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Abstrakt 

To adapt a lesson layout for a pupil with visual impairment in a way that the lesson becomes 

developing and stimulating for all students, include the ones without vision loss. The method used 

to answer the examination is a literature review of information gathered from literature dealing with 

educational perspectives and theories related to disabilities. As a result of the survey, a socio-

cultural perspective has been added to the teaching to allow students to learn from each other's 

knowledge, regardless of obstacles. Reflections on organizational and pedagogical leadership are 

taken into account in relation to the educational dilemma that the investigation concerns. 

Keywords: Sociocultural perspective, disability, vision impairment, communication, relationship, 

collaboration, potential. 

Inledning 

Följande text kommer att presentera ett specialpedagogiskt dilemma i en fiktiv situation. Genom 

specialpedagogiska teorier och praktiker kommer dilemmat att behandlas och analyseras i försök till 

att på bästa sätt hantera situationen som pedagog. Slutligen kommer reflektioner angående 

pedagogiskt och organisatoriskt ledarskap att beröras och hanteras. 

 Den fiktiva situationen utspelar sig på en kulturskola i Stockholm under en dansklass i 

modern, nutida dans, amatörnivå 16+. Eleverna i gruppen har dansat tillsammans under tre terminer 

med samma pedagog och har därför skapat ett starkt band till varandra och pedagogen har lärt sig 

hur eleverna fungerar i dansen och i relation till varandra. En ny elev, som i den här berättelsen 

kommer att benämnas som Elsa, anmäler sig till kommande höstterminen. Elas har en grav 

synnedsättning, hon är blind på vänster öga och har på höger öga inte tillgång till sitt periferiseende. 

Hon har inte förmåga att bedöma avstånd och ser enbart klart om hon fokuserar på en punkt rakt 

fram. För att Elsa ska komma in i gruppen och undvika att känna sig exkluderad måste pedagogen 

nu anpassa sin lektionsplanering utefter ramar som ger möjlighet till en inkluderande miljö som inte 

förändrar gruppens, tidigare goda relation. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att beskriva dansgrupper innefattande elev med grav synnedsättning, för att 

undersöka om det går att finna några faktorer för en framgångsrik och stimulerande undervisning 

för samtliga elever. Frågeställningen är följande: Hur kan danspedagoger bedriva en framgångsrik 

och stimulerande lektion för samtliga elever med en närvarande elev med synnedsättning? 
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Metod 

För att få fram resultaten som presenteras i texten har information samlats ur litteratur som 

behandlar pedagogiska perspektiv och teorier samt litteratur som berör funktionshinder av olika 

slag. 

Undersökning 

Synnedsättning och blindhet 

I boken Funktionshinder och specialpedagogik (2011) beskriver författarna Inga-Lill Jakobsson och 

Inger Nilsson vad synnedsättning och blindhet innebär, synens betydelse, konsekvenser i vardagen 

samt dess påverkan på människans utveckling. 

 Synen handlar om att se men även att förstå vad man ser, ett komplicerat samspel mellan 

ögon och hjärna beskriver Jakobsson och Nilsson det som. En synnedsättning kan ha symptom som 

svårigheter i avståndsbedömning, igenkänning, orientering och rörelser, faktorer som har avgörande 

roll i barnets allmänna utveckling då många utvecklingsområden påverkas av synen. Rumslig 

orientering, förmåga till begreppsbildning, grovmotorisk och finmotorisk utveckling samt socialt 

samspel och kommunikation är ett flertal forum som människan utvecklar med hjälp av synen.  

 Vidare skriver Jakobsson och Nilsson att största delen av den information vi tar till oss 

förmedlas via synen men att människor med synnedsättning ofta kompenserar med andra sinnen, 

exempelvis hörseln som hjälper att lokalisera sig. Att födas som blind skiljer sig därför ifrån att 

utveckla en synnedsättning/blindhet senare i livet. I allmänhet lär sig barn genom att observera och 

härma andra och identifiera sig med vad andra gör. Den naturliga vägen fungerar därför inte för 

barn som inte har den möjlighet för början i livet. De behöver istället en vuxen i närheten som 

benämner ting, uppmärksammar barnet att upptäcka och utforska med hjälp av känsel, lukt, smak 

och hörsel samt beskriver i ord. 

 Den känslomässiga utvecklingen påverkas av synen på så vis att ögonkontakt ger bilder av 

omgivning och därmed bygger en tillit och trygghet, att inte ha möjlighet till det kan därför 

begränsa ovanstående känslor. För att förhindra det är därför den begreppsmässiga utvecklingen 

primär för känsloanknytningen. Personer med synnedsättning har behöv av att veta vilka vilka 

personer som är närvarande och uppfatta vad som händer i rummet. Människor förflyttar sig och 

kommunicerar med kroppsspråk, gester och blickar som inte en människa med nedsatt syn har 

tillgång till. Att känna sig trygg vid självständig förflyttning är elever med synnedsättning i behov 

av stöd. 
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 Jakobsson och Nilsson fördjupar sig i att organisera och planera det pedagogiska arbetet 

inför klassundervisning med elever med synnedsättning närvarande. Att ha ett hemklassrum är 

något som författarna vidrör, dvs. ett klassrum som är återkommande för att inte ständigt ha ett 

miljöombyte, placering i rummet är även något som är värdefullt. I den fysiska miljön ingår inte 

bara det fysiska rummet och människans placering utan ljudmiljön är så även något som bör ses 

över vid undervisning med elever med synnedsättning. Detta för att ge möjlighet till att eleven på 

bästa sätt kan samla information genom hörseln, att därför minimera bakgrundsljud och anpassa 

bullernivån är värdefullt. Att beskriva vad som händer i olika situationer, föremål, storlek, 

ytstrukturer, avstånd och höjder bidrar till ökad förståelse för eleven med synnedsättning,  Vid 

beskrivning ska man benämna riktningar och föremål och undvik orden här, där, såhär, ditåt, med 

flera. 

  

Analys 

Ann Ahlberg är författare till boken Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar 

(Ahlberg, A. 2013). Boken behandlar skolans och utbildningens möte med elever i behov av särskilt 

stöd, förutsättningar för pedagogisk inkludering samt delaktighet, kommunikation och lärande. 

Vetenskaplig teori och praktik sammanlänkas i syfte att bidra till skolans utveckling mot en 

inkluderande och likvärdig riktning, en skola för alla.  

 Dansklasser idag kan se ut på så sätt att det finns dans och dans för funktionshindrade. 

Människan är separerad och man utgår från den fullt fysiska potentiella kroppen och anpassar 

därefter undervisning för separata elever med funktionshinder. Ahlberg skriver om psykologen Lev 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv som menar att människan lär sig genom sociala sammanhang, 

interaktion mellan människor leder till kunskap och utveckling. Att gruppera människan i den 

struktur som samhället gör idag i dansundervisning, efter nivå, gener, ålder och kroppslig kapacitet 

resulterar i att influenser från en annan miljö begränsas.

Två andra skribenter som också belyser Vygotskijs teori är Barohny Eun och Hye-Soon Lim. 

Texten A Sociocultural View of Language Learning: The Importance of Meaning-Based Instruction 

(2009) bygger på redan befintlig litteratur om sociokkulturella studier i människans förmåga att lära. 

Lim och Eun analyserar hur undervisningen i ett andra språk har sina rötter i den sociokulturella 

psykologen Lev Vygotskijs teori som betonar signifikant interaktion mellan individer som mest 

motiverande kraft i mänsklig utveckling och lärande. De skriver följande:
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For example, confining deaf learners to the world of the deaf (Kozulin, 1990) 
severely limits their development because this type of secluded environment 
significantly limits students’ potential for interaction with the rest of the world. The 
goal of instruction in this case should not lie in providing a comfortable environment 
with limited possibilities for social interaction, but in providing opportunities for the 
individual to experience the most diverse types of human interaction possible. Only 
in this way will the learner be able to realize his or her full potential.’’  

        Eun y Lim, 2009, s.21. 

Vygotskij anser att avskilja handikapp så som rullstolsbundna, döva och blinda går vi alla miste om 

varandras kunskaper och chansen att inspireras av andra rörelsemönster och tillvägagångssätt för att 

utföra en rörelse begränsas. Om man medvetet undviker att interagerar med varandra får man inte 

uppleva andras sätt att utöva en övning. Man kommer få upp ögonen för andra synsätt och 

möjligheter genom att interagera med människor i en annorlunda miljö. Genom att interagera med 

varandra upptäcker vi, tillsammans, nya sätt att röra oss på och lösa problem på danslektion och 

fastnar inte i vanliga rörelsemönster, vi får möjlighet till att utveckla, som artikeln uttrycker sig, vår 

fullaste potential. 

 För att återkoppla till den fiktiva situationen då pedagogen ska inkludera Elsa, med grav 

synnedsättning, i den redan sammansvetsade dansgruppen utan synfel. Att utgå från ovanstående 

teori för att undvika exkludering av ny elev samt att finna ett meningsfullt sätt för varje individ att 

arbeta oavsett nivå och kunskap kan vara en idé. 

 Praktikgemenskap, praxisgemenskap, praktikbaserad gemenskap eller lärandegemenskap är 

en process av socialt deltagande och en social teori om lärande som Ahlberg (2013) belyser i sin 

bok. Teorin kommer ursprungligen från två män vid namn Leve och Wenger som utvecklat Social 

theory learning och så även utvecklat begreppet Communities of practice. De menar att när lärande 

sker genom deltagande främjas lärandet genom att deltagarna kan bidra till det gemensamma 

lärandet med sina olika kunskaper. ’’Vi lär genom att som handlande människor delta tillsammans 

med andra’’ (Ahlberg, A. 2013, s.152). 

 Communities of practice uppmärksammas som ett gemensamt förhållande till en verksamhet 

där innebörden skapas i den sociala gemenskapen. Det kan handla om en grupp människor som är 

intresserade av samma fråga eller område och fördjupar sina kunskaper om detta. Det krävs en viss 

grad kontinuerligt arbete, intensitet och engagemang i den syssla eller det uppdrag som utförs för att 

det ska utveckla praktikgemenskap. Att arbeta med eget skapande är något som både tränar 

kreativitet och samarbete samt underlättar pedagogens instruktioner av att lära ut material då Elsa 

med förmodan inte kan se pedagogens rörelser. Att utgå från Wegners teori om praktikgemenskap är 

en idé för den fiktiva situationen. Att låta gruppen diskutera olika teman eller frågor som berör en 

konstnärliga idé att utforska tillsammans och därefter låta grupper ta form utefter intresse av 
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konstnärlig idé. Detta leder till en gemenskap i intresse vilket kan komma att leda till motivation 

från samtliga elever att sammarbeta och skapa dans tillsammans. De får då ta del av allas olika 

kunskaper i dans och eget skapande utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv och har möjlighet 

till att nå sin fullaste potential. Ahlberg skriver: ’’Att bli en del av en sådan gemenskap kan innebära 

att man utvecklar kunnande, färdighet och identitet. (Ahlber, A. 2013, s.155). Hon skriver även att i 

ett sådant arbete, dvs. praktikgemenskap, skapar man ett gemensamt språk och gemensamma 

referensramar. Gruppen måste tillsammans sammarbeta och tillsammans lär de sig hur de ska gå till 

väga för att varje deltagare ska kunna delta i arbetet, de kommer slutligen hitta ett gemensamt språk 

så att även Elsa kan delta. 

 Jakobsson och Nilsson skriver i sin bok Specialpedagogik och funktionshinder (2011) om 

makt och ansvar i relation till pedagogiska val. Att analysera och reflektera kring de organisatoriska 

och pedagogiska motiveringar som ligger till grund för olika ställningstaganden kring elever i 

behov av särskilt stöd. 

Kommunikation, relationer och samverkan är avgörande för om stödinsatser 
verkligen kommer att utgöra stöd för och inte hinder för delaktighet och lärande. Om 
den pedagogiska verksamheten kan utvecklas till att inbegripa elevers olikheter  
på ett sätt som förebygger och motverkat att svårigheter uppkommer, kan behovet av 
specialpedagogiska åtgärder - i former som innebär att elever måste lämna gruppens 
gemenskap - minska. 
      Jacobsson I, Nilsson I. 2011. s.47. 

Det pedagogiska valet att arbeta utefter Vygotskij och Wengers sociokulturella teorier är relaterat till 

lösinriktad pedagogik som dansterapeuten Karin-Erika Johansson presenterar under en föreläsning 

på Dans och Cirkushögskolan (2017). Ett pedagogiskt förhållningssätt med fokus på lösningen 

istället för problemet. Metoden vill uppnå att elever känner sig bekräftade och att de duger, att 

bygga lösningar tillsammans, skapa en atmosfär som ger möjlighet till gemenskap och trygghet, där 

fokus ligger på lust till lärande. Förhållningssättet för att skapa goda relationer är att använda 

samma ord, gemensamma intressen, tempo, skapa ett team mm.  Vilket är precis vad grupparbetet i 1

det aktuella dilemmat ger möjlighet till. Att tillsammans hitta ett gemensamt intresse, för att därifrån 

hitta ett kollektivt sätt att arbeta, vilket i sin tur leder till ett gemensamt språk/ord, detta för att det 

ska vara möjligt att arbetes som ett ’’team’’. Både kommunikation, relationer och samverkan berörs 

och risken för att elev i behov av specialpedagogiska åtgärder ska lämna gruppen, minskas. 

 I relation till ledarskap så har reflektioner kring ett pedagogiskt och organisatoriskt 

ledarskap uppstått. Rollen som pedagog har en stor ledarroll i relation till elever, materialet i 

 Johansson, Karin-Erika: Dansterapeut, Dans och cirkushögskolan. 2017. Föreläsning 3 maj.1
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undervisningen är skapat av pedagogen och där finns det möjlighet till fria val. Men det finns alltid 

högre organisationer som pedagogen måste förhålla sig till. Är man anställd som i ovanstående fall, 

en kulturskola finns det förmodligen förhållningsregler en pedagog måste arbeta efter. En förmodan 

om relation till elever, vad som är accepterat och inte och möjligtvis även vad som terminskursen 

ska innehålla om kulturskolan marknadsfört kursen med specifikt innehåll, exempelvis att eleverna 

under 12 veckor kommer att tillsammans skapa koreografi för att träna på kreativitet och samarbete.  

Om så vore fallet i den ovanstående fiktiva situationen bör pedagogen ha en dialog med de ledare 

som arbetar med organisationen. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis har ett pedagogiskt dilemma analyserats och genom vetenskapliga teorier 

diskuterat lösningar för den fiktiva situationen. Ett sociokulturellt perspektiv i dansundervisning ger 

möjlighet till lärande för samtliga elever genom att ta del av allas olika kunskaper. En person med 

synnedsättning undersöker med övriga sinnen så som lukt, känsel, hörsel m.fl. För att anpassa 

undervisningen för elev med synnedsättning och samtidigt bevara intresset hos övriga elever kan 

Wegners teori, communities of practice tillhandahållas. Att i grupp arbeta mot ett gemensamt mål 

som samtliga finner intresse i skapar gemenskap och engagemang. Genom samarbete utforskar 

gruppen ett gemensamt språk för att arbetet ska fungera och på så vis inkluderas elev med 

synnedsättning. Kunnande, färdighet och identitet utvecklas så även i samband med 

praktikgemenskap. På så vis besvaras frågeställningen hur en danspedagog kan bedriva en 

framgångsrik och stimulerande undervisning för elever med en synskadad elev närvarande i.o.m att 

arbetet blir meningsfullt för samtliga elever då alla har möjlighet att utvecklas och tillsammans nå 

sin fullaste potential. 

 Som anställd pedagog har man en ledarroll och makt i relation till elever och i stora drag 

kursmaterial. Ett övre organisatoriskt ledarskap finns dock även och en dialog mellan de olika 

ledarskapen bör ske för att anpassat kursmaterial ska förändras. 
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