.4 Brister och styrkor i metoden 

Några brister i metoden ”Jag lär med dans” blev synliga både i anteckningar och från 
observationerna av filmerna. När det gällde att hitta styrkorna handlade det till stor del om 
att analysera vad som fungerade bra enligt det observerade gensvaret från eleverna.  

De brister som först bör belysas är de som blev tydlig ganska omedelbart. Metoden utgår 
från metoden Praxis av Hellqvist (2011). I Praxis finns inte alla svenska bokstäver 
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representerade med bilder, endast fonemen, vilket gör att det blir svårt att komponera ord 
med korrekt stavning. Det finns inte heller olika bilder för exempelvis O som låter Å 
vilket medför att bilden Å får användas och det blir inte korrekt när det ska kopplas till 
stavning. Samma sak gäller för när exempelvis A låter kort A eller långt AA, där ett ord 
som får stå exempel kan vara bana där A låter olika i mitten av ordet mot för i slutet. Ett 
citat från anteckning från den första lektionen: 

Vilken brist som blev tydlig när vi jobbade med orden och ljuden i ordet inte stämde 
överens med bokstavens ljud. Detta är något som delvis bara täckts upp i Praxis. 
(anteckning från undervisning vid 1:a tillfället) 

Detta var något som även eleverna märkte då vi jobbade med alfabetet i helhet: 

En elev säger ”Va, finns det inget C?” Mycket förvånad, då denne elev redan kan 
hela alfabetet. Eleven fortsätter ”å inge Q, inge x…” eleven tystnar och ser tankfull 
ut. ”De finns inge Z eller W…”. 

En elev stannar i början av diagonalen när gruppen jobbar med alfabetet. ”Me hur 
ska vi göra när det inte finns C på bilderna? Ska vi säga C ändå?” 

Styrkor med metoden framkommer genom anteckningar och observationer av filmerna. 
Det är tydligt kopplat till mål i läroplanen. Det är enkelt att justera och förändra 
arbetsmoment beroende på elevers förförståelse och kunskaper. Rörelserna förtydligar 
bokstäverna, ljuden och orden. Vidare syns det tydligt att dansen och rörelserna 
uppskattas av eleverna. Elever erbjuds visa och skaffa kunskaper på andra sätt och med 
andra lärstilar än de eventuellt inte är vana vid. Detta kan dock bli en brist om det skapar 
osäkerhet hos elever innan de vant sig. 

5. Diskussion  

Diskussionen är uppdelade i fyra delar; metoddiskussion, resultatdiskussion, studien 
kopplad till validitet och reliabilitet samt en avslutande diskussion.  

5.1 Metoddiskussion 

Det har funnits mängder av litteratur rörande de ämnen studien lyfter fram och det 
produceras hela tiden ny forskning, det gör att det inte är möjligt att göra anspråk på att 
den forskning som har använts är den enda tillgängliga eller nyast. Det har varit mycket 
svårt att hitta litteratur som är motstridigt i syftet att undervisa med hjälp av rörelse och 
detta tror jag har en grund i att det är ett nytt forskningsämne. Det som har funnits har 
använts.  

Min förförståelse kring läs- och skrivsvårigheter och inlärning med dans och rörelse har 
påverkat studien i bemärkelsen att det är ämnesområde som ligger mig varmt om hjärtat 
och sedan flera år tillbaka varit områden vars utveckling jag följt med intresse. Det är min 
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förhoppning, och även varit min avsikt, att resultatet inte är vinklat utifrån min 
förförståelse, utan att bilden som presenteras är så balanserad som det är möjligt. I en 
kvalitativ forskningsprocess är det forskarens tolkning som styr urvalet (Alvesson & 
Sköldberg, 2008) och så är det även i denna situation. En annan person skulle kanske 
dessutom välja att fokusera på delvis andra litterära referenser än de denna studie utgår 
från. Detta följde det som presenterades under vetenskapssyn för studien. 

Studien genomfördes med kvalitativ metod och analys och detta har varit en metod som 
passade studien och dess utformning väldigt bra. Genom att exemplen får bli talande blir 
resultatet synligt. Videofilmerna gav en väldigt bra möjlighet att observera de deltagande 
observationer som skedde i form av lektioner. Det gav chans att analysera och se över 
igen för att hitta teman och resultat. 

När det kommer till urvalet av elevgrupp var det väldigt svårt att få deltagare till studien. 
Eftersom brevet först skickades till rektorer är det inte möjligt att avgör vilket bortfall 
studien fick redan där. Ett känt bortfall är att lärare ibland valde att inte låta elever delta. 
Sista bortfallet var föräldrar och vårdnadshavare som inte ville att deras barn skulle delta. 
Detta medförde att gruppen som deltog var åldersintegrerad, från årkurs ett till tre, och 
endast tre elever närvarade. Nedan visas citat av ett svar från en lärare som avvisar ett 
deltagande i studien: 

Nu har jag pratat med mina kollegor. De känner sig tveksamma. De vill för det första inte 
att man väljer ut elever. Om de ska delta i dansen vill de att en hel klass erbjudandet. 
Vad hoppas man kunna uppnå med hjälp av dansen? Tveksamt om det hjälper elever med 
läs- och skrivsvårigheter. (citat från lärare som tagit del av studiens förfrågan via brev) 

Det hade nog varit lättare att få deltagare om studien inte haft det specifika kriteriet att 
eleverna som deltog skulle ha läs- och skrivsvårigheter. Utan det kriteriet hade studiens 
syfte och frågeställningar inte varit detsamma.  

5.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultaten från studien i fyra olika underrubriker. Detta för att tydliggöra 
vad huvudtemat för diskussionen är och vilka olika teman som är relevanta att belysa 
utifrån studiens syfte. 

5.2.1 Undervisning i liten grupp kontra helklass 

En viktig aspekt att lyfta i diskussion i denna studie blir undervisning som genomförs i 
liten grupp med elever i svårigheter och vad som motiverat valet att undervisa i liten 
grupp och därmed avskilja elever från sina vanliga klasser. Forskningen (Persson & 
Persson, 2008 & 2012; Tideman et al., 2004) har varit tydlig och ganska enstämmig om 
att det är bättre för elever i behov av särskilt stöd att vara kvar i sin klass än att gå till en 
liten undervisningsgrupp och att det är deras rättighet att innefattas av en inkluderande 
lösning (Jakobsson och Nilsson, 2011). Det är väldigt lite som lyfts fram som faktiska 
positiva effekt för den enskilda individen att gå iväg från klassrumsgemenskapen. Ändå 
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ges det utrymme för det alternativet både i Lgr 11 (Skolverket, 2011) och Skollagen 
(Sveriges Riksdag, 2010). När forskning visar på tydliga negativa aspekter kan frågan 
väckas för vems skull enskilda elever lyfts ut ur klassrummet? Persson (2008) skriver om 
hur elever får lämna klassrummet på grund av socioemotionella svårigheter eller att de är 
för tysta för att komma till tals. Ahl (2007) belyser att elever med brister inom 
koncentration kan få lämna klassrummet för specialpedagogisk undervisning. Detta visar 
på att frågan om liten grupp eller helklass handlar om mer än bara svårigheter i ett 
specifikt ämne och måste betraktas ur flera perspektiv, därför behövs det Frank (2009) 
menar att pedagoger som är välutbildade och väl insatta i sitt område kan påverka elevers 
utveckling. Trots det som skrivits ovan måste det i denna studie lyftas fram att eleverna 
som deltog verkade tillfreds med att vara i den lilla gruppen. Det är omöjligt att se 
långsiktiga konsekvenser om undervisningen i lilla gruppen skulle fortgå under en längre 
period. Persson och Persson (2012) talar om att elever som hamnar i särskiljande 
lösningar ofta drabbas av sämre motivation och väderara sig själva som sämre, samtidigt 
knyter författarna det till att det kan handla om hur förväntningarna kan förändras 
beroende på grupperingar efter nivå. Vidare skriver de om hur lärare har lägre 
förväntningar på elever där de jobbar med lösningar som särskiljer elever i svårigheter 
från resten av klassen. Jag anser att det är väldigt viktigt att lärare ställer krav och har 
rimliga förväntningar på elever. Att låta elever vara utan krav, är enligt min åsikt, en 
signal av att de inte kan lyckas och utan förväntningar uteblir ofta prestationer. 

I den lilla gruppen syntes det tydligt att det var svårt att skapa en jämn nivå av energi och 
dynamiken förändrades omedelbart om en av eleverna tappade fokus eller blev trött. Det 
är min uppfattning att en större grupp håller en jämnare dynamik genom att det är fler 
elever och varje elevs energi inte blir lika utmärkande. Sista av allt lyfts det fantastiska i 
att eleverna, trots olika klasstillhörighet, möttes i samförstånd och med en tydlig trygghet. 
De delade med sig av sin kunskap och hjälptes åt på ett självklart sätt. De tog efter 
varandra rörelsemässigt och skapade möjlighet för förmedling av både abstrakt och fysisk 
kunskap.  

En annan aspekt av att bedriva undervisning i liten grupp kan ses ur det sociokulturella 
perspektivet (Strandberg, 2006; Säljö, 2000; Vygotskij 1995), att vi lär i samspel med 
andra och vidgar våra kunskaper genom mötet i den sociala samvaron och att vi 
människor kan ta del av varandras erfarenheter för att skapa nya kunskaper hos oss själva. 
I den lilla gruppen möts eleverna och visar att sådana möten sker och de delar kunskap 
och lär genom och av varandra. Däremot hade kanske lärandet varit mer omfattande om 
hela klassen varit inbegripna i undervisningen? Jag kan anta att det är möjligt genom att 
det är fler erfarenheter och därmed mer kompetens att ta del av. Följdfrågan till det blir 
om de elever som är i svårigheter skulle ta del på lika sätt som de gjorde i den lilla 
gruppen? Skulle eleverna våga ta plats och utvecklas i samma utsträckning i helklass som 
de gör i en liten grupp? Denna studie visar att eleverna i lilla gruppen tar plats, hjälps åt 
att övervinna frågor och svårigheter. Om det hade sett likadant ut för dessa elever att vara 
i helklass och jobba med samma saker är omöjligt att svara på. Däremot finns det inget 
hinder att undervisa med metoden ”Jag lär med dans” i helklass för att inte utsätta elever 
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för särskiljande lösningar och undvika en av Jakobssons (2002) kritiska punkter att tvinga 
elever lämna klassens gemenskap för specialundervisning. Det är forskningen till trots, 
fortfarande vanligast inom specialundervisningen med särskiljande lösningar blandat med 
traditionell klassrumsundervisning i helklass (Persson, 1997 & 2008; Tideman et al., 
2004). Detta anser jag har sin grund i dilemma perspektivet (Jakobsson och Nilsson, 
2011) som visar på att det inte finns en enkel lösning och en självklar pedagogik att tillgå 
inom specialpedagogik och undervisning för elever i svårigheter, det finns för- och 
nackdelar med alla lösningar. Min åsikt är att det inte finns ett rätt svar och en lösning, 
därmed kan den lilla gruppen vara väl fungerande i vissa avseenden, viktigt är att tillgripa 
det med försiktighet precis som Persson (2008) säger. Att undervisa hela klassen med 
hjälp av rörelse och dans kan enligt Björklund Dahlgren (1990) säger medföra positiva 
effekten av att elever kan få se varandra med nya ögon och elever kan upptäcka sina egna 
kanske dolda förmågor och därmed få en annan syn på sig själv. 

5.2.2 Undervisningen kopplat till styrdokumenten 

All undervisning i skolan ska utgå från läroplanen, vilket gör det relevant att knyta 
studien till Lgr 11 samt övriga viktiga styrdokument (Skolverket, 2011; Sveriges Riksdag, 
2010; UNESCO 1990) som belyser det faktum att elever ska få hjälp och stöd, därtill ska 
detta individanpassas. Dock verkar det inte vara klart vad stödet ska innefatta vilket 
innebär att det blir upp till varje skola och pedagog att besluta kring utformning och 
genomförande. Det som slår mig, och även finns uttalat i forskning (Björklund Dahlgren, 
1990; Dahlin et al., 2002; Gardner, 1998; Hannaford, 1995) och dokument (Skolverket, 
2011) kring lärande, är att det verkligen finns ett behov och en rättighet till variation av 
arbetsformer i skolan. Detta är något jag anser blev möjligt genom metoden ”Jag lär med 
dans”.  Metoden följer styrdokumenten och jobbar mot det centrala innehållet för 
årskurserna samt mot de kunskapsmål som finns att uppnå. 

Skollagen och Lgr11 lämnar även möjlighet att undervisa i mindre grupper och enskilt om 
detta anses lämpligt. Frågan blir när är det lämpligt och för vems behov blir det lämpligt? 
Enligt mig blir frågan viktigt genom att det ska gynna den enskilda individen och dess 
lärande.  

5.2.3 Dans och rörelse kontra traditionell läs- och skrivinlärning 

Vygotsikj (1995) menar att lek och rörelse är viktigt ju yngre barnet är och barn lär sig 
genom lek. Det blir viktigt att få känna det som pratas om och därmed göra det abstrakta 
verkligt och kännbart. Författaren säger även att det är vad barnet/eleven gör när de är i 
skolan inte vad de har i huvudet som är väsentligt, aktiviteten är nyckeln till lärandet. 
Oavsett hur läs- och skrivinlärningen ska utformas är Bjar och Lidbergs (2003) 
antaganden om vikten av att, när det finns svårigheter, motverka en dålig självbild hos 
elever samt att utvecklingen byggs utifrån det som fungerar bra. Genom anpassade 
arbetsformer skapas lust och glädje och därmed en uppåtgående spiral och positiva 
resultat blir möjliga. Vygotskij (1995) menar att den vuxne kan hjälpa barnet med 
språkutvecklingen genom skapande, lek, kreativitet och gestaltning. Detta blir viktigt för 
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att läs- och skrivutveckling inte enbart handlar om undervisning i form av olika metoder 
(Frost, 2009; Trageton, 2005) utan bör kopplats ihop med kroppen och barnets fysiska 
aktivitet för att uppnå bästa förutsättningarna för lärande (Björklund Dahlgren, 1990; 
Gardners teorier, 1998, 2001; Grönlund & Wigert, 2004; Hannaford, 1995; Sohlman, 
2000; Stenberg, 2007; Vygotskij, 1995). 

Dessutom måste det tas i beaktande att undervisningen enligt Frost (2002) måste utgå från 
det talade språket och att det visuella måste knytas an till det talade. Lärandet av språket 
är väldigt komplext och måste därför, enligt mig, undervisas med många olika lärstilar för 
att alla elever med olika intelligenser ska få chans att visa sina kunskaper och ta del av 
lärandet utifrån sina individuella förutsättningar. Genom att ta in dans, rörelse och bild i 
lärandet menar jag att flera av dessa områden täcks in. Dans och rörelse som verktyg vid 
lärande kan vara ett bra komplement till traditionell läs- och skrivinlärning, inte bara för 
elever i behov av särskilt stöd. Det kanske är de som gynnas mest genom att elever utan 
svårigheter i ämnen klarar sig bra med en traditionell undervisning medan det för elever i 
svårigheter kan det bli det som avgör ett misslyckande eller en framgång. Lundberg och 
Sterners (2006) medvetenhet om hur ett bristande arbetsminne kan ställa till det för 
elever, är ytterligare en faktor till att förlägga lärandet i kroppen och i en fysisk aktivitet 
och därmed avlasta arbetsminnet. 

Tidigare i stycket har det presenterats de positiva effekterna av att använda dans och 
rörelse vid lärande till detta måste Jakobssons (2002) forskning lyftas som visar på att när 
skolmiljön blir ostrukturerad genom olika aktiviteter med rörelser och ljud uppstår en 
kritisk punkt i det pedagogiska arbetet. Jag tolkar det som att det inte är säkert att alla 
elever i svårigheter kommer att gynnas av den miljön som skapas när undervisning sker 
med dans och rörelse. Det är en viktig aspekt och den bör alltid finnas med som 
påminnelse till att det inte bara är enkelt när olika lärstilar kopplas ihop. I mitt tycke blir 
det viktigt att miljön för lärandet är än mer strukturerat och tydligt när dans och rörelse 
ska användas som verktyg och därmed minimera denna kritiska punkt. 

Det är viktigt att tillräckliga resurser sätts in oavsett om det handlar om traditionell läs- 
och skrivinlärning eller med dans och rörelse som verktyg. Genom att kraven på elevers 
läs- och skrivkunnighet har ökat både i skolan och i samhället i stort (SOU 1997:108) är 
det viktigt att inte elever tappar tron på sig själva och sin förmåga till lärande. Det anser 
jag vara en nyckel till elevers framgång, att de måste få känna sig värdefulla, kapabla och 
ha en tilltro till sitt eget kunskapande. 

5.2.4 Diskussion av ”Jag lär med dans” 

Metoden ”Jag lär med dans” var inte utan brister, dock fanns även styrkor, båda 
presenterats under resultat. De brister som tydliggjordes innebär att för att metoden ska 
vara ett fullgott komplement för elever i behov av särskilt stöd behövs justeringar göras. 
Metoden är utvecklingsbar och kan förbättras genom små förändringar. Alla fonemen 
fanns, men att jobba med hela alfabetet och alla bokstäver komplicerade det hela och 
medförde att det blev till en brist i metoden. Vilket gör att jag tänker att alla bokstäver får 
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egna bilder och där ljudet låter annorlunda skapas en ytterligare bild. Vi tittar på exemplet 
med bokstäverna K, O, M. I det här fallet är O den bokstav som låter på ett sätt när vi 
säger O och på ett annat när det ska uttalas i ordet KOM. Detta komplicerades genom att 
Praxis av Hellqvist (2011) jobbar med fonem och metoden ”Jag lär med dans” avser 
jobba både med bokstäver, fonem och stavning. Vilket innebär O som låter Å måste få en 
egen bild för att kunna koppla ljudet Å till stavningen i KOM. Enligt mig och för att fylla 
den tanke som fanns i ”Jag lär med dans” måste Praxis frångås och byggas ut till något 
nytt med samma grundtanke. Det finns nämligen betydligt fler fonem i svenskan än 
antalet bokstäver, och samma bokstav kan ha flera olika språkljud. 

Det blev tydligt att det var väldigt enkelt och roligt för eleverna att ta till sig och hitta på 
rörelser. Att minnas rörelser och ljud sammankopplat var också något som i resultatet 
blev synligt som en fördel och ingenting av det som Jakobsson (2002) lyfter fram som 
eventuella svårigheter i undervisning med ljud, rörelse och olika aktiviteter blev styrkt 
genom studien. Däremot syntes variationer av svårigheter för elever att minns ljudet när 
rörelsen eller bilden uppmuntrade till något annat än det uppenbara. Därför anser jag att 
det blir viktigt att ta god tid på sig när metoden ska jobbas in. Att verkligen förankra 
bilderna, ljuden och rörelserna ordentligt och därmed se till att inga tveksamheter kring 
detta finns. Denna tid fanns inte inom studien och medför att en ordentlig förankring av 
materialet hos eleverna inte kunde garanteras. 

De små bilderna som finns i Hellqvists (2011) material Praxis var väldigt bra att jobba 
med. Ett komplement som behövdes för att enkelt kunna förtydliga och för att alla i ska 
gruppen kunna se utan att vara nära behövs stora bilder av fonemen. Metoden kan även 
gynnas av att använda mer hjälpmedel exempelvis sjalar, bollar och danskartor. Dans och 
rörelse används på ett bra sätt och följer därmed läroplanens rekommendationer 
(Skolverket, 2011) om att elever ska få använda dans, rörelse och skapande. Min 
upplevelse är att ”Jag lär med dans” visar på något de flesta skolor inte har eller erbjuder 
sina elever; ett alternativ för att visa sin kunskap, fördjupa den kunskap eleven redan har 
samt erövra helt ny kunskap på ett sätt som oftast inte är möjligt, nämligen genom 
kroppen och det kinestetiska sinnet.  

Jag anser att det är en metod som absolut är hållbar att undervisa med efter att små 
justeringar och förbättringar gjorts. Om undervisningen ska ske i helklass eller i en liten 
grupp där eleverna är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling behöver inte 
bestämmas. Det fungerar lika bra med båda, där det ena innebär vissa fördelar och andra 
nackdelar och tvärtom. Återigen speglar dilemma perspektivet det komplexa och 
komplicerade som lärande innebär. 

5.3 Validitet och reliabilitet kopplat till studien 

Det är svårt att säga att studien har hög reliabilitet för att en kvalitativ studie som denna är 
mer exemplifierande än generaliserande enligt Svenning (2003). Dessutom är studien 
endast genomförd i en grupp och för att kunna generalisera behövs en större kvantitet. Det 
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som kan göras är att spekulera i om det skulle bli samma resultat om studien genomfördes 
igen vilket ändå inte ger något tillförlitligt svar utan endast skulle handla om gissningar.  

När gäller den inre validiteten, face validity, bedömer jag att det finns överensstämmelse 
mellan empirin och teorin som studien bygger. Exempel på detta är att eleverna upplever 
rörelsen som positiv och forskning säger detsamma. Resultatet står för denna studie och är 
inte möjligt att generalisera. Exemplen är talande för studien och visar tydligt på 
resultatet. För att uppnå hög yttre validitet behövs det många fler timmar av undervisning 
samt i flera olika grupper. 

5.4 Avslutande diskussion 

Sammantaget är studien något som belyser svårigheter med lärande och stöd för elever i 
svårigheter. Varje gång någon betraktas avvikande förmedlas att det finns något normalt 
och därmed även onormalt vilket gör det viktigt att se över vilka ord och begrepp som 
används och vad som menas med dem. Att istället för avvikande se olikhet och som 
Tideman et al. (2004) skriver att olikheten är en tillgång och inte ett hinder. I gemenskap 
med andra där vi alla har olikheter anser jag att vi kan få ett nyanserat lärande med olika 
kompetenser där inte en kompetens är viktigare än den andra. Hur undervisningen ska 
bedrivas, i helklass, liten grupp eller enskilt, får aldrig komma att handla om enbart en 
fysiks placering av elever (Persson & Persson, 2012; Tideman et al., 2004) och 
individualisering får inte reduceras till ensamarbete (Persson och Persson, 2012) i ett 
klassrum. Skolan bör enligt mig variera undervisning utifrån aspekter av elevens 
möjligheter att tillgodogöra sig undervisning i varierad form som Gardner (1998) och 
Hannaford (1995) belyser och att gruppindelningar kanske inte ska baseras på 
kunskapsnivåer eller brister i specifika ämneskunskaper, utan på möjligheter till ett vidgat 
lärande som sker genom möten med andra elever med kunskaper som skiljer sig från 
varandras som Säljö (2000) belyser genom att lyfta fram lärande i gemenskap med andra 
och få större kompetens i gruppen. 

Utifrån studien är det inte möjligt att dra några vidare slutsatser eller generaliseringar 
angående om rörelser förstärker lärandet, då det hade behövts mer tid i elevgruppen, flera 
undervisningsgrupper, en förförståelse av elevers kunskaper innan samt efter undervisning 
med metoden. Studien står enbart för det resultat som framkom genom den gruppen där 
undervisningen genomfördes och det visar på ett gott resultat i form av att eleverna 
uppskattade och tog till sig undervisningen med dans och rörelse som verktyg. 

6. Avslutning 

I detta avsitt summeras vad som kan vara tänkbart och intressant för forskning och 
utveckling inför framtiden. Sista av allt delas mina egna avslutande tankar med er läsare. 
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6.1 Inför framtiden 

Att vidareutveckla det som har startas genom denna studie är något jag kommer att ägna 
mig åt i framtiden. Forskning kring dans, rörelse och lärande bör fortgå och byggas vidare 
på. Min förhoppning är att forskning fokuserar både om det finns hinder och svårigheter 
kring detta samt alla möjligheter och dess positiva effekter. Vidare anser jag att elever i 
svårigheter kan gynnas av forskning som knyter an alternativa undervisningsmetoder som 
dans, musicerande och övriga skapande former både till undervisning och för bedömning 
i enlighet med teorier från bland andra Gardner (1998), Hannaford (1995) och Björklund 
Dahlgren (1990). Där igenom kan det möjliggöras att inte det skrivna eller talade ordet 
behöver vara de största och viktigaste formerna för kunskapsmätning inom skolan i 
framtiden. Det är viktigt att skolans traditioner knyts till det vetenskapliga och att skolan 
arbetar som forskningen visar är gynnsamt. Intressant vore även att låta ”Jag lär med 
dans” vidareutvecklas och provas i en liten elevgrupp alternativt helklass under en längre 
period. 

6.2 Avslutande tankar 

Som förälder till flera barn och vuxen som stått barn med olika tal-, läs och 
skrivsvårigheter nära vet jag lite grann av vad det innebär för föräldrar att hamna i ett 
system där de kanske inte är väl insatta och vet vad de kan kräva eller förvänta sig för 
hjälp och stöd åt sitt barn. Kanske bär föräldrarna sorg eller ilska. Som lärare vill jag ta 
med mig tanken om att jag varje dag möter någon annans ”värdefullaste allt” och med det 
i minnet göra det bästa möjliga i klassrummet. Barnet/eleven måste få känna sig värdefull 
och smart. Jag har sett barn tvivla på sig själva på grund av de svårigheter de befinner sig 
i, utan makt att kunna påverka eller styra över det. Jag säger inte att det är lika för alla, 
dock är det min övertygelse att alla människor utvecklas bäst när de får lyckas och känna 
sig värdefulla. Målet för mig i mitt kommande yrke blir att stå för en varierad 
undervisning med dans och rörelse som grund samt med möjlighet till bedömning genom 
skapande former. Denna studie har gett mig nya tankegångar och detta var endast en 
början på fortsättningen av min resa genom undervisningens värld. 
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Bilaga 1 

 

Hej! Umeå 2013 november 26 

 

Mitt namn är Liselott Mörne och jag läser min sista termin på lärarutbildningen för yngre 
år med inriktning dans vid Luleå Tekniska Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete 
i lärande, med fokus på specialpedagogik och rörelse.  

Kortfattat så är syftet med min studie att se om och hur elever med läs- och 
skrivsvårigheter kan ha hjälp av dans och rörelse i undervisningen. Jag undrar om det 
vore möjligt att jag fick träffa tre till sex elever på er skola vid två till fyra tillfällen i 
december månad? 

Eleverna behöver inte gå i samma klass, men bör gå i samma årskurs eller åren precis 
efter varandra, inte äldre än årskurs 3. Eleverna bör ha uttalade svårigheter inom området. 
Jag behöver inte ta del av någon dokumentation kring dem och de behöver inte vara 
diagnostiserade eller utredda.  

Jag kommer att videofilma tillfällena, men enbart för min egen dokumentation och analys. 
Filmerna kommer bara ses av mig och eleverna är helt anonyma. I studien anger jag inte 
namn, skola eller ort, utan endast län och årkurs. Det är också viktigt att veta att jag inte 
är intresserad av elevernas faktiska kunskaper och inte har några intentioner att mäta eller 
skriva om det. Jag skulle behöva träffa eleverna vid två eller tre tillfällen och ca 30-40 
minuter per tillfälle. 

All rådata kommer att raderas sommaren 2014, då mitt arbete blivit godkänt. 
Examensarbetet finns sedan att läsa på LTU:s hemsida. 

Om ni väljer att delta kan ni kan när som helst utan att ange skäl avbryta er medverkan 
och meddelar då mig. 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Liselott Mörne 

 

 

Om du önskar kontakta mig eller min handledare vid frågor eller mer information: 

Liselott Mörne 
xxxxxxxx@xxx.com 
XXX-XXXXXX  

Handledare: 
Anna-Karin Lindström 
xxxxxxxx@xxx.com 



	  

	  

Bilaga 2 

 

Till dig som förälder      Umeå 2013 november 26 

 

Hej! 

Mitt namn är Liselott Mörne och jag läser min sista termin på lärarutbildningen för yngre 
år med inriktning dans vid Luleå Tekniska Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete 
i lärande, med fokus på specialpedagogik och rörelse.  

Kortfattat så är syftet med min studie att se om och hur elever med läs- och 
skrivsvårigheter kan ha hjälp av dans och rörelse i undervisningen.  

Min fråga till er är om ni kan tänka er att jag får träffa ert barn vid två till tre tillfällen för 
min studies syfte?  

Jag kommer att träffa barnen i grupp, på skoltid och ca 30-40 min per tillfälle. Rektor och 
klasslärare är informerade och har godkänt det. Jag kommer inte att ta del av någon 
dokumentation från skolan kring ert barn. Tillfällen kommer att videofilmas, men enbart 
för min egen dokumentation och analys. Filmerna kommer bara jag att se och eleverna är 
helt anonyma. Jag anger inte namn, skola eller ort, utan endast län och årskurs. Det är 
också viktigt att veta att jag inte är intresserad av elevernas faktiska kunskaper och inte 
har några intentioner att mäta eller skriva om det.  

Om ni tillåter ert barn att delta i studien, fyll i blanketten nedan och lämna den till ert 
barns klasslärare. Ni kan när som helst, utan att ange skäl, avbryta er medverkan i denna 
studie och meddelar då mig eller ert barns klasslärare. 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Liselott Mörne 

Om du önskar kontakta mig eller min handledare vid frågor eller mer information: 

Liselott Mörne 
xxxxxxxx@xxx.com 
XXX-XXXXXX 

Handledare: 
Anna-Karin Lindström 
xxxxxxxx@xxx.com 
___________________________________________________________________________________ 

Jag godkänner att mitt barn får delta i undervisningen för examensarbete av Liselott 
Mörne, samt att träffarna får filmas för samma syfte. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vårdnadshavares Underskrift                Elevens namn                         Ort           Datum 



	  

	  

Bilaga 3 

 

Metoden ”Jag lär med dans och rörelse”  

Denna metod är utvecklad inom mitt, Liselott Mörnes, examensarbete i lärande med fokus 
på specialpedagogik och dans. 

Det specifika ligger i att kombinerar specialpedagogik med dans i en metod för läs- och 
skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Grunden finns i att elever lär genom 
rörelse med de multipla intelligenserna (Gardner, 1998, 2001) som en del, sociokulturellt 
perspektiv (Säljö, 2000; Vygotskij, 1995) som en del samt forskning som visar att rörelse 
förstärker och förbättrar inlärningen (Grönlund & Wigert 2004; Hannaford, 1995; 
Sohlman, 2000). Därtill används metoden Praxis (Hellquist, 2011) som stöd och 
utgångspunkt och sista av allt kopplas metoden till SFS 2010:800 Skollagen (Sveriges 
Riksdag, 2010), Lgr11 (Skolverket, 2011) Lgr11 (Skolverket, 2011) i form av mål och 
centralt innehåll efter årskurs, samt eventuella lokala arbetsplaner. 

Metoden kan användas för undervisning för förskoleklass och vidare upp genom hela 
grundskolan. Anpassningar görs utefter ålder och målsättningar. Grunden är den samma, 
som presenteras ovan. Exakt hur undervisningen går till beror på ålder, gruppstorlek och 
vad målet är, utifrån detta formas lektionsplanering och specifika mål. 

I metoden finns möjlighet att arbeta med bland annat: 
- att träna bokstäver och fonem 
- att bygga ord och träna stavning 
- att skapa meningar, först korta sedan längre 
- att skapa berättelser och olika texter, med en början, mitt och avslut 
- att träna grammatik 
- att beskriva miljöer och personer 

Eleverna jobbar tillsammans och tar del av varandras kunskaper och erfarenheter, ett 
sociokulturellt perspektiv. Alla moment kopplas till dans och rörelse för att fördjupa 
inlärningen och erbjuda fler lärstilar än vad som vanligtvis presenteras i skolan. 
Elevgruppen jobbar med rörelse, bild, ljud och text och integrerar kroppens rörelser med 
synen, känseln och hörseln. 

Specialpedagogiken handlar ofta om att hinna ifatt (Persson 1997, 2008, 2013), det är inte 
det aktuella i denna metod. Här skapas kunskap tillsammans med andra och på nya sätt, 
det kunnande som redan har erövrats kopplas ihop med att få ta del av andras kunskap och 
genom rörelse ta sig vidare i sin läs- och skrivutveckling. Dessutom är det viktigt att 
läraren ställer krav och har förväntningar på eleverna (Persson & Persson, 2012) och att 
de upplever lärandet meningsfullt och lustfyllt (Dahlin, Ingelman, & Dahlin, 2002). 

 



	  

	  

Mål som metoden arbetar mot i Lgr11   

- kunskaper införskaffas genom undervisning både i helklass och enskilt  
- kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 
- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt  
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga.  
(Skolverket, 2011, s. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Bilder av Praxis 
 

 

 

 



	  

	  

 

 



	  

	  

Bilaga 4 

 

Planering för åldersintegrerad undervisning årkurs 1-3 

Centralt innehåll årskurs 1-3 

- Alfabetet och alfabetiska ordning 
- Sambandet mellan ljud och bokstav 
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 
(Skolverket, 2011, s. 223)  

 

 

Lektionsplanering för åldersintegrerad undervisning årkurs 1-3 

Lektion 1 

• Samling i ring med presentation 

• Vi rör oss fritt i rummet på olika vägar; slingriga och raka. Vi rör oss högt och lågt.  

• Bokstavsrörelser. Vi provar och bestämmer specifika rörelser till bokstäverna. 

• Diagonalövning med hopp, snurr och smyg. Vi går alfabetet längs diagonalen.  

• Avslappning till musik 

• Avslutning i ring  

 

Lektion 2 

• Samling i ring 

• Bokstavsrörelser. Vi provar och bestämmer specifika rörelser till bokstäverna 

• Jobbar med ett svårt ord, skapar dans av ordet 

• Diagonalövning och alfabetsordningen  

• Parövning – visa bokstav med kropp, svara med ljudet 

• Avslappning  

• Avslutning i ring 



	  

	  

Lektion 3 

• Samling i ring 

• Bokstavsrörelser. Vi provar och bestämmer specifika rörelser till bokstäverna  

• Dansa fritt, stopp och gör rörelse till bokstav som visas 

• Diagonalövning och alfabetsordningen  

• Dansa ”svåra ordet” dans 

• Avslappning 

• Avslutning i ring 

 

Lektion 4 

• Samling i ring 

• Bokstavsrörelser. Vi provar och bestämmer specifika rörelser till bokstäverna  

• Parövning – visa bokstav med kropp, svara med ljudet 

• Diagonalövning och alfabetsordningen  

• Nytt ord som läggs till i dansen 

• Dansa ”svåra ordet” dans, med det nya ordet som tillägg 

• Avslappning 

• Avslutning i ring 

 


