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SAMMANFATTNING 
 

Denna uppsats utgår från perspektiv och intressen hos en döv, blivande lärare i idrott och 

hälsa. I den svenska grundskolans kursplaner ingår musik, rytm, dans och rörelse, förutom i 

ämnet musik också i ämnet idrott och hälsa. Specialskolan för döva och hörselskadade barn 

skall motsvara grundskolan och har i stort sett liknande intentioner i sin kursplan som 

grundskolans, så när som på att ämnet musik ersätts av ämnet rörelse och drama. Vad gäller 

ämnet idrott och hälsa är mitt intryck att musik och dans felaktigt plockas bort från ämnet i 

specialskolan.  

 

Syftet med min uppsats är att ge exempel på hur musik och dans i idrottsundervisningen för 

döva barn i specialskolan kan se ut, uppfattas och påverka barnen.  

 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med tre personer, en skolpsykolog, en rytmiklärare 

och en idrottslärare, som med sin kunskap representerar varsitt ämnesområde: ”Dövhet och 

socialisation” , ”Musik och dans” , och ”Musik och dans i idrottsundervisningen”. Dessa tre 

ämnesområden ger en helhetsbild i diskussionen, som kan inspirera till samverkan över 

ämnesgränserna i specialskolan.  

 

En vanlig fördom är att döva personer inte kan uppfatta musik och därmed inte dansa. Döva 

personer, kan påverkas av en sådan fördom och anta en negativ uppfattning av musik och 

dans. En sådan fördom kan också vara en orsak till att musik och dans plockas bort av en del 

lärare i idrott och hälsa i specialskolan. Musik och dans på dövas villkor är att skapa musik 

för döva, som ger rytmer att dansa till. 
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FÖRORD 
 

En uppsats blir vad jag gör den till. 

”Musik och dans? Vi är ju döva!”  blev 

även till vad den är tack vare ett 

ovärderligt stöd utifrån.  

 

Jag vill därför framföra mitt tack till: 

 

Emma Lindblom,  

som vågat komma med riktiga 

funderingar och justeringsförslag. Du 

har bidragit till att andra lättare förstår 

det jag vill framföra i min uppsats. 

 

Frida Bengtsson och Susann Lindberg, 

som tillsammans med mig har delat 

många erfarenheter när våra uppsatser 

skrivits. 

 

 

Jag vill sist framföra ett särskilt tack Barbro Carli,  

en handledare av stort värde. Du har med din entusiasm 

och kunskap inspirerat mig till att aldrig bli fullärd! 

 
 
Örebro januari 2006 
 
_____________________________ 
Maria Norberg 
 
norberg_maria@hotmail.com 
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PROLOG 
 

(Fiktiv berättelse) 

 

”Hörrni barn, nästa vecka är temat musik och dans”  tecknar idrottslärare Kajsa och avslutar 

därmed torsdagens idrottslektion med barnen i årskurs fem. Lisa och Kalle, som är bästisar, 

tittar på varandra vid Kajsas kommentar och ruskar på huvudena i ett ogillande. Utanför 

omklädningsrummen tecknar Kalle till Lisa: ”Musik och dans? Vi är ju döva! Pucko-Kajsa” . 

Lisa håller med Kalle och tecknar: ”Hon vill säkert bara att vi ska vara “normala“ och göra 

som de hörande! Fattar hon inte att vi inte kan?”. 

 

Hemma hos Lisa vid middagsbordet diskuteras det livligt kring storasyster Elins 

dansuppvisning som ska vara nästa vecka. Elin vill vara med på den frivilliga extraträningen 

och tjatar om skjuts av föräldrarna. Lisa avbryter diskussionen abrupt och tecknar: ”Vi ska ha 

musik och dans nästa vecka.”  ”Ska du dansa?” utbrister Elin och fortsätter tjata om skjuts. 

Lisa sitter tyst och går sedan upp på sitt rum. ”Tänk om alla i min familj kunde vara döva” , 

drömmer Lisa. ”Då skulle de bry sig” .  

 

Kalle är fortfarande irriterad över följande veckas tema och förlöjligar Kajsa inför kompisarna 

genom att härma hennes sätt att teckna och säger: ”Hej barn, idag ska ni spela hörande. Jag 

ska sätta på musiken och så ska ni försöka härma mig, okej… ett, två, ett, två…” Kompisarna 

skrattar gott åt Kalle. 

 

Nästkommande vecka är det inte många av barnen i årskurs fem som ser fram emot 

idrottslektionerna. Vid måndagens lektion lunkar samtliga in i idrottshallen med blandade 

känslor och ser flera basketbollar ligga på golvet. ”Basket!”  tecknar Kalle och jublar samtidigt 

som han springer fram och tar en boll för att studsa. Klassen är inte sen att hänga på och snart 

är hela idrottshallen ett kaos av elever och bollar som studsar både på höjden och på tvären. 

 

”Se hit barn, det här är musik!”  tecknar Kajsa och alla tittar förvånat på henne. ”Tror du vi är 

dumma?” svarar Kalle kaxigt medan han studsar bollen på stället där han står. ”Jo, det här är 

musik!”  kontrar Kajsa och inleder lektionen… 
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INLEDNING 
 

Det är inte bara den friske som har ett uppdrag i 

livet. Det kan också den ha som är kroppsligt och 

själsligt begränsad. Den handikappade kan vara 

bärare av något som den friske inte nödvändigtvis 

har, insikten att det finns andra viktiga kriterier i 

livet än förnuft och effektivitet. Om det bara fanns 

friska, starka, vackra och effektiva människor kunde 

risken vara att vi hamnade i ett ännu mera 

omänskligt samhälle än det vi har idag. En viktig 

uppgift är att upprätthålla människovärdet och ta 

fasta på det friska även hos den sjuke.  

(Borgenhammar, 1991, s. 23) 

 

Som döv blivande lärare i idrott och hälsa för döva är jag mycket medveten om att döva barn 

kan ha negativa erfarenheter av och uppfattning om musik och dans. I omgivningen finns ofta 

en okunskap och förutfattade meningar om döva. Härigenom kan dövas inställning till den 

egna förmågan att ta till sig musiken och därmed dansen påverkas negativt. Att fritt få dansa 

med kroppens alla rörelsemöjligheter är för mig förenat med lycka, medan det för somliga är 

förenat med skamsenhet över en inbillad ” jag-kan-inte-dansa-inställning” . Alla kan dansa, vi 

har bara olika sätt att dansa på. 

 

Via en miniundersökning av landets fem specialskolor för döva och hörselskadade har jag fått 

intrycket att musik och dans ”plockas bort”  från ämnet idrott och hälsa och att argumenten är 

att musik och dans inkluderas i ämnet ”Rörelse och Drama”. När jag själv är färdig 

idrottslärare är mina ambitioner att istället samverka ämnena emellan och undervisa i musik 

och dans på dövas villkor, helt enligt styrdokumentens intentioner. Uppsatsen får för mig 

därför en betydande roll för mitt framtida arbete. Ett vanligt problem vid anställning av lärare 

i specialskolan är att bestämma huruvida ämneskompetens överväger kommunikations-

kompetens. För mig med båda kompetenserna känns det därför viktigt att utnyttja min fördel 

och visa den kunskap jag får fram i min uppsats. Jag vill inte missunna döva möjligheten att 

uppleva musiken och dansens positiva inverkan! 
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SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att ge exempel på hur musik och dans i idrottsundervisningen för 

döva barn i specialskolan kan se ut, uppfattas och påverka barnen. 

 

BEGREPPSFÖRKLARING 

I min uppsats avses med 

• Specialskolan: specialskolan för döva och hörselskadade, som finns på fem orter i 

Sverige. 

• Döv: en person med en kulturell och språklig identitet som är förknippad med 

teckenspråket och med gemenskap med andra döva. 

• Idrottslärare: Lärare i ämnet idrott och hälsa. 

• Musik: vibrationer som är både hör- och kännbara och som består av puls, takt och 

rytm. 

• Dans: medvetet rytmiska kroppsrörelser. 

• Minoritet: en grupp personer med gemensamma karaktärer, som utgör mindre än 

hälften av populationen. Exempelvis döva. 
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BAKGRUND 

 

DÖVHET OCH SOCIALISATION 

Precis som för icke döva barn spelar uppväxtåren in i huruvida döva barn är trygga eller inte i 

skolan och samhället (Moores & Meadow-Orlans, 1993). I Sveriges specialskolor går upp 

emot 650 barn (Bagga-Gupta, 2004). Ungefär 90 % av döva barn har hörande talande 

föräldrar som har viss kunskap i teckenspråk (Vernon & Andrews, 1990). Övriga 

familjekonstellationer för ett dövt barn är exempelvis döva föräldrar och döva syskon, döva 

föräldrar och hörande syskon eller hörande föräldrar och döva syskon. Eftersom merparten av 

döva barn har hörande talande föräldrar har jag valt att lägga fokus på sådana 

familjekonstellationer. Varje familj är dock unik, likaså det enskilda barnet!  

 

Dövhet 

Definitionen av begreppet dövhet sker huvudsakligen utifrån två perspektiv; antingen 

genomsyras definitionen av en patologisk syn, eller av en kulturell-lingvistisk syn (Bagga-

Gupta, 2004). De två första definitionerna nedan vilar på en patologisk syn, medan den 

nästföljande är neutral och de två sistnämnda utgår från en kulturell-lingvistisk syn. 

 

Dövhet enligt audiologer 

Hörseln är ett av kroppens sinnen som översätter perceptuella intryck till nervimpulser. 

Perceptuella intryck för hörseln är ljudvågor. Mätning av hörseln görs genom att mäta den 

aktuelle personens förmåga att uppfatta olika frekvenser (hertz, Hz) vid olika ljudstyrkor 

(decibel, dB) (Passer & Smith, 2003). Ett vanligt samtal där personerna står en meter ifrån 

varandra brukar ligga på 60 dB. Ju lägre dB, desto lägre är ljudet. En hörande människas 

hörtröskel ligger på 0 dB. Det betyder att man hör alla ljud vars ljud är högre än 0 dB. En övre 

smärttröskel där ljudet ger smärta ligger mellan 120-130 dB. Vid den nivån ligger exempelvis 

ljuden från ett propellerplan. Mätningar av hörseln ger ett audiogram med ett snittvärde som 

talar om vad personen hör och inte hör (Johansson, Andersson & Wramborg, 1997). Om en 

persons snittvärde ligger på 56 dB, betyder det att personen inte hör de ljud som har en 

ljudnivå lägre än 56 dB. När en person har ett snittvärde som är 90 dB eller mer, brukar 

audiologer säga att personen är döv (Heiling, 1993). 
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Dövhet enligt CEASD 

Kommittén The Conference of Educational Administrators Serving the Deaf (CEASD) 

definierar en döv person som en person som har en obrukbar hörsel till en grad som utesluter 

förståelse av tal genom örat med eller utan hörapparat (Moores, 1996). 

 

Dövhet enligt uppslagsverk 

I uppslagsverket Aha (Engström, 2004) beskrivs dövhet som: ” total avsaknad av hörsel, d.v.s. 

utan hörselrester som kan utnyttjas med hjälp av hörapparat (…) Antalet döva beräknas vara 

8 000-10 000 i Sverige. De har teckenspråk som första språk och svenska (i skrift) som andra 

språk”  (s. 319).  

 

Dövhet enligt sociologer 

Sociologer definierar dövhet efter kommunikationssättet: graden av dövhet beror på hur 

beroende personen är av teckenspråk. Dövhet är således en psykologisk variabel som påverkar 

beteendet hos personen i fråga (Vernon & Andrews, 1990). I undervisningen har målet ofta 

varit att lära döva personer att leva i världen runt dem och inte i världen som de lever i. Idag 

har däremot många lärare insett att döva faktiskt är en kulturell och språklig minoritet och 

bygger sin undervisning efter detta faktum (Davila, 2004). 

 

Dövhet enligt döva personer 

Begreppet dövhet förknippas av många döva personer med en kulturell tillhörighet, en 

identitet som är knuten till teckenspråket och till gemenskap med andra döva. Döva personer 

överlag vill således bli betraktade som en språklig och kulturell minoritet och inte som en 

handikappgrupp (Heiling, 1993).  

 

Jag själv som döv väljer att använda mig av detta senare perspektiv, eftersom jag anser att det 

vara mest tilltalande. Jag har en döv identitet, men är även döv enligt audiologernas 

definition. Däremot har jag en förmåga att höra och förstå tal med hjälp av hörapparat. I mitt 

arbete skriver jag utifrån min uppfattning av att minoritetsgruppen döva har en kulturell-

lingvistisk syn på dövhet och att det hörande samhället har en patologisk syn på dövhet. Detta 

är en generell syn av mig och jag är medveten om att det finns undantag. 
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Sociala relationer 

Familjeförhållanden 

Ju senare en hörande familjemedlem lär sig teckenspråk, desto sämre blir relationen till det 

döva barnet och desto större blir risken för negativ påverkan på barnets psykologiska och 

sociala utveckling. Om en hörande förälder inte utvecklar sitt teckenspråk finns en tendens att 

denne blir mer kontrollerande över barnet, vars språk föräldern inte förstår. Med åren kan 

graden av kommunikation mellan en hörande förälder och ett dövt barn bli allt lägre och få til l 

följd att föräldern inte kan lita fullt på barnets beteende (Vernon & Andrews, 1990).  

 

Språk och kommunikation 

Eftersom dövhet hos ett barn med hörande talande föräldrar som inte kan teckenspråk ofta 

fastställs vid 2-3 års ålder försenas språkutvecklingen hos barnet. Språkutvecklingen hos barn 

med normal hörsel brukar ta fart vid ett års ålder med talande föräldrar. Hos ett barn med 

teckenspråkiga föräldrar kan språkutveckling ta fart redan vid nio månaders ålder, oavsett 

barnets förmåga att höra. Teckenspråket börjar utvecklas genom enkla grovmotoriska 

handtecken, medan det för att tala krävs kontroll av den finmotoriska muskulaturen i 

stämbanden. Grovmotoriken (stora muskler) utvecklas före finmotoriken (små muskler) hos 

barn (Bee & Boyd, 2002). Det faktum att döva barn vid skolstart har skilda språkliga 

bakgrunder och har kommit olika långt i språkutvecklingen gör att dessa barn har svårt att 

kommunicera både med lärare och sinsemellan (Vernon & Andrews, 1990). Språk är inte 

liktydigt med kommunikation. En person kan exempelvis behärska språket, men inte den 

kommunikativa kompetensen som innefattar att behärska språkets turtagning i en 

konversation samt att behärska språkets olika sociala användningsområden. Svårigheter i 

kommunikationen mellan ett dövt barn och en hörande lärare kan därmed ligga i en brist på 

kommunikativ kompetens hos en av, eller hos båda parterna (Moores & Meadow-Orlans, 

1993). Det har länge varit känt att ”no single method of communication is going to be 

appropriate for all deaf children”  (Power & Leigh, 2004, s. xv).  

 

Självuppfattning och identitet 

”Utan lättflytande kommunikation kan inte personliga relationer utvecklas, som är grogrunden 

för den ömsesidiga socialiseringen”  (Heiling, 1993, s. 73). Eftersom många döva barn har 

kommunikationssvårigheter hemma i familjerna får istället kamratgruppen en fostrande 

betydelse. I kamratgruppen utvecklas den identitet och kultur, som förknippas med dövheten 

av många döva personer. Identiteten skapas av både vänskapen och omgivningens syn på 
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kamratgruppen. Kvalitén på kontakten mellan omgivningen och en döv person är en 

betydande orsak till omgivningens syn på dövhet (Heiling, 1993). Eller som Birger Peitersen 

(2001) uttrycker det: ” för att kunna förstå vem vi själva är, måste vi uppfatta hur andra ser 

oss”  (s. 319). En negativ syn i omgivningen på dövhet beror ofta på kommunikations-

svårigheter och okunskap. Flera studier visar att döva personer i allmänhet har sämre 

självförtroende än den generella populationen (Vernon & Andrews, 1990). En positiv 

personlig utveckling beror därför inte på hörseln, utan på uppfyllandet av olika behov, som 

sociala behov. Däremot kan hörseln vara en faktor till en brist i exempelvis sociala kontakter, 

som i sig påverkar personligheten (Heiling, 1993). Bilden av vår personlighet skapar vi 

primärt genom föräldrakontakten, sekundärt genom kamratkontakten och tertiärt genom 

idrotten eller andra föreningsaktiviteter (Peitersen, 2001). 

 

Många döva barn har vuxit upp i familjer med hörande, talande familjer, som just lärt sig 

teckenspråk, och dessa barn har därför aldrig upplevt det flytande teckenspråket eller 

dövkulturen, innan de kommer till skolan. När de döva barnen i skolan involveras i 

dövkulturen och i hemmet upplever hemmets kultur, kan sägas att de blir bikulturella (Vernon 

& Andrews, 1990). Ungdomar som tillhör en minoritet känner ofta att de har två identiteter: 

en som visar att de skiljer sig från mängden, och en som visar att de tillhör en grupp. 

Utvecklingen behöver inte resultera i att en person som tillhör en minoritetsgrupp väljer en 

identitet, snarare tvärtom. För att slippa en eventuell kulturkrock kan personen i fråga, efter att 

ha undersökt vad som är bra och dåligt hos sig själv och jämfört det med majoriteten, fortsätta 

vara bikulturell med två mer trygga identiteter (Bee & Boyd, 2002). Detsamma gäller språket. 

Ett dövt barn med hörande talande föräldrar utvecklar ett slags ”hemspråk”  där teckenspråket 

som används följer det talade språkets struktur och ordflöde. I specialskolan utvecklar samma 

barn ett flytande teckenspråk och därför kan betraktas som tvåspråkigt (Vernon & Andrews, 

1990).  

 

Det är tydligt att det redan från början finns naturliga kanaler för 

kommunikation. Om dessa kanaler för samspel inte fungerar måste man komma 

underfund med vari svårigheterna består och visa på alternativa vägar. Utifrån 

denna insikt kan man … stimulera till en bättre möjlig funktion eller 

kompensera på annat sätt (Johansson, Andersson & Wramborg, 1997, s. 7). 
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I och med att ett dövt barn har en viss kommunikationsbrist kompenserar barnet bristen 

genom att utveckla andra färdigheter via t.ex. idrott (Vernon & Andrews, 1990). Fördelen 

med att vara duktig i idrott är att det döva barnet får en identitet och kan känna sig uppskattat 

(Heiling, 1993). Att dessutom ingå i en kamratgrupp med döva medlemmar i skolan och 

därigenom involveras i dövkulturen gör att det döva barnet ser andra döva personer som det 

kan identifiera sig med och utveckla sitt språk genom (Vernon & Andrews, 1990). Den äldsta 

formen av kommunikation är dans (Ericson, 2000). Ur en social aspekt är målet med dans i 

skolan ”att låta barnen upptäcka att dansen är ett språk, ett sätt att kommunicera…”  

(Danshögskolan, 1990, s. 33). 

 

Minoritetsgruppen 

Döva som språklig och kulturell minoritetsgrupp är väl etablerad. Idag finns 

riksorganisationer, ungdomsförbund, idrotts- och andra föreningar inom dövkulturen (Moores, 

1996). Dövkulturen ger döva en känsla av tillhörighet och helhet, vilket ger en 

gruppsolidaritet som följer med i åldrarna. Döva personer har därför i allmänhet oftare mer 

långvariga vänskapsrelationer än icke döva (Vernon & Andrews, 1990). Inom en 

minoritetsgrupp kan en ”vi-känsla”  uppstå kontra ”dom” som inte ingår i gruppen. 

Medlemmarna i en minoritetsgrupp antar en så kallad social identitet som kan ge upphov til l 

fördomar. Omgivningens syn på döva kan visa sig genom att tillskriva gruppen vissa attribut 

och/eller egenskaper. Ett sådan beteende kallas stereotypering (Myers, 2002). Ett exempel på 

stereotypering kan vara att påstå att ”döva inte uppfattar musik och därför är dåliga på att 

dansa” . Genom detta stereotypa påstående kan omgivningen framkalla ett förväntat beteende 

hos en döv person, det kallas konformitet. Med andra ord kan sägas att omgivningens 

stereotypering av döva som minoritet, kan leda till fördomar, som i sin tur kan påverka 

beteendet hos döva individer. För att motverka fördomar mot en minoritetsgrupp, eller en 

minoritetgrupps egen inställning till sina förmågor rekommenderas integration med 

majoritetsgruppen (Ibid.).  

 

FORSKNING OCH LITTERATUR 

Musik och dans för döva är ett smalt område med många outforskade delar. Den forskning 

och litteratur jag tar upp nedan är sådant som jag anser vara mest relevant för denna uppsats.  
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Inom idrottslärarutbildningen finns momentet ”musik och rörelse” , som delvis består av dans. 

Mellan begreppen rörelse och dans finns en flytande gräns. Medan somliga med begreppet 

dans menar pardans, kanske andra med samma begrepp menar modern dans utan partner, som 

rörelse till musik. Vilken definition de författare jag läst använder framgår inte alltid. Jag 

väljer här att använda dans istället för rörelse. Anledningen härtill är, att jag fått intrycket, att 

döva ställer sig mer negativa till begreppet dans än till begreppet rörelse. Enligt min 

erfarenhet finns en okunskap hos många döva personer (detta gäller måhända även icke döva) 

som gör att ”dans”  automatiskt kopplas till musik, medan ” rörelse”  får en mer fri betydelse. 

Faktum att det ibland kan vara precis tvärtom glöms däremot bort. Jag fokuserar på hur musik 

och dans specifikt kan påverka döva barn som individer och grupp. 

 

Människans musiska intelligens 

När Jon-Roar Bjørkvold (1991) skriver om den musiska människan utgår han från amerikanen 

Howard Gardners teori om att människan har flera intelligensområden. Några av dessa 

områden är människans rumskänsla (spatial intelligens), människans koordinationsförmåga 

(kinestetisk intelligens) och människans musikaliska intelligens (Bee & Boyd, 2002). 

Samtliga intelligenser anser Bjørkvold i sin bok Den musiska människan. Barnet, sången och 

lekfullheten genom livets faser (1991) vara delar av en ekologisk helhet – människans musiska 

intelligens. En sådan ekologisk helhetssyn omfattar det musiska inom människan under hela 

livstiden. Exempel på detta är hur det ofödda barnet reagerar på både ljud och rörelse; hur 

kommunikationen med en baby utvecklas med hjälp av ljudens rytmiska förändringar och 

tempoväxlingar; och hur barn i förskoleåldern leker sina lekar med alla sina sinnen i en helhet 

som utgörs av fantasin. För att en sådan utveckling skall kunna ske ”måste alla 

uttrycksmöjligheter vara tillgängliga”  (s. 51). En möjlighet att uttrycka sig är exempelvis via 

kropp, verbalt språk och sång. Sången hjälper barn både i den motoriska utvecklingen och i 

den sociokulturella utvecklingen och kommer ofta spontant från barn själva (Bjørkvold, 

1991).  

 

Musik 

Begreppet ”musik”  härstammar ursprungligen från det grekiska ”mousiké techne” som guden 

Zeus skänkte till sina barn, muserna. ”Mousiké techne” är förmågan att behärska de musiska 

konstarterna sång och dans (Bjørkvold, 1991). Ordet musik har ingen definition som verkar 

kunna ge en fullt tillfredsställande förklaring. Vanligt är att definiera musik som organiserat 

ljud, som kan höras. Framförandet av musik sker genom en medveten tanke om vad som ska 
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höras. Problemet med den definitionen är att organiserat ljud finns i andra former än musik – 

exempelvis talet, och att musik även påstås kunna vara oorganiserad. Ytterligare en fråga är 

om musiken nödvändigtvis måste vara ett hörbart ljud (Engström, 2005). Ljuden kan också 

vara kännbara (Ericson, 2000). 

 

Vibrationer 

Vibrationer omger oss. För en person med fullgod hörsel är vibrationerna ibland 

svårupptäckta, eftersom vibrationerna går som ljudvågor och omtolkas till ljud via hörseln. 

Först via exempelvis ett golv kan en kraftig vibration uppfattas av en hörande person, medan 

vibrationen för en döv person uppfattas tidigare än så. Luften är den vanligaste 

vibrationsförmedlaren. En låg frekvens på vibrationen känns mest i ben och mage, medan en 

hög frekvens på vibrationen känns mest i ben och huvud (Salmonsson, 1994). En 

vibrationskälla kan exempelvis vara en studsande boll, eller ett slag på en trumma. 

 

Puls, takt, och rytm 

Pulsen är ett periodiskt återkommande slag, alla i samma längd och styrka. Pulsen hänger ofta 

ihop med andningen. Takten kommer från pulsen, skillnaden är att takten slår i perioder och 

har ett bestämt tidsintervall, medan pulsen pulserar för jämnan och inte följer ett bestämt 

tidsintervall utan helt styrs av utövaren. En puls kan således råka följa en takt, men en takt kan 

aldrig följa en puls. En takt styr ofta musiken när flera utövare skall samsas, då skall alla följa 

samma takt. Rytmen är flera pulser som satts ihop till en ”serie” . Denna ”serie”  upprepas gång 

på gång. Musikens rytm byggs av pulsernas längd och styrka och styrs av takten (Berglund, 

2004; Granberg, 1995). Takten kan räknas, men inte rytmen (Holle, 1978/1976).  

 

Musikens koppling till dans 

I många utomeuropeiska språk har ordet musik sällan bara med ljud att göra (Reimers, 1993). 

Mellan musik och dans finns det starka bindningar. I flera afrikanska bantuspråk saknas ordet 

dans. Istället har språken ett gemensamt begrepp för musik, dans och trumma. Att besitta en 

musikalisk intelligens är att ha en känslighet för anslag, rytm och klangfärg. Dessutom kan 

musiken fånga och kommunicera med känslor. Musiken är den viktigaste danspartnern. Men 

trots det komplexa förhållandet mellan musikens struktur och dansens samtida rörelser kan 

dans utföras utan musik (Ericson, 2000). Dansaren måste däremot ”göras kapabel att gå i takt, 

vilken rörelse han än gör”  (Dalcroze, 1997/1920, s. 185). Ibland är det lättare att hitta en egen 



 11 

takt. ”Det finns dimensioner att uppleva i den gemensamt utförda dansen eller i den egna 

fristående dansen som är helt oavhängig av musik”  (Salmonsson, 1994, s. 49).  

 

Dans 

Dans är medvetet rytmiska kroppsrörelser, vilka skiljer sig från vanliga motoriska rörelser. De 

rytmiska kroppsrörelserna lärs in visuellt (via synen), auditivt (via hörseln) och kinestetiskt 

(via kroppsuppfattningen). Därmed kan sägas att dansen ger en multiperceptuell stimulering, 

d.v.s. att dansen lärs in via flera sinnen (Ericson, 2000). Dansarens egen kropp är ett redskap 

som behövs, därför beror dansen på kroppens rörelsemöjligheter. Rytmen har stor inverkan på 

många danser och kan hjälpa till att få en samstämmighet när flera dansare dansar samtidigt 

(Engström, 2004).  

 

Fysisk och psykisk utveckling 

Vad som gör rörelse till dans är den estetiska upplevelsen i rörelsen. I dansundervisningen 

måste därför den sinnliga medvetenheten betonas, i synnerhet den kinestetiska 

medvetenheten, för att utveckla den inre känslan för rörelse hos eleven (Sjöstedt-Edelholm & 

Wigert, 2005). Kinestetiskt sinne är förmågan att kontrollera kroppens rörelser, och utnyttjas 

bäst i dansen (Ericson, 2000). Med hjälp av det kinestetiska sinnet känner vi kroppens 

rörelseriktningar och lägen utan att vi ser dem (Granberg, 1995). En inre känsla för rörelse 

hos eleven utvecklas genom kroppen, rummet, kraften och tiden. Kroppen utgör rörelsens 

förflyttning, rummet utgör rörelsens väg, kraften bestämmer rörelsens spänning och tiden 

bestämmer rörelsens längd. Sammantaget utvecklas elevens koordination, styrka, uthållighet, 

balans och rörlighet genom dansens teknikträningar samtidigt som det fysiska självförtroendet 

stimuleras (Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2005).  

 

Även det psykiska självförtroendet får stimulans genom dans. Dansen är viktig för barns 

personlighetsutveckling eftersom dans ger glädje, självkänsla och möjlighet till samarbete och 

gemenskap. Barn kan genom dansen uttrycka känslor som inte kan sägas i ord 

(Danshögskolan, 1990). En av de äldsta formerna av kommunikation är just dansen, som är en 

universell och mänsklig uttrycksform (Ericson, 2000). Eftersom dansen är kroppens eget 

språk och således möjliggör en icke verbal social kontakt, är dansen också identitetsstärkande 

för en minoritetsgrupp. Därmed sägs dans vara ett kommunikationssätt och/eller ett socialt 

samspel (Wigert, 1993; Danshögskolan, 1990).  
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Dans som ett språk bland många 

Språket är den speciella kanal genom vilken kommunikation sker (Jederlund, 2002). Exempel 

på språk är talspråk, kroppsspråk, teckenspråk och bildspråk. Varje språk består av ett 

speciellt kodsystem. Kommunikation förmedlar den mänskliga upplevelsen antingen verbalt 

eller icke-verbalt. Exempel på kommunikation är känsla, tanke, rörelse och förståelse. 

Kommunikation sker i en turtagning oavsett vilket språk som används. Teckenspråk är en 

verbal kommunikation, liksom talet, som förmedlar medvetna budskap. En icke-verbal 

kommunikation innefattar ofta en förmedling av omedvetna budskap, som vi inte tänker på. 

Dessa två kommunikationssystem sker parallellt och kan strida mot varandra ibland. Ett 

motstridigt budskap kan vara att säga något medvetet men omedvetet visa något annat med 

sitt ansiktsuttryck. Vi kan även använda icke-verbal kommunikation medvetet, via exempelvis 

dans (Ibid.). Språkforskare är överens om att alla språkliga uttryck befruktar varandra. Bland 

annat kan ”känslan av att lyckas i musikaliskt “språkande“ leda till ökad lust och förmåga att 

uttrycka sig i rörelse, bild, tal och skrift”  (s. 20). Barn med en nedsatt kommunikations-

förmåga i det språk som utgörs av majoriteten (i detta fall är majoritetens språk talspråket) 

kan påverkas att använda sina övriga språk i mindre utsträckning. Övriga språk kan vara 

modersmålet, bild eller rörelse. För att öka användandet av ett språk kan stimulans ges i ett 

annat språk (Jederlund, 2002). En språklig stimulans via dans (som ovan nämnts som en 

kommunikation) kan således främja barns kommunikation via teckenspråk. På samma sätt 

menar Bjørkvold (1991) att de olika språken har betydelse för varandra. Detta exemplifierar 

han genom att berätta om sin son. Den sju år gamla sonen, som i sitt nya land USA med hjälp 

av en boll kommer in i den språkliga och kulturella gemenskapen. ”Ny lek gav nytt språk. 

Och nytt språk ny mänsklig samhörighet och ny kulturell tillhörighet”  (s. 43). 

 

Rytmik 

 

Dansen förenar således individuella, sociala, traditionella och kulturella aspekter 

på våra upplevelser och uttrycker dem i rytmisk rörelse (Wigert, 1993, s. 51). 

 

Det grekiska ordet ” rythmos” betyder vågrörelse (Holle, 1978/1976). I rytmiken används 

kroppsrörelser som ett sätt att lära ut musik. Rytmiken är således en slags helhetspedagogik 

som arbetar med kroppen och alla dess sinnen. Utifrån rytmiken kan barns motoriska, 

musikaliska och sociala kvalitéer utvecklas. En motorisk kvalité kan vara balans, en 

musikalisk kvalité kan vara taktkänsla medan en social kvalité kan vara 
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kommunikationsförmåga (Granberg, 1995). För döva är rytmikens utgångspunkt 

vibrationerna från olika ljudkällor. Annika Salmonsson (1994) uttrycker: ”Vi använder 

känseln, känsligheten och synen mer än hörseln”  (s. 5) när hon skriver om rytmik för döva 

och hörselskadade barn.  

 

En pionjär inom rytmiken var den schweiziske musikpedagogen Emile Jaques-Dalcroze 

(1865-1950), som ansåg att musikundervisningen måste kombineras med rörelser (Reimers, 

1993). Enligt Dalcroze har rytmen sitt ursprung i kroppsrörelser (Granberg, 1995). Dalcroze 

(1997/1920) skriver om sina tankar kring musikundervisningen:  

 

Jag kom så till den uppfattningen att den musikalitet som enbart bygger på det 

auditiva är ofullständig och insåg hur nödvändigt det är att undersöka 

sambanden mellan det motoriska och det auditiva, mellan toner och tidsvärden, 

mellan tid och kraft, mellan dynamik och rum, mellan musik och karaktär, 

mellan musik och temperament, mellan musik och dans (s. 8). 

 

Dalcroze (1997/1920) tyckte det var absurt att undervisa i musik utan att bry sig det minsta 

om att kombinera alla våra sinnesintryck, som inom oss förenas till musikupplevelser. Därför 

började han skapa övningar vars syfte var att förena sinnesintryck. Att upprätta en mer direkt 

kommunikation mellan olika sinnesintryck som ger signal till intelligensen och känslorna. 

Och som i sin tur föder det kroppsliga uttrycket. Kroppen är således våra känslors direkta 

instrument. Örats sinnesintryck förstärks av allt övrigt som vibrerar inom oss. Barn lär sig mer 

än att sjunga, de lär sig att både röra sig och tänka rätt och rytmiskt. ”Taktila förnimmelser 

kan i viss mån och i vissa fall kompensera hörselns brister, och man känner till komponister 

med ofullständig hörselförmåga som lyckas skriva intressanta verk via pianospel”  (s. 9). 

Dalcroze anser alltså att hörselintrycken bör kompletteras med muskulära företeelser av 

fysiologiskt slag, som skapas av tonvibrationernas allsidiga påverkan. ”Följaktligen bör 

musikstudierna påbörjas med erfarenheter av fysisk rörelse”  (Dalcroze, 1997/1920, s. 75). 

Han menade vidare att det finns  

 

dövfödda som kan uppfatta och särskilja stycken av olika stil tack vare 

förnimmelser av taktilt slag och en sorts inre resonans, som varierar vad 

beträffar intensitet och tempo, beroende på musikrytmernas styrka och form (s. 

82). 
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De övningar som Dalcroze började med i sin musikundervisning var gåendets mekanismer. 

Dessa mekanismer vävde han samman med röstens rörelser och kroppens gester. Träningen 

blev på så sätt dubbel – en träning för rytmen och en utbildning genom rytmen. Barns kropp 

bär, på ett naturligt sätt, inom sig den nödvändiga del av rytmen som kallas takt. Hjärtats slag 

och andhämtningen är en mall för takt och rytm. Takten (hjärtat) går inte att styra. Rytmen 

(andningen) går att styra. Gåendets regelbundna mekanism ger en mall för takten och i takten 

kan barn finna en naturlig utgångspunkt för rytmen (Dalcroze, 1997/1920). Rytmerna kan 

således uppfattas av olika sinnen. Via hörseln uppfattas rytmerna i musiken och i språket. Via 

kinestetiken (kroppsuppfattning, koordination) uppfattas rytmerna i andningen, gången och 

dansen. Via det taktila sinnet (beröring) uppfattas rytmerna i känseln och beröringen. Och via 

synen uppfattas rytmerna i rörelser, färger och former (Holle, 1978/1976).  

 

Stomp 

Att söka efter pulser för att bygga upp rytmer går att göra överallt, ” [s]tannar vi till och 

verkligen tar oss tid att lyssna kommer vi märka att allt har sin puls”  (Berglund, 2005, s. 18). 

Dalcroze uttrycker: 

 

…jag tycker ändå att en sann musiker i en maskinhall i full rörelse måste 

hänföras av att höra en sagolik symfoni skapas av magiskt sammanflätande och 

åtskilda rytmer och omedelbart själv och med iver försöka fånga de hemligheter 

som döljs bakom ett skälvande liv fullt av rörelse, ett liv som på samma gång 

besjälar naturen, människan och hennes verk (Dalcroze, 1997/1920, s. 120). 

 

En möjlighet att skapa musik av ljuden omkring oss är genom ”stomp”. Vid efterforskningar 

på litteratur hittade jag enbart en bra hemsida på internet med en anonym författare 

(http://www.stomponline.com/percuss1.html, 15 november 2005). Följande fakta är från den 

sidan och skall därför läsas med vaksamhet. ”Stomp” är ursprungligen en dansgrupp som 

bildades i Brighton. Idén är att hitta musik i oljuden. Det sker genom att ur oljuden urskilja 

vibrationer, längd och styrka och omsätta dessa till musik. En symbiotisk relation mellan dans 

och musik existerar i ”stomp” där musiken så att säga skapas inom dansen, medan dansen 

själv är beroende av musiken och dess rytmer. I ”stomp” finns två karaktäriska drag, vilka är 

karaktärisering och mimik. Varje utövare har en individuell karaktär som tas med i mimiken 

och dansen (Ibid.). I mitt mellanspel (se s. 18) finns ett konkret exempel på ”stomp”. 
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M USIK OCH DANS I  IDROTTSUNDERVISNINGEN 

 

Specialskolan 

I Sverige finns sex statliga specialskolor för döva och hörselskadade som ligger i Lund, 

Vänersborg, Örebro, Gnesta, Stockholm och Härnösand. Skolan i Gnesta är en riksskola och 

erbjuder skolgång till elever med tilläggshandikapp, så som blindhet eller utvecklingsstörning 

(Specialskoleförordning, 2002). Övriga fem skolor är regionskolor och skall erbjuda en 

skolgång som motsvarar den kommunala grundskolan. I den svenska skollagen (Skollagen, 

2002) sägs att utbildningen i specialskolan ”skall syfta till att ge barn och ungdomar med 

dövhet eller hörselskada en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt 

det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan”  (7 kap. Specialskolan 1§, SFS 

1999:886). Skillnader mellan specialskolan och grundskolan är att specialskolans 

undervisning sträcker sig över tio år istället för nio år; att undervisningen sker på svenskt 

teckenspråk istället för tal; och att ämnet ” rörelse och drama” ersätter grundskolans ”musik”  

(http://www.spm.se/omspm.4.1b5340cf66a4d5c877fff303.html, 15 november 2005). 

Specialskolan har ingen egen läroplan utan följer Lpo94 där det står att ”grundskolans mål 

gäller även för specialskolan”  (Lpo94, s. 13). Vad gäller kursplan så har specialskolan 

däremot en egen utformad sådan. I kapitlet för ämnet idrott och hälsa är innehållet näst intill 

identiskt med grundskolans kursplan för samma ämne. Den enda skillnaden är att 

uppnåendemålen är satta till det sjätte och tionde skolåret istället för det femte och nionde 

som gäller i grundskolans kursplan (Skolverket, 2000/2002). 

 

Enligt en amerikansk undersökning baserad på 628 respondenter (Gregory m.fl., 2004) anser 

föräldrar, lärare, döva vuxna och döva studenter att huvudambitionen med undervisning av 

döva barn bör vara att utveckla barnens språk och kommunikation. Ytterligare en 

huvudambition är att stödja barnens personutveckling (inklusive identitet och självförtroende) 

och att få barnen att inse deras fulla potential.  

 

Styrdokumentens intentioner 

Ämnet Idrott och Hälsa 

Ämnet idrott och hälsa skall, enligt kursplanen (Skolverket, 2000/2002), sträva mot att 

eleverna lär känna olika former av danser samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor 

och gemenskap. Kursplanen säger också att ”utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter 
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till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt 

samhälle”  (s. 22). Vidare säger kursplanen att ”en positiv upplevelse av rörelse och rytm är i 

sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den 

improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan” (s. 23). I sjätte skolåret skall 

eleven kunna ”behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 

kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik”  (s. 24). 

 

Ämnet Musik 

I grundskolan finns ämnet musik. Musiken skall förutom att utveckla elevernas musikalitet 

även låta eleverna bli förtrogna med olika gestaltningsformer som bland annat dans och 

rörelse (Skolverket, 2000). 

 

Ämnet Rörelse och Drama 

Specialskolans ämne rörelse och drama ersätter utbildningen i musik som grundskolans elever 

har (Skolverket, 2000/2002). Eleverna skall efter sex skolår bland annat ha lärt sig känna til l 

enkla rytmer, delta i rörelsekompositioner, och improvisera och gestalta en saga eller en bild. 

Dessutom skall eleverna ha fått kunskap om teater. Undervisning i musik på dövas och 

hörselskadades villkor skall också ges. Kursplanen skriver också att ämnets kommunikativa 

uttrycksformer innebär många beröringspunkter med andra ämnen i skolan (Ibid.). 

 

Lärarens roll 

Kombinationen goda språk- och ämneskunskaper är eftertraktad i specialskolan. Dilemmat att 

anställa antingen en lärare med goda språkkunskaper eller en lärare med goda 

ämneskunskaper syns allt för ofta. Likväl gäller att alla ” [ l]ärare är skyldiga att fullgöra 

uppgifter (…) som stämmer överens med deras roll enligt läroplan eller föreskrifter i andra 

författningar”  (Specialskoleförordning, 2002, 9 kap. Personal 3§). 

 

Kommunikation 

Läraren tjänar som modell för barnens sociala agerande. Därför ska läraren ha i åtanke att 

valet av arbetsform och undervisningsmetodik har en avgörande betydelse för det sociala 

klimatet i gruppen som undervisas (Heiling, 1993). Som lärare är det även viktigt att vara 

kompetent i själva kommunikationen, och inte bara i språket, om undervisningen ska vara 

effektiv. För de barn som inte haft en möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens 

innan skolstart kan deras sociala och emotionella utveckling främjas genom att läraren 
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använder evokativa och/eller visuellt orienterade undervisningsstrategier. Evokativa 

undervisningsstrategier är att använda så kallade ”wh-frågor” , det vill säga: who, where, what, 

when och why. Visuellt orienterade undervisningsstrategier är att berätta, visa och beskriva 

för barnen (Moores & Meadow-Orlans, 1993).  

 

Danskunskaper 

Källor till vår musiska intelligens är enligt Bjørkvold (1991) musik, dans, humor, litteratur, 

teater och lek. Om en pedagog har en god musisk intelligens, d.v.s. god kunskap i att använda 

dess källor har denne pedagog en stor fördel i sin undervisning. ”Av dem som fått betyget 

MVG i idrott och hälsa är det en dryg fjärdedel som uppger att de inte kan dansa minst tre 

olika danser”  (Skolverket, 2005, s. 99). Så säger en nationell utvärdering av ämnet idrott och 

hälsa i grundskolan, där drygt två tusen elever svarat på enkäter. Samma utvärdering visar 

dessutom att 16 % av lärarna i ämnet inte behärskar minst tre olika danser. I dansundervisning 

är lärarens intresse för dans a och o: ”ointresserade lärare har ointresserade elever”  (Eliasson, 

1999, s. 11). I undervisning av döva är det viktigt att använda känseln, känsligheten och synen 

mer än hörseln. Exempelvis kan musikens vibrationer kännas via luften, och ännu tydligare 

via en uppblåst ballong. En viktig grundstomme för dansen är att hitta den gemensamma 

takten, varför fokus i inlärningen av dans bör ligga vid olika taktövningar för att sedan gå 

vidare med rytm. Vi ska komma ihåg att vi arbetar multiperceptuellt med flera olika sinnen 

samtidigt när vi dansar och rör oss till musik (Salmonsson, 1994; Ericson, 2000). ”En sann 

pedagog bör vara på samma gång psykolog, fysiolog och konstnär (…) [h]an bör kunna skapa 

och även vara lyhörd för andras känslor”  (Dalcroze, 1997/1920, s. 146). 
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M ELLANSPEL  
 

För att återgå till prologen vill jag presentera hur Lisa och Kalles lektion skulle kunna se ut. 

Lektionen nedan är fiktiv. 

 

L ISA OCH KALLES LEKTION 

Under veckans första lektion med årskurs fem delar idrottsläraren Kajsa ut en basketboll til l 

varje elev och låter eleverna studsa fritt en stund. Eleverna får sedan försöka följa Kajsas 

studsningar så exakt som möjligt i några olika pulser som Kajsa styr. Därefter får de elever 

som vill turas om att bestämma en egen puls som alla ska följa. Lektionen fortskrider med ett 

avancemang till att göra egna rytmer med bollarna som de andra skall följa, precis som 

tidigare. Basketbollarna har gjort sitt för den här lektionen och samlas in. Eleverna får nu i 

uppgift att göra rytmer med enbart fötterna, genom att stampa, antingen sittande, stående eller 

gående. Mot lektionens andra hälft skall eleverna två och två, eller tre och tre hämta ett 

redskap och hitta på en rytm med dessa. Redskapen som eleverna hämtar är allt ifrån 

innebandyklubbor till snusnäsdukar. Kajsa betonar att eleverna skall röra på sig när de gör sin 

rytm, att det kan handla om att gå tre steg fram, slå två hårda slag och ett löst slag med 

innebandyklubban i en fiktiv fint och sen ”skjuta”  i luften, för att direkt göra om allting – i 

samma tempo. Om någon tror att dessa elever lider brist på fantasi, skulle denne någon äntra 

idrottshallen denna måndag och då låta sig överösas av ett flertal olika fantasifulla rytmer från 

barnen. Till sist får barnen lära ut och prova varandras rytmer. Innan eleverna går och duschar 

säger Kajsa att de idag har skapat musik utifrån redskapen. Hon tillägger att de nästa lektion 

kommer att ha dans och kommunikation och ber därför eleverna komma ihåg att musik kan 

vara pulsen som en basketboll ger. 
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M ETOD 
 

På grund av att döva är en språklig och kulturell minoritetsgrupp där individerna har många 

olika bakgrunder och livssituationer, i synnerhet vad gäller kommunikation, har jag valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer. Genom dessa intervjuer har jag i min tillämpade 

undersökning kunnat belysa hur musik och dans kan se ut, uppfattas och påverka döva barn i 

specialskolan (Jmf Patton, 2002). 

 

Vid mina tidigare genomförda verksamhetsförlagda utbildningsperioder har intresset för 

uppsatsämnet vuxit fram. Arbetet inleddes med en intervju om musik och dans i 

idrottsundervisningen för döva med idrottsläraren Anna, som undervisar döva och 

hörselskadade elever. Utifrån analysen av den intervjun tog jag fram tre ämnesområden, som 

jag kände framgick extra tydligt: ”Dövhet och socialisation” , ”Musik och dans”  och ”Musik 

och dans i idrottsundervisningen”. Dessa tre ämnesområden lät jag sedan genomsyra hela mitt 

arbete, de är alla viktiga att ha kunskap i vid undervisning i musik och dans för döva. Jag har 

en känsla av att en kunskap inom samtliga ämnesområden är sällsynt hos idrottslärare i 

specialskolan. Valet av intervjupersoner baseras på personernas kunskap i respektive 

ämnesområde, för att med hjälp av dessa tre personer sedan ge en helhetsbild i mitt arbete. I 

ämnesområdet ”Dövhet och socialisation”  valde jag att intervjua en skolpsykolog, Karin. För 

att diskutera ”Musik och dans”  valde jag att intervjua en rytmiklärare, Anneli. Som avslutande 

intervju återgick jag till Anna och gick igenom ämnesområdena mer ingående, för att få insikt 

i ”Musik och dans i idrottsundervisningen”. 

 

AVGRÄNSNING 

Specialskolan är till för döva och hörselskadade elever. En dövhet och en hörselskada är två 

skilda handikapp. Jag har valt att koncentrera mig på enbart döva personer som individer och 

grupp. Jag vill däremot påpeka att döva i sig inte är en homogen grupp, och att gränsen mellan 

att vara döv respektive hörselskadad är hårfin eller ibland till och med oidentifierbar. 

 

Specialskolan är ett alternativ för döva och hörselskadade barn som motsvarar grundskolan. 

Av den anledningen avgränsar jag mig till denna åldersgrupp. 
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INTERVJUPERSONER 

Vid förfrågan hos två idrottslärare i specialskolan om en intervju avböjde den ene läraren, 

men kunde per e-post svara mig att allt som gäller musik och dans via samarbete helt 

överlämnats till läraren i rörelse och drama på samma skola. Även den andre läraren avböjde, 

men delade med sig av sin lokala arbetsplan för ämnet. Där kunde jag klart se att musik och 

dans plockats bort (Birgittaskolan, 2005). Av rent intresse tog jag därför kontakt via e-post 

med resterande tre specialskolors idrottslärare för att se om rutinen var densamma där. Endast 

en idrottslärare svarade och även denne hade överlämnat musik och dansundervisningen til l 

ämnet rörelse och drama. 

 

Jag har valt att inte ta hänsyn till kön hos de personer jag intervjuar. Istället har jag tagit 

hänsyn till vad undersökningsdeltagarna kan tillföra mitt arbete och valt därefter. Samtliga 

namn är fingerade. Undersökningsdeltagarna har blivit informerade om att deras identiteter är 

förhållandevis enkla att lista ut. 

 

Anna är utbildad idrottslärare och är verksam på gymnasienivå. Anna är döv och 

kommunicerar på svenskt teckenspråk, vilket också är det språk hon använder i sin 

undervisning. Hennes elever är döva eller hörselskadade och Anna har viss erfarenhet av att 

undervisa hörande elever. När det gäller musik och dans i undervisningen av döva och 

hörselskadade elever är Anna positiv och hon tycker själv mycket om att dansa.  

 

Karin är skolpsykolog på en specialskola för döva och hörselskadade. Karin har varit verksam 

som skolpsykolog i specialskolan i 3 år. Karin har fullgod hörsel och kan kommunicera 

hjälpligt på svenskt teckenspråk. Vid terapeutiska samtal använder hon dock 

teckenspråkstolk.  

 

Anneli är idag verksam inom hörselvårdens vuxenrehabilitering. Tidigare har hon arbetat som 

rytmiklärare i specialskolan i 17 år. Ämnet rytmik heter idag rörelse och drama. Några av 

dessa år arbetade Anneli i Afrika på dövskolor. När Anneli började verka inom specialskolan 

började hon även lära sig teckenspråk. Idag har hon goda teckenspråkskunskaper. På ett 

uppdrag har Anneli skrivit en bok med tillhörande video som handleder läsaren i rytmik för 

döva och hörselskadade.  
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APPARATUR OCH MATERIAL  

Av fyra genomförda intervjuer (två med Anna) användes en videokamera till tre av dem. 

Videokameran sköttes av mig. Vid samtliga intervjuer förde jag anteckningar, ibland kodade, 

för att inte avbryta intervjuerna. 

 

PROCEDUR 

Anna kontaktades av mig via videotelefon och fick en kort muntlig genomgång av intervjuns 

syfte, innehåll samt att intervjun skulle videofilmas. Information om konfidentialitet gavs 

även innan intervjun. En inledande intervju ägde rum på Annas arbetsplats måndagen den 24 

oktober 2005 och tog cirka 15 minuter. Platsen valdes av Anna. Med hänsyn till både 

teckenspråkets krav på att se varandra någorlunda framifrån samt videokamerans liknande 

krav satt vi snett emot varandra och snett framför videokameran. Inför intervjun hade jag med 

mig några stödfrågor, dock ej i bestämd ordning. Min tanke var att samtalet under intervjun 

skulle vara halvstrukturerat eftersom jag vid det aktuella tillfället ej arbetat fram en bärande 

bakgrund till min tänkta uppsats.  

 

Eftersom jag vid analys av den inledande intervjun fann mer nytta i innehållet utöver den 

kunskap jag fick i att genomföra en intervju, bestämde jag mig för att ta kontakt med Anna 

igen, vilket enligt Steinar Kvale är en eventuell utveckling i analysens sex steg (1997). En 

andra intervju av Anna ägde rum i samma arbetsrum som den inledande intervjun den 14 

december 2005. Tidsåtgången var vid den andra intervjun 14 minuter. Placeringen av Anna, 

mig och videokameran var likadan som vid föregående intervju. Syftet med intervjun var att 

tillsammans med Anna diskutera erfarenheter, både som döv och som idrottslärare, kring 

ämnesområdena ”Dövhet och socialisation” , ”Musik och dans”  och i synnerhet ”Musik och 

dans i idrottsundervisningen”. Inför denna intervju hade jag skrivit ned några stödfrågor (se 

bilaga 1) utifrån intervjuerna med Karin och Anneli. 

 

Via specialskolemyndighetens hemsida hittade jag skolrektors kontaktuppgifter och fick då 

kontakt med Karin. Intervjun med Karin ägde rum i ett mottagningsrum på hennes arbetsplats 

den 8 december 2005 och tog 47 minuter. Platsen för intervjun var ett önskemål från Karin. 

Språket som användes var talad svenska, p.g.a. att Karin behärskar talad svenska bättre än 

teckenspråk. Intervjun inleddes med en allmän presentation av uppsatsens upplägg samt en 

presentation av Karins roll i uppsatsen. Därefter gav jag en muntlig information till Karin om 
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intervjuns konfidentialitet. Intervjun videofilmades, så att jag vid översättning skulle kunna 

avläsa intervjun vilket för mig är en omöjlighet vid enbart ljudinspelning. Karin och jag satt 

mitt emot varandra, så att jag kunde se vad hon sa. Innan intervjun hade jag skrivit ner några 

stödfrågor, som jag kunde luta mig tillbaka till (Se bilaga 2). Frågorna handlade om 

ämnesområdet ”Dövhet och socialisation” .  

 

Vid litteratursökningen till ämnesområdet ”Musik och dans”  fann jag en publikation av 

Anneli jag tyckte var av stort värde. Genom kontakt med rektor på Annelis förra arbetsplats 

kunde jag få kontakt med henne och delge min uppsatsidé. Via e-post gav jag Anneli 

information om konfidentialitet, samt hur jag skulle använda mig av intervjumaterialet. På 

plats gav jag inledningsvis en introduktion i uppsatsens upplägg. Intervjun med Anneli ägde 

rum i ett bibliotek den 9 december 2005 och filmades ej. Första delen av intervjun ägde rum i 

bibliotekets restaurang och resterande tid i en annan del av biblioteket. Platserna valdes av 

Anneli. Tiden för intervjun verkade i två timmar och 45 minuter. Vi satt mitt emot varandra. 

Anneli valde att genomföra intervjun på talad svenska, eftersom hon behärskar det språket 

bäst. Jag hade ett papper med stödfrågor (Se bilaga 3). Frågorna till Anneli handlade om 

rytmik och rörelse med döva barn. 

 

DATABEARBETNING 

Samtliga intervjupersoner fick ta del av min sammanfattning av respektive intervju, för att ha 

möjlighet att bedöma rimligheten i min tolkning. 

 

Direkt vid hemkomst efter intervjun med Anna överförde jag hela intervjun från svenskt 

teckenspråk till skriftlig svenska. Parallellt med översättningen skrev jag ner värdefulla utdrag 

på ett separat papper. Analysen av den inledande intervjun fungerade som träningsmoment 

inför uppsatsen. Med hjälp av analysmetoden kategorisering kodade jag de tre nämnda 

ämnesområdena (se s. 19) ur denna första intervju, som senare kom att bli genomgående i hela 

uppsatsarbetet (Jmf Kvale, 1997). 

 

Den andra intervjun med Anna översattes dagen efter intervjun. Eftersom denna andra 

intervju hade en slags sammanfattande innebörd av hela mitt arbetsinnehåll, kom intervjun att 

bli mer av en analys i sig. Mina slutsatser i uppsatsen kunde under den här intervjun 
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diskuteras. Annas roll blev under den andra intervjun mer representativ än den vittnesroll hon 

haft vid den första intervjun (jmf Kvale, 1997). 

 

Även om intervjun med Karin handlade om ett ämnesområde jag tidigare tagit fram, kunde 

jag vid analys kategorisera intervjun i de tre ämnesområden jag tidigare nämnt. De tre 

ämnesområdena hänger samman. Då intervjuerna skulle ” flätas samman” i diskussionen 

kategoriserade jag Karins intervju en gång till efter att samtliga intervjuer genomförts. 

 

Med anledning av intervjuns längd började jag med att koncentrera mina anteckningar. Precis 

som vid analys av Karins intervju kategoriserade jag intervjun med Anneli i de tre tidigare 

nämnda ämnesområden, trots att intervjun i huvudsak handlade om ”Musik och dans” . 

 

TROVÄRDIGHET 

 

Reliabilitet 

Genom att översättandet av intervjuerna med Anna och Karin skedde omedelbart vid 

hemkomst efter intervjun kunde jag använda mig av färska minnen om egna tankegångar vid 

specifika utsagor eller uttryck hos henne. Dessa tankar kom väl till pass under den 

efterföljande analysen. Likaså skrev jag ett första utkast omedelbart efter intervjun med 

Anneli utifrån mina anteckningar. Anteckningarnas kronologiska ordning fanns då fortfarande 

i mitt minne precis som de bakomliggande tankegångarna. Hade jag väntat med att skriva ner 

dessa utkast skulle nog mina anteckningar ha varit alldeles för tunna för att betraktas som 

pålitliga.  

 

För att hålla en god reliabilitetsnivå är mitt urval av intervjupersoner baserat på tre personer 

som representerar mina tre ämnesområden. Dessutom har jag använt mig av 

bekvämlighetsurval p.g.a. det magra utbudet av intervjupersoner. Ett bekvämlighetsurval är 

att välja de lättast tillgängliga intervjupersonerna (Patton, 2002). Resultatet är således inte 

generaliserbart. Min mening var från början att intervjua en idrottslärare i specialskolan. Men 

efter två förfrågningar som båda gav negativa svar, med anledning av att musik och dans 

plockats bort från ämnet idrott och hälsa, tänkte jag om och diskuterar istället anledningen och 

konsekvensen av åtgärden. Önskvärt från min sida vore ändå att finna någon idrottslärare som 

är mer kunnig inom musik och dans i specialskolans idrottsundervisning. Antalet döva 
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idrottslärare för döva är inte stort. Som döv blivande idrottslärare känner jag därför att mina 

egna erfarenheter av musik och dans för döva väger tungt. I diskussionen framkommer mina 

egna åsikter som därför ökar arbetets reliabla värde (Jmf Kvale, 1997). 

 

Validitet 

Vid uppsatsens process har jag varit tvungen att tänka om vad gäller intervju med 

idrottslärare. Grundtanken var att intervjua en lärare som är verksam i specialskolan idag. För 

att ändå stå fast vid min tanke att intervjua en idrottslärare erhöll jag en till intervju med 

Anna, som är verksam på riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Dessutom fick de två 

negativa svaren ändå ett värde i min diskussion kring denna åtgärd hos de två idrottslärarna. 

 

De två intervjuer jag gjorde med Anna översattes av mig från svenskt teckenspråk till svenska 

i skrift. Därför finns risken att jag omedvetet kan ha översatt till min fördel, främst när det 

gäller ordval, då många uttryck på svenskt teckenspråk inte har någon rak motsvarighet i 

svenskan. En åtgärd för att förhindra felöversättningar kan vara att lämna översättningsarbetet 

till en professionell översättare. Dock försvinner istället kunskapen om ämnet i fråga och 

översättningen behöver för den skull inte få ett större validitetsvärde. Därför har jag valt bort 

en sådan åtgärd.  

 

Intervjun med Karin valde jag att videofilma, medan jag valde att inte filma Annelis intervju. 

Båda intervjuerna utfördes på talad svenska. För mig är det därför förenat med komplikationer 

att avlyssna en inspelning på kassettband. Mitt val att inte videofilma Annelis intervju beror 

på att jag i förväg visste att intervjun skulle vara lång. Anneli och jag hade bestämt att inleda 

intervjun över en lunch i bibliotekets restaurang och sedan fortsätta den i en annan del av 

biblioteket. Vi hade avsett en tid för tre timmar. Videobanden jag hade tillgång till var endast 

60 minuter långa och att byta band två gånger anser jag skulle äventyra intervjuns resultat och 

flyt. Intervjuns inledande placering var sådan att en videofilmning inte kändes passande. 

Bibliotekets restaurang var fullsatt och att rigga upp en kamera skulle därför innebära att fler 

personer filmades. Dessutom skulle fler röster än Annelis och mina spelas in i videon, vilket 

medför komplikationer för mig att avlyssna en inspelning. Mitt främsta skäl till att inte 

videofilma intervjun med Anneli blir därför att jag insåg att en ordagrann översättning av en 

lång intervju med Anneli skulle stjäla för mycket tid av mitt arbete med uppsatsen. Det p.g.a. 

min dövhet. För att behålla en god validitetsnivå lät jag samtliga intervjupersoner ta del av 

respektive sammanfattning och kommentera den (deras svar finns bevarade hos mig). En 
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sådan åtgärd från min sida ökar den respondenta validiteten, som innebär att min tolkning 

återförts till intervjupersonerna för att få deras bedömning (Larsson, 1993). En lösning skulle 

kunna vara att låta någon annan avlyssna bandet och skriva ner intervjun, men jag anser att 

validiteten skulle bli för tunn då denne andra person ej varit med under intervjun och därför 

inte kan uppfatta underliggande meningar. I ett större uppsatsarbete eller forskningsarbete 

kanske det skulle vara relevant att göra egna anteckningar under intervjun om mina egna 

tankar och uppfattningar, låta någon annan skriva ner replikerna, titta igenom intervjun själv 

och matcha in mina anteckningar, samt samarbeta med personen som avlyssnar för att sätta in 

personen i sammanhanget och ge denne en chans att förstå mig och mitt arbetssätt. Denna 

beskrivna process anser jag ta för mycket tid utav mina tio veckor och har därför valt bort 

möjligheten, utan att för den skull inte se processens eventuella värde. Ytterligare en lösning 

vore att ha en teckenspråkstolk med vid intervjun och videofilma alla tre. Men frågan är om 

validiteten skulle öka, då intervjun tolkas i två steg; först hos teckenspråkstolken och sedan 

hos mig? Mitt metodval i översättning av Annelis intervju föll till sist på att förlita mig till 

mina anteckningar, samt vid Karins intervju att översätta det jag kunde höra själv. 

 

Vid inläsning av litteratur läser jag i egenskap som döv och är därför inte helt objektiv när det 

gäller tolkning av texten. Likaså har jag, som döv, haft andra förutsättningar vid intervjuer 

och analyser av dem, än vad en icke döv person skulle ha haft. Däremot kan min 

intersubjektiva inställning vara bra för uppsatsens syfte: att exemplifiera, eftersom jag är 

införstådd i ämnesområdena och därför bättre kan förstå intervjupersonernas resonemang. Jag 

anser alltså att jag är rätt person i förhållande till syftet. Värdefullt för vidare forskning vore 

därför att se vad en författare med fullgod hörsel skulle få för resultat efter intervjuer och 

analyser av dem! Sammantaget ser jag min dövhet som en faktor som främjar den, av mig, 

deltagare och läsare, samstämmiga validiteten vad gäller mina tolkningar av och förståelse för 

litteratur och intervjupersoner, i förhållande till uppsatsens syfte (Jmf Patton, 2002).  
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INTERVJUER 
 

Nedan använder jag endast citat där jag inte tvivlar på vad som sades. Samtliga påståenden 

och utsagor tillhör respektive intervjuperson. 

 

SKOLPSYKOLOGEN 

Karin anser att döva som minoritetsgrupp ofta visar att de vill vara som alla andra. Hon har 

inte upplevt att det finns konforma beteenden där döva söker efter gemensamma uttryck. 

Däremot finns stereotypa föreställningar om döva både hos döva och hos icke döva personer. 

Det finns alltså fördomar från båda håll. Ett stereotypt beteende av och mot minoritetsgrupper 

får konsekvensen att det blir ” vi”  och ”dom”. Vi har mer gemensamma erfarenheter än de 

erfarenheter som skiljer oss åt. 

 

Jag tror ju att alla sinnen hänger ihop … det vi ser, det vi hör och det vi känner 

… det finns en likhet i hur vi tar emot och hur vi uppfattar, och jag tror att både 

musik och rytm i allt detta har att göra med samma upplevelser (…) därför tror 

jag att musik … kan dels översätta till andra sinnen utan att man vet om det men 

också har en motsvarighet till andra sinnesområden, jag tror det. 

 

Så inleder Karin intervjun. Det finns möjligheter, tror hon, att utveckla kompensatoriska 

kanaler i hjärnan för vår perception av olika stimuli. Fokus på enskilda sinnen kan bli för 

stort. Beteendet hos döva barn inte har någonting med hörseln att göra. Utan beteendet är en 

konsekvens av utanförskapet. Beteendet hos döva barn har inte någonting med hörseln att 

göra, utan det har att göra med att ett dövt barn inte har majoritetens språk. Ett utanförskap 

som vanligtvis upplevs i tonåren kan grundläggas något tidigare hos döva barn, just på grund 

av språkbarriären. Någonting som kan spä på utanförskapet från familjen är att inte ha tillgång 

till tillräckligt många vuxna. De vuxnas uppgift är att tala om för barn hur det är tänkt att 

saker ska vara, att överföra samhällets spelregler. ”Man måste vara tillsammans med andra för 

att förstå hur allting hänger ihop”  säger Karin och tillägger att barn som inte har flera vuxna 

att kommunicera med istället tyr sig till kamratgruppen.  

 

Kommunikationen uppenbarar sig redan i famnen när barnen är små, och det spelar ingen roll 

hur kommunikationen överförs. Huvudsaken är att hitta turtagningen och att hitta rytmen i 

samspelet. I all kommunikation används en form av språk. Språk är att använda gemensamt 
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uppfattade system av symboler som exempelvis ljud eller skrift. Det finns en rytmbild i ett 

språk, oavsett om det är tecknat, skrivet eller talat; oavsett om det är känsel eller ögon eller 

öron. Språket är, så att säga, redskapet till kommunikationen. Språket öppnar världen när 

föräldern väcker ett barn som egentligen sovit i nio månader och säger ”hej” . Språket hjälper 

till att tala om vad som finns. Allting systematiseras av språket, som får oss att förstå hur 

allting hänger ihop. Dels öppnar språket världen perceptuellt, dels sätter språket namn på 

världen och dels systematiserar språket världen. Det spelar heller ingen roll vilket språk det 

är, men det måste finnas ett gemensamt språk för att vi ska kunna kommunicera. Dans är ett 

sätt att kommunicera, eftersom det där finns olika uttryck och symboler som vi uppfattar 

gemensamt. Språket i dansens kommunikation är kroppens rörelser som vill uttrycka något.  

 

När en förälder har ett fullgott språk som modell till sitt barn, så provar barnet att göra 

likadant antingen med munnen eller med händerna. Om ett barn lyckas blir föräldern glad och 

barnet associerar handlingarna (säga något = föräldern blir glad) och fortsätter att försöka med 

nya uttryck. Har ett barn däremot föräldrar som inte kan barnets språk fullgott, blir modellen 

inte lika bra och det tar längre tid att utveckla nya uttryck för barnet. Det kan till och med vara 

så att barn går om sina föräldrar i språkkunskaperna. En skillnad på döva barn som har 

tecknande föräldrar och döva barn som har föräldrar som är okunniga i teckenspråket är 

påtaglig. De barn som har föräldrar som är osäkra på teckenspråket, har missat så mycket av 

det som de flesta andra barn redan vet. Informationsbristen gör att det blir mycket jobbigare 

för dem att förstå hur allting hänger ihop och hur det fungerar. En del barn blir inte alls 

förstådda av sina föräldrar. För de barn som inte har en bra kommunikation med sina föräldrar 

kan relationer till alla andra också påverkas negativt.  

 

RYTMIKLÄRAREN 

Beträffande ämnet rörelse och drama i specialskolan tror Anneli att man alltid kommer att 

göra teater på olika vis, men att dansen och musiken lätt glöms bort. När istället dans och 

musik är ett bra komplement till teatern. I rytmikundervisningen finns några redskap som 

Anneli använt sig av och nämner med särskild värme. Ett är ett stort blått silkestyg som 

används av hela undervisningsgruppen, exempelvis genom att alla håller i kanten och skakar i 

tyget på olika vis, lyfter och sänker det för att gestalta himlen och havet. Barnen kan skicka 

vågor till varandra och på så sätt utöva en turtagning. Vågorna kan göras små och stora, med 

korta eller långa intervall. Med silkestyget kan barn också utöva tillitsövningar. Vi placerar 
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någon eller några liggandes på golvet och låter resten av gruppen göra olika saker med tyget 

(vågor, himmel, ”stilla hav”). Övningen stimulerar flera sinnen samtidigt, i synnerhet det 

taktila för den som ligger ner, och det visuella för de som håller i tyget. Några barn brukar 

blunda när de ligger och det betyder att barnen vågar lita på att de andra i gruppen styr tyget.  

 

Angående de sinnen som människan besitter tror Anneli att om ett sinne försvinner så tar 

andra vid. Döva är beroende av att titta och känner vibrationer mer påtagligt medan de som 

hör har hörseln som ” ligger för”  de två sinnena. Musiken har inte bara med toner att göra. 

Anneli medger att hon inte sett så många döva som säger att de njuter av musiken, men 

kommer att tänka på några elever hon hade, som älskade att gå på disko. Visserligen lockade 

tjejerna och ungdomskulturen, men de dansade faktiskt mycket. De dansade på sitt sätt, kände 

efter och såg på andra hur takten var. Anneli betonar att taktkänslan inte har med hörseln att 

göra, att hon sett flera döva som har taktkänsla. Ju tidigare barn får uppleva takt och rytm, 

desto mer nytta och glädje kan de ha av det. Eftersom pulsen är en grund i livet, är det viktigt 

att som förälder stimulera sitt barn, t.ex. genom att vagga det i takt.  

 

Vi får mycket gratis genom våra rörelser. Bollen är t.ex. ett bra redskap för pulsträning. 

Genom att undervisningsgruppen står i en ring och skickar bollen runt kan alla hitta en 

gemensam puls och följa den. Ett avancemang i övningen är att slänga in en ärtpåse lite då 

och då. Ärtpåsen symboliserar rytmen. Läraren behöver inte alltid förklara vad övningen går 

ut på, utan kommunikationen och förståelsen kommer ur övningarna. Anneli jobbar mycket 

med just det visuella och taktila sinnet i sina övningar. 

 

När jag nämner Dalcroze så ger Anneli ytterligare ett exempel från sin undervisning. Vid 

inlärning av att trumma en rytm, så är det lättare att först lära sig rytmen genom den egna 

kroppen (händer och fötter). Kroppen minns då rytmen och kan producera den på trumman 

sen. Många döva har, trots allt, svårt att hitta pulsen, att hänga på en takt. Återigen påpekar 

Anneli vikten av att börja ge barnet stimuli så tidigt som möjligt. Barn bör, när de börjar 

skolan, redan ha upplevt puls, takt och rytmer. Hon poängterar att vi kan hitta pulsen överallt i 

samhället och livet. Jag nämner ”stomp” för Anneli och hon skiner upp och säger: ”men visst 

är det härligt” ! På min fråga om ”stomp” är musik svarar hon, efter att ha tänkt en stund, ja. 

”Stomp” innehåller puls, takt och rytm, vilket är byggstenarna i musik. Här kommer Anneli 

på ett annat redskap som hon brukade använda: ett långt rör som mattor brukar rullas på. 
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Detta rör ger ifrån sig en härlig vibration när man stöter det i golvet. Om dessutom flera rör av 

olika längd stöter i golvet kan vi urskilja de olika ljudvågorna/vibrationerna de ger.  

 

”När eleverna skulle dansa så började jag från andra änden” inleder Anneli när hon förklarar 

att hon hyllar den fria dansen i undervisningen av musik och dans. Många döva barn kopplar 

dansen så starkt till den hörbara musiken att de blir spända och oroliga när de inte känner att 

de kan hitta musikens takt. Därför struntar Anneli först i musiken och låter eleverna hitta sin 

egen eller en gemensam puls och dansa fritt efter den. Då slappnar många av. På så sätt kan 

barn styra ”musiken”  själva. Även här är flera sinnen i bruk samtidigt.  

 

Utöver den fria dansen är också formationsdanser lämpliga att dansa utan hörbar musik. 

Afrikanska danser likaså, eftersom de ofta är berättande historier och innehåller mycket 

stampande. Känslan hos Anneli är att många personer ofta ” låser fast”  musiken vid att den 

måste vara hörbar. Samtidigt som många på samma sätt ” låser fast”  dansen vid musiken. 

Anneli säger att hon vill låta döva barn skapa sin egen dans, utifrån det de vill uttrycka. Här är 

en lärares attityd jätteviktig! Attityden hos en lärare påverkar barn oerhört. Dessutom skall en 

lärare vara bestämd och utföra det som planerats, trots de ofta negativa reaktionerna i början 

hos barn. För en lärare är det en utmaning att nå förbi negativa attityder som finns och ge 

positiva attityder om musik och dans för döva. ” Idag är det rätt tid att ändra attityden eftersom 

dans blir allt mer populärt i media” . 

 

IDROTTSLÄRAREN 

Inledningsvis nämner gymnasieidrottsläraren Anna att musik kan vara rytm och inte enbart 

behöver gå in via örat. Begreppet dans är för smalt hos många, som fokuserar på styrdansen 

(ex. sällskapsdans) och glömmer att bl.a. step up och aerobics kan användas, eftersom de 

innehåller mycket rytm. Likaväl som vi kan använda oss av bugg, discodans, show dans och 

fri dans i dansundervisningen. Döva barn skyller allt för ofta på sin saknade hörsel och säger 

att de omöjligt kan dansa. Men hörseln är ingen ursäkt. Det finns hörande som inte har någon 

rytmkänsla och det finns döva som har fantastisk rytmkänsla. 

 

Ett motargument till de lärare som säger att musik och dans finns i ämnet rörelse och drama 

och därför inte behöver användas i idrottsundervisningen, är att det finns rytm i idrotten 

också, att varje idrott har sin rytm. Idrottslärarens attityd till musik och dans är viktig. Att 
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dessutom barn kan identifiera sig med Anna, som själv är döv, hjälper till ytterligare. Hon 

säger också att det för döva som minoritetsgrupp är viktigt att ha en ikon. Då kan barn tänka 

”okej, då kan jag också” . Därför är det extra viktigt för döva lärare att tänka på sin attityd och 

hur den påverkar barn. Om en hörande lärare inte tar hänsyn till dövas villkor i musik och 

dans, är det svårt att motivera barn. För att undvika att döva ska känna sig underlägsna och 

tappa motivation bör inte döva och hörande klasser blandas på danslektionerna. Musik och 

dans på dövas villkor är att strunta i den styrda musiken och istället fokusera på vår inre takt, 

som kan plockas fram av bland annat vårt kinestetiska och vårt visuella sinne.  

 

När jag nämnde Annelis metod att ”vända” på undervisningen i dans och börja med att barn 

får hitta sin egen takt i sin egen dans, instämde Anna. Hon menar att man som idrottslärare 

inte behöver ge barn ett färdigt mönster att följa utan att de i sina rörelser själva skapar ett 

eget mönster, som de kan följa. Anna använder inte musik i sin undervisning för att bestämma 

en viss takt eller rytm, utan hon bestämmer den själv. Hon nämner också att vi som lärare inte 

behöver annonsera för mycket med begreppet dans utan istället fläta in den i övrig 

undervisning. För så är det i idrotten, samtliga lektioner har flera kvalitéer i sig. 
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DISKUSSION 
 

M ETODEN 

Att ha en objektiv syn på min egen minoritetsgrupp och dessutom på ett ämne som jag har 

stort intresse för är svårt. Arbetets svaghet skulle därför kunna vara att den saknar total 

objektivitet. Jag anser däremot att min dövhet lyfter upp arbetet med tanke på dess syfte: att 

ge exempel på. Styrkan ligger i mitt inifrånperspektiv. Min avsikt är att visa en möjlig syn på 

arbetets ämne. Jag vill tala om hur det kan se ut, och vad jag tror skulle vara gynnande för 

döva vad gäller musik och dans. Arbetet skall också vara öppet för egna tolkningar. 

 

För att lyfta fram arbetets trovärdighet har jag noga övervägt mitt val av metod med hänsyn 

till min dövhet och i förhållande till intervjuperson, språk och miljö. De tre sistnämnda 

faktorerna varierade från intervjusituation till intervjusituation, varför jag även varierat val av 

metod. De val jag gjorde i respektive situation anser jag vara de som gav det mest trovärdiga 

resultatet till mitt arbete. 

 

SINNENA 

Jag undrar hur Bjørkvolds ”musiska intelligens”  (1991) står i förhållande till en döv persons 

utveckling. I den musiska intelligensen beskrivs sången som en av många uttrycksmöjligheter 

som måste vara tillgängliga för människans motoriska och sociokulturella utveckling. Vad 

ersätter döva sången med? Eller har sång på teckenspråk en liknande innebörd? Vidare; kan 

jag tolka Bjørkvolds antydan om kommunikationen med en baby, att den utvecklas med hjälp 

av tecknets rytmiska förändringar och tempoväxlingar? Istället för, som Bjørkvold uttrycker 

det, ljudets rytmiska förändringar och tempoväxlingar. Ska jag se det som att döva barn har en 

lägre musisk intelligens än hörande barn över lag? Och vad får det i sådana fall för 

konsekvenser? Eller är det så att det taktila sinnet, som Dalcroze menar kompenserar hörselns 

brister, ”återställer”  den musiska intelligensnivån hos döva barn?  

 

Fördomar finns av och mot döva om att musik och dans inte är något för dem. Anneli och jag 

diskuterade hur uppfattningen av begreppet musik kan prägla åsikterna om musik och dans för 

döva. Vi tror att många personer kopplar musiken till något hörbart, medan de egentligen är 

omedvetna om att musik kan upplevas genom syn och känsel. Kanske är det därför Anneli 

inte sett så många döva som säger att de njuter av musik? Vidare tror jag att många personer 
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automatiskt kopplar dans till musik och därför drar den fördomsfulla slutsatsen att personer 

som inte hör inte kan dansa. Precis som både Karin och Anneli, tror också jag att alla våra 

sinnen samverkar och att vi kan utveckla kompensatoriska kanaler för de kanaler som inte 

fungerar. En döv person som inte kan använda hörselsinnet kompenserar istället 

perceptionerna av musiken med det visuella, taktila och kinestetiska sinnet. Själv känner jag 

mycket mer (taktilt) om jag stänger av mina hörapparater. Anneli uttryckte att hennes hörsel 

låg för känseln. Kanske är det också en förklaring till varför några av Annelis elever blundar 

när de ligger under silkestyget? Är det för att stänga av ytterligare ett sinne (synen) och kunna 

njuta av känselintrycken ännu mer?  

 

Både Karin och Anneli tar upp vikten av att känna rytm och kommunikation redan i 

föräldrarnas famn. Många människor känner starka förbindelser mellan rytm, musik och dans. 

Musik och dans på dövas villkor är för mig att ge en anpassad vägledning till att känna rytmen 

i musiken och därigenom utveckla rörelserna i dansen. Men innan barn kommer till skolan 

tror jag, precis som Anneli, att de bör ha upplevt puls, takt och rytmer. Annars berövas de en 

stor grund i livet tycker jag. Genom arbetets gång har jag förstått att vi kan finna puls och 

rytm i det mesta runt omkring oss och av detta skapa en inre musik att följa. Denna inre musik 

anser jag vara fullt möjlig för döva att skapa. Den fria dansen som Anneli utövade med 

eleverna anser jag vara ett tydligt exempel på att göra musik och dans på dövas villkor!  

 

Jag vill kunna se möjligheter i min undervisning, och därför fokusera på andra sinnen än 

hörseln. Om ett sinne inte fungerar så bra, och kompenseras av ett annat sinne, då tror jag att 

det kompenserande sinnet behöver mer stimulans i förhållande till vad som är brukligt. Alltså 

tror jag att exempelvis synen och känseln hos döva personer behöver extra stimulans, för att 

på bästa möjliga sätt kunna vidga dessa kompensatoriska kanaler. En bra metod för att 

stimulera dessa sinnen tror jag är ”stomp”. Under en delkurs i min idrottslärarutbildning under 

ledning av Fredrik Berglund (2004-02-26) fick jag själv kontakt med ”stomp” och 

inspirerades så till den grad att jag vill använda mig av kunskapen i min framtida 

undervisning. Jag tror att ”stomp” för döva är en bra metod att skapa musik och dans. I ett 

praktiskt exempel under denna delkurs visade Berglund att vi genom idrottshallens redskap på 

ett bra sätt kan hitta pulser och skapa rytmer, för att sedan tillsammans med andra personer 

sätta upp en koreografi med både musik och rörelser med hjälp av dessa redskap. I ”stomp”  

letar man bland annat puls och rytm i oljud. Eftersom jag anser att döva kan uppfatta ljud 

vågar jag påstå att det exempelvis finns visuellt och taktilt oljud. Utmaningen att hitta pulsen 
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och rytmen i dessa oljud vill jag använda mig av i min undervisning. Ett visuellt och taktilt 

oljud skulle kunna vara att alla barn samtidigt springer omkring i idrottshallen. Utifrån det 

oljudet kanske vi tillsammans kan hitta en puls att jobba med, att alla springer fritt och stannar 

upp på någons kommando. En utveckling skulle sedan kunna vara att hitta pulsen i stegen. De 

mattrör, som Anneli använde, är ett konkret exempel på hur ljud skapas och blir olika. 

Övningen är både visuell och taktil. Jag tror att barn, genom denna övning, också kan få en 

uppfattning om hur dansrörelser kan komponeras i olika små och stora former.  

 

SPRÅKET OCH KULTUREN 

Att dövhet är ett begrepp som innehåller språkliga och kulturella aspekter är något som inte 

nämns i de moderna uppslagsverken. Inte heller framgår det att ljudvågor kan uppfattas av 

döva via andra sinnesorgan än hörseln. Då döva, i större utsträckning än icke döva, utvecklar 

sin identitet i kamratgruppen anser jag att gruppdynamiken är viktig att arbeta med. Döva 

barns olika kommunikativa bakgrunder, och därmed kunskaper om samhällets funktion, tror 

jag orsakar en kulturkrock inom kulturen. I specialskolan skall elevers olika kulturella 

begrepp förenas till ett; en genuin dövkultur. Karin nämnde att hos barn som inte har en bra 

kommunikation med sina föräldrar kan relationer till andra påverkas negativt. 

Kommunikationsbehovet hos dessa barn är stort och i skolan fyller kamratgruppen detta 

behov för många. Däremot kan dessa barn ha svårt att uttrycka sig på grund av språkbristen. 

Begrepp som inte kan uttryckas i ord, kan istället uttryckas genom den icke verbala dansen 

och dess rörelser. Dansen kan därför vara ett bra kommunikationssätt, i synnerhet för dessa 

barn. Språk är nyckeln till kommunikation. På samma sätt är rytm och rörelse nyckeln til l 

dans. Eftersom döva kan uppfatta rytm via andra sinnen än hörseln, kan döva dansa til l 

musikens rytmer. Vidare tänker jag att ett socialt behov som uppfylls genom dansen även kan 

stärka identiteten och därmed självförtroendet hos en döv individ. I sin tur bidrar detta till en 

trygghet i kamratgruppen och en stärkt gruppdynamik.  

 

Anneli beskriver att silkestyget hjälper till att stimulera turtagningen i kommunikationen. En 

övning i kommunikationens turtagning kan därför främja dansens turtagning i och med att 

dans är en kommunikation. Silkestygets små och stora vågor kan även skickas rytmiskt tror 

jag. Anneli sa i slutet av intervjun att hon börjar i ”andra änden” (se s. 29). Kanske är 

silkestygets kommunikativa och rytmiska träning ett exempel på detta? Att barn först får 

kommunicera med tyget, och leta rytmen, för att sen göra samma sak med dansen, och sist 
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med musiken? Det är viktigt som lärare att vara medveten om de olika övningarnas 

multiperceptuella innehåll. Om min tanke med en övning är att träna barns kommunikativa 

kompetens kanske barnen även utvecklar sitt taktila sinne samtidigt som de lär sig att lita på 

varandra. Så om övningen inte ger de kommunikativa resultat jag önskat, skall jag inte 

glömma att övningen kan ha bidragit till utveckling inom andra kompetenser! 

 

UNDERVISNINGEN 

Både Anneli och Anna betonar att man inte bör ”annonsera”  för mycket med begreppen 

musik och dans, utan att de finns inbakade i undervisningen. För döva barn är dessa begrepp 

förknippade med fördomar från flera håll och jag tror Anneli och Anna gör rätt i att inte 

använda begreppen. Däremot tror jag det är viktigt att som lärare behärska det man ska 

undervisa i. Och att också ha kunskap om att bedriva musik- och dansundervisning på dövas 

villkor. Om det sen sker evokativt (se avsnittet om kommunikation, s. 11) och/eller visuellt är 

upp till läraren att bestämma. Det faktum att så många lärare och barn inte kan fler än tre 

danser, eller att flera idrottslärare i specialskolan inte ägnar sig åt musik och dans får 

konsekvensen att barn uppfattar musik och dans som oviktigt och inte något som döva bör 

eller behöver ägna sig åt. Anna nämnde också att hon och jag som döva har en extra viktig 

roll i att visa en bra attityd, eftersom döva barn identifierar sig med oss. Därför tror jag det är 

viktigt att jag antar Annelis utmaning: att stå för mina åsikter, att visa döva barn att 

fördomarna är just fördomar.  

 

Eftersom jag under arbetets gång fått tänka om angående intervju med idrottslärare blev jag 

istället intresserad av det faktum att båda de tillfrågade idrottslärarna (samt en till) plockat 

bort musik och dans från idrottsundervisningen. Musik och dans ingår även i ämnet musik i 

grundskolan, likväl som att det ingår i ämnet rörelse och drama i specialskolan. Om musik 

och dans ingår i både ämnet idrott och hälsa och i ämnet musik i grundskolan, finns det inget 

som säger att det är omöjligt att musik och dans även kan ingå både i ämnet idrott och hälsa 

och i rörelse och drama i specialskolan. Eller för att vända på det; vad säger att bara ett av 

ämnena skall innehålla musik och dans när inte kursplanen säger det? När kursplanen istället 

säger att ämnet rörelse och dramas kommunikativa uttrycksformer innebär många 

beröringspunkter med andra ämnen i skolan? Jag tycker alltså att både ämnet idrott och hälsa 

och ämnet rörelse och drama skall innehålla musik och dans (vilket föreskrivs i kursplanen). 
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Att samarbeta genom att låta ett av ämnena ta all musik och dansundervisning tycker inte jag 

är exemplariskt. Jag vill istället att samarbetet mellan dessa ämnen (och gärna fler andra 

ämnen) skall ske genom att utbyta kunskaper. De tre ämnesområden jag använt i mitt arbete 

är ett exempel på delar som tillsammans bildar en form av en helhet. Mina intervjupersoners 

kunskap blir tillsammans en värdefull kunskap om musik och dans för döva. Denna kunskap 

kan användas såväl i undervisningen i idrott och hälsa som i undervisningen i rörelse och 

drama. Eftersom jag idag vet att tre av fem specialskolor inte har musik och dans i ämnet 

idrott och hälsa (och är osäker på de andra två), befarar jag att det påverkar en hel dövkultur. 

Jag känner att det är en brist att tre skolor i så hög grad kan påverka en hel kulturs 

erfarenheter och därmed attityder till musik och dans! Jag har försökt att reflektera över vad 

skillnaden är mellan ämnena idrott och hälsa och rörelse och drama, vad gäller musik- och 

dansinnehållet. Men efter intervjun med Karin insåg jag att jag, precis som så många andra, 

kategoriserar för mycket. Jag insåg att jag inte behöver försöka definiera skillnaden. Allt är 

ändå en helhet, som mår bra av att betraktas som en helhet. 

 

L ISA OCH KALLE 

Lisas och Kalles negativa inställning till den första lektionen kan bero på en stereotypering 

hos dem. Fördomarna i deras omgivning kan, via en konformering, ha bekräftats av Lisa och 

Kalle omedvetet.  Lisas storasyster Elin, som utbrister i ett ”ska du dansa”? och samtidigt ger 

Lisa intrycket av att det inte alls är möjligt, framkallar således Lisas negativa ställning. I 

skolan finns dövkulturen, som för Lisa och Kalle inte förknippas med musik och dans. I 

dövkulturen kan tänkas att Lisa och Kalle har hittat en identitet och börjar kunna skilja på den 

och identiteten de har i kulturen hemma hos sina respektive hörande familjer. När det 

uppdagas för Lisa och Kalle att även dövkulturen innehåller musik och dans kan jag tänka att 

de genomgår en slags identitetskris innan de finner tryggheten i den nya kulturuppfattningen. 

 

Under lektionen fokuserar Kajsa på de sinnen som döva har nytta av. Kajsa är medveten om 

hur viktigt det är för döva att få ta del av puls och rytm och har därför lagt upp lektionen så att 

den passar döva barn. Att vara en språklig och kulturell minoritet (även i sin egen familj) 

skapar kommunikationsproblem. I det långa loppet kan det resultera i identitetskriser hos 

äldre barn. Jag tror att rytm och rörelse är ett språkverktyg som döva barn/ungdomar kan 

använda och skapa musik och dans av, när det verbala språket inte räcker till. Attityden som 

Kajsa har är också bra, hon är bestämd men samtidigt så har hon efter lektionen fått barnens 
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respekt. Många döva barn är nog inte vana att en vuxen tror mer på barnen än vad de gör 

själva. Jag upplever att det finns döva barn som av ren vana och osäkerhet använder sin 

dövhet som en ursäkt. När det egentligen inte är dövheten i sig som är problemet, utan 

konsekvensen av att vara döv i ett hörande samhälle. Karin nämnde i intervjun att många döva 

vill vara som alla andra. Nu när Lisa och Kalle har fått skapa musik och skall få dansa, kan de 

känna att de gör något som alla andra sysslar med. Självförtroendet hos Lisa och Kalle har 

ökat och de kan vara stolta döva individer.  
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AVSLUTNING 
 

Synen att döva inte kan dansa för att de inte hör är en konsekvens av att vi lever i ett hörande 

samhälle. Faktum att döva kan ta del av musik undgår allt för många, till och med döva själva. 

Musikens puls och rytm återfinns i vår omgivning och också inom oss. Att hitta vår egen puls 

och rytm hjälper oss att sedan finna den i allt som rör sig. Med språket som redskap kan 

människan, redan som spädbarn, utveckla kommunikation. På så sätt kan människan genom 

rörelse skapa en kommunikation i dans. För döva kan en sådan kommunikation stärka 

utvecklingen i teckenspråket och därigenom den kulturella identiteten. Musik och dans i 

idrottsundervisningen, på dövas villkor, är därför ingenting att förkasta. Istället skall musiken 

och dansens värde för stimuli av samtliga fungerande sinnen vårdas ömt. Jag undrar hur 

människan skulle förhålla sig till musik och dans, om hon levde i ett dövt samhälle. 

 

Sammanfattningsvis vill jag återkoppla uppsatsen till arbetets syfte; att ge exempel på hur 

musik och dans i idrottsundervisningen för döva barn i specialskolan kan se ut, uppfattas och 

påverka barnen. 

 

• Min Prolog visar på hur döva barn och omgivningen kan uppfatta musik och dans i 

idrottsundervisningen. Jag har beskrivit hur okunskap och fördomar om och av döva 

kan påverka den uppfattningen. 

 

• Mitt Mellanspel visar hur en idrottslektion med musik och dans kan se ut. Under 

denna fiktiva lektion används kunskaper om ”stomp” som inspiration. Intervjun med 

Anneli kan ge inspiration till samarbete mellan ämnet rörelse och drama (f.d. ämnet 

rytmik) och ämnet idrott och hälsa. 

 

• Min Epilog visar hur musik och dans kan påverka döva barns självförtroende. I 

uppsatsen beskrivs hur våra sinnen kan samverka med och påverka varandra. 

Uppsatsen beskriver också hur musiken och dansen som språk och kommunikation 

kan främja döva barns kommunikativa utveckling. 
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VIDARE FORSKNING 

En angelägen uppgift för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka varför en sån stor 

andel idrottslärare i specialskolan inte undervisar i musik och dans. Intressant vore också att 

göra en långtidsstudie om elever i specialskolan som får undervisning i musik och dans, och 

då undersöka mer noggrant hur musik och dans påverkar dessa elever. Om uppsatsen skulle få 

ett könsperspektiv skulle det vara intressant att dels se hur skillnaden på Lisas och Kalles 

uppfattningar förklaras. På samma sätt skulle det vara intressant att se huruvida manliga och 

kvinnliga idrottslärare ställer sig till musik och dans i sin undervisning av döva elever. 
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EPILOG 
 

(Fiktiv berättelse) 

 

”Du Kalle, jag tror faktiskt att Kajsa har rätt. Vi gjorde ju musik av basketbollen”  tecknar Lisa 

och hämtar sin tröja på en bänk. Kalle är fortfarande skeptisk och tecknar: ”men musik är ju 

nåt man spelar med instrument, som man kan dansa till typ” . ” Ja, men man kan säkert dansa 

till den musiken vi gjorde idag”  tecknar Lisa. ”Nja, ja kanske. Men dans är larvigt i alla fall, 

alltså föreställ dig själv att dansa med en basketboll – hur löjligt ser inte det ut?”  envisas Kalle 

innan de båda går till respektive omklädningsrum. 

 

”Vad har ni gjort i skolan idag då?”  frågar Lisas mamma. Lisa svarar stolt att hon har räknat 

ut matteboken, innan hon berättar att hon har gjort musik på idrotten. ”Har DU gjort musik?”  

skrattar storasyster Elin, men avbryts av mamma som tecknar ”sluta retas, låt Lisa berätta nu” . 

Lisa tar sats och frågar Elin: ” vad är musik?” . ”Ja, det är ju ljud, som man spelar… som man 

kan dansa till och sjunga till”  tecknar Elin nöjt. ”Jag kan känna ljud”  tecknar Lisa och ser hur 

Elin sjunker ner i stolen. ”Alltså kan jag lyssna på musik med känseln”  fortsätter Lisa. ”Och 

vet du, att musik innehåller puls och rytm? Det var det vi gjorde på idrotten”  tecknar Lisa och 

vänder sig sedan till mamma och pappa för att berätta hur roligt det var att försöka studsa 

bollen i samma puls som de andra. 

 

Kalle, däremot, är inte lika entusiastisk när han för sina föräldrar berättar hur Kajsa inbillat sig 

att han har gjort musik av en basketboll. Han tillägger att de nästa lektion ska dansa med 

bollen och himlar med ögonen. ”Larvigt va?”  tecknar han. ”Det blir säkert roligt”  försöker 

hans pappa trösta honom med. ”När jag var liten tyckte jag inte heller om dans, men när jag 

blev tonåring blev det plötsligt spännande att dansa. Du vet ju att jag och mamma träffades på 

dansgolvet”  tecknar pappa och tittar sedan på mamma sådär romantiskt som de gör när de 

säger något fint om varandra. ”Åhh, jag går till mitt rum” tecknar Kalle irriterat. ”Undrar vad 

vi ska dansa för något? Och kommunicera, vadå.. ska vi prata när vi dansar? Undrar om det 

också är roligt? För det var ju roligt idag, det var det ju…”  hinner han tänka innan han 

somnar. 
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BILAGA 1. INTERVJU MED IDROTTSLÄRARE 
 
Fråga först bara det som står inom fet stil…ta stöd av undermeningarna om svar uteblir.. 
 
 
• Ta personuppgifter 

o Ålder, antal yrkesverksamma år, bakgrund till yrkesval, musik och 
dansintresse 

• Fördomar av och mot döva när det gäller musik och dans? Vad finns? 
� Vi tror att många kopplar musiken till något hörbart, medan de 

egentligen är omedvetna om att musik kan upplevas genom syn och 
känsel. Vidare tror jag att några av dessa personer kopplar dans helt 
till musiken och därför drar den fördomsfulla slutsatsen att personer 
som inte hör inte kan dansa. 

• Viktigt att jobba med andra sinnen mer (taktilt, visuellt, kinestetiskt) 
� det finns ” möjligheter att utveckla kompensatoriska kanaler” . 

• Musik för döva 
o Musik är vibrationer som är både hör- och kännbara och som består av puls, 

takt och rytm. 
o Rytmens betydelse för idrotten och livet 
o Stomp? 

• Dans för döva 
o Musikens betydelse för dansen 
o Dansen som kommunikation (språket är kroppens rörelser) 

� ” När eleverna skulle dansa så började jag från andra änden”  inleder 
Anneli när hon förklarar att hon hyllar den fria dansen i 
undervisningen. Många döva barn kopplar dansen så starkt till den 
hörbara musiken att de blir spända och oroliga när de inte känner att 
de kan hitta musikens takt. Därför struntar Anneli först i musiken och 
låter eleverna hitta sin egen eller en gemensam puls och dansa fritt 
efter den. Då slappnar många av. På så sätt kan barn styra ” musiken”  
själva. 

• Vad säger du om argumenten merparten av specialskolans idrottslärare har för att 
inte ha med momentet musik och dans i ämnet?  

� Att momentet finns i ämnet rörelse och drama 
o Vad skulle motargumentet vara? 

• Någon slutlig kommentar du vill ha med? 



 44 

BILAGA 2. INTERVJU MED SKOLPSYKOLOG 
 
Fråga först bara det som står inom fet stil…ta stöd av undermeningarna om svar uteblir.. 
 
 
• Ta personuppgifter 

o Ålder, antal yrkesverksamma år, teckenspråkskunskaper, bakgrund till 
yrkesval 

• Spontan reaktion så här inledningsvis? 
• Märker du av några ” typiska”  beteenden hos specialskolans elever? 

o Ex. hos de barn som har hörande föräldrar som kan lite tsp (90%) 
� Ju senare en hörande familj lär sig tsp, desto sämre relation till det 

döva barnet, desto större påverkan på barnets psykologiska och sociala 
utveckling… 

� Föräldern tenderar att bli mer kontrollerande och litar mindre på 
barnets beteende. Ju äldre barnet blir, desto mindre pratar de… 

o Hos de barn som bor i elevhem? 
• Somliga säger att döva barn är bikulturella, stämmer det? 

o Döva barn får genom skolan uppleva en kulturell minoritet, som skiljer sig från 
den de har hemma (i 90% av fallen).  

o Som en effekt? Identitetsproblem? 
• Identitetsfrågan, märker du av ” typiska”  identitetsproblem hos döva barn? 

� En positiv personlig utveckling beror för den skull inte på hörseln, utan 
på uppfyllandet av olika behov, som sociala behov. Däremot kan 
hörseln vara en faktor till en brist i exempelvis sociala kontakter, som i 
sig påverkar personligheten (Heiling, 1993). 

• Många av lärarna kan teckenspråk, men kommunicerar bara hjälpligt. 
Kommunikationens vikt i barns uppväxt – vad säger du om den? 

o Vad svarar du på dilemmat ”bra kommunikation, dålig utbildning eller dålig 
kommunikation, bra utbildning”  ? 

• Döva som minoritetsgrupp? Vanliga beteenden inom en minoritetsgrupp? 
o Ex. Biaser, stereotypering, konformitet? Omgivningens syn? 
o Lätt att inom gruppen ”gardera”  sig och ha samma åsikter? 

• Dans och musik, som kommunikationssätt. Spontan reaktion på påståendet? 
o Dans sägs vara ett kommunikationssätt och/eller ett socialt samspel 

� Barn kan genom dansen få uttryck för känslor som inte kan sägas i ord 
(Danshögskolan, 1990).   

� I och med att ett dövt barn har en viss kommunikationsbrist 
kompenserar barnet bristen genom att utveckla andra färdigheter via 
exempelvis sport (Vernon & Andrews, 1990). Fördelen med att vara 
duktig i exempelvis någon sport är att det döva barnet får en identitet 
och kan känna sig uppskattat (Heiling, 1993). 

• Någon slutlig kommentar du vill ha med? 
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BILAGA 3. INTERVJU MED FD RYTMIKLÄRARE FÖR DÖVA 
 
Fråga först bara det som står inom fet stil…ta stöd av undermeningarna om svar uteblir.. 
 
 
• Ta personuppgifter 

o Ålder, antal yrkesverksamma år, teckenspråkskunskaper, bakgrund till 
yrkesval 

• Spontan reaktion så här inledningsvis? 
• Vad är musik för döva? 

o Ljudvågor går inte bara in i örat? 
� Luften är den vanligaste vibrationsförmedlaren. En låg frekvens på 

vibrationen känns mest i ben och mage, medan en hög frekvens på 
vibrationen mest känns i ben och huvud (Salmonsson, 1994). 

o I kursplanen för ämnet rörelse och drama i specialskolan står att man ska ha 
musik på dövas villkor… och det innebär? 

• Du skriver att man kan känna musik via vibrationer. Kan man också se musik? 
o Ex. puls, takt, rytm? 
o Dansen, ett uttryck för musik? Delvis? 

• Musikens betydelse för döva? 
o Pulsen, takten, rytmen… 

� Rytm i andra idrotter som basket, hopprep, skridskor, eller bara i 
gångstilen.. 

• Har du hört talas om Émile Jaques-Dalcroze och hans metod? 
� Jaques-Dalcroze, som levde mellan år 1865 och 1950, lärde oss att 

rytmen har sitt ursprung i kroppsrörelser (Granberg, 1995). Att 
undervisa i musik genom rörelse, enligt den metod som Jaques-
Dalcroze bedrev, innebär att först lära ut taktövningar för att känna 
den rytmiska pulsen innan de specifika dansövningarna gås igenom. 
Kropprörelserna är således utgångspunkten när taktövningarna lärs ut 
genom exempelvis gångövningar, klappövningar och stampövningar 
m.m (Sundin, 1995).  

• Har du hört talas om Stomp? 
� Stomp är ursprungligen en dansgrupp som bildades i Brighton. Idén är 

att hitta musik i oljuden. Det sker genom att ur oljuden urskilja 
vibrationer, längd och styrka och omsätta dessa till musik 
(Stomponline, 2005). I ett praktiskt exempel har Berglund visat att vi 
genom idrottshallens redskap på ett bra sätt kan hitta pulser och skapa 
rytmer, för att sedan tillsammans med andra sätta upp en koreografi 
med både musik och rörelser med hjälp av dessa redskap (2004). 

o Spontan reaktion? Jag tror själv att det här är en bra metod för döva! 
• Dans som tyst kommunikation? 

o Somliga säger att döva barn har två kulturer, att de också ofta har 
kommunikationssvårigheter hemma (90% har hörande föräldrar som tecknar 
lite)… identitetskris.. svårt att uttrycka känslor… 

� Barn kan genom dansen få uttryck för känslor som inte kan sägas i ord 
(Danshögskolan, 1990). 
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� För en minoritetsgrupp är dansen också identitetsstärkande, eftersom 
dansen är kroppens eget språk och således möjliggör en icke verbal 
social kontakt. 

• Jobbade du något med teckenpoesi? 
o Dövkultur, identitetsstärkande för en minoritetsgrupp… 

� Personer som tillhör en minoritet känner ofta att de har två identiteter 
när de är i ungdomsåren. Å ena sidan skapar dessa personer en 
identitet som visar att de skiljer sig från mängden. Å andra sidan 
skapar samma personer en identitet som visar att de tillhör en grupp. 
Utvecklingen behöver inte resultera i att en person som tillhör en 
minoritetsgrupp väljer en identitet, snarare tvärtom: efter att ha 
undersökt vad som är bra och dåligt hos sig själv och jämfört det med 
mängden kan personen i fråga sedan fortsätta vara två mer trygga 
individer och vara bikulturell, för att slippa kulturkrocken (Bee & 
Boyd, 2002). 

• Slutlig kommentar? 
 
 


