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Sammanfattning 

Särskolan har kritiserats för att ha ett allt för stort omsorgsperspektiv och att det konkurrerar med 

kunskapsutvecklingen för eleverna. Den relationella pedagogiken talar för att det är viktigt för elevers 

lärande att kombinera både omsorg och kunskap genom att bygga goda relationer och den 

sociokulturella teorin betonar vikten av kommunikation och samspel för lärande. Syftet med den här 

studien är att belysa hur några musiklärare på individuella programmet i gymnasiesärskolan tänker 

kring elevernas lärande utifrån samspel, kommunikation och vikten av goda relationer samt 

musikämnets betydelse och möjligheter. Frågeställningarna är: Hur tänker musiklärare kring elevernas 

lärande när det gäller samspel och kommunikation, relationers betydelse för lärande och musikämnets 

betydelse för elevernas lärande och utveckling? Studiens analys är gjord utifrån en fenomenografisk 

metodansats och metoden är semistrukturerade intervjuer som transkriberats. Intervjupersonerna är 

fem musiklärare som arbetar i gymnasiesärskolan. Resultatet visar på att det inom 

musikundervisningen finns olika former av kommunikation och att både samspel och kommunikation 

används för lärande, men att det också är förmågor som uttryckligen tränas inom ämnet. Vikten av att 

bereda eleverna plats och deltagande i ett större sammanhang betonas samt musikens förmåga att bidra 

till elevernas sociala utveckling, konstnärliga färdigheter och att musiken kan fungera som ett språk 

där orden inte räcker till eller når fram. Aspekter av hur betydelsefullt det är att hela personalgruppen 

har en tilltro till elevernas utvecklingspotential lyfts fram samt vikten av att den kollegiala samverkan 

fungerar eftersom både lärare och assistenter finns med på lektionerna.  
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Inledning 

Skolan har under de senaste åren varit föremål för debatter både på individnivå, organisationsnivå och 

samhällsnivå, inte minst med anledning av införandet av den nya Skollagen (SFS 2010:800) och de 

nya läroplanerna (Skolverket 2011a, 2011b, 2011c, 2013a). Ett mer kunskapsorienterat synsätt på 

utbildning har formats och internationella kunskapstest som TIMSS, PISA och PIRLS (Skolverket, 

2012a; b; 2013d) har fått stort utrymme i debatten. Även särskolan har synats utifrån ett 

kunskapsorienterat synsätt och i den nya läroplanen för gymnasiesärskolan, Gysär 13, (Skolverket, 

2013a) har kunskapskraven skärpts både på de nationella och de individuella programmen (SOU 

2011:8). Behörighetskraven för lärare i särskolan har skärpts och från och med höstterminen 2015 

kommer det enligt lärarlegitimationens införande krävas både ämnesbehörighet och 

speciallärarbehörighet för alla undervisande lärare (Skolverket, 2014). Införandet av 

behörighetsreglerna har dock flyttats fram och kommer istället att gälla från och med 2018. 

Särskolan har därtill kritiserats för att ha ett alltför stort omsorgsfokus (Berthén, 2007; Mineur, 2013; 

Skolinspektionen, 2010; SOU 2011:8). Det behöver dock inte vara ett förhållande där omsorgen står i 

vägen för kunskapen och det finns dom som poängterar att omsorgen är viktig efter som elevernas 

lärande bland annat främjas av att de upplever trygghet (Skolinspektionen, 2010; Östlund, 2012a; b; 

2013). Relationernas betydelse för lärande har betonats inom forskning de senaste åren. Den 

relationella pedagogiken (Aspelin & Persson, 2011) belyser vikten av goda relationer mellan lärare 

och elever och mellan elever och presenterar sig som ett alternativ som kombinerar både kunskap och 

omsorg. 

Estetisk verksamhet finns kvar som obligatoriskt ämne i Gysär 13 (Skolverket, 2013a) till skillnad från 

gymnasieskolan där det togs bort i läroplanen Gy11 (Skolverket, 2011c). På det individuella 

programmet i gymnasiesärskolan är estetisk verksamhet, där musiken ingår, ett av de sex 

ämnesområden som eleverna ska läsa men det är upp till huvudmannen hur de garanterade 3600 

undervisningstimmarna ska fördelas. Därför kan det se olika ut för olika individer.  

I den sociokulturella lärandeteorin betonas vikten av samspel och kommunikation för lärande (Dysthe, 

2003). På individuella programmet i gymnasiesärskolan går oftast elever som har en måttlig eller grav 

utvecklingsstörning. Dessa funktionshinder kan bland annat innebära svårigheter med 

kommunikationen och det krävs både engagemang och skicklighet från personalen för att skapa 

möjligheter för kommunikation och goda relationer.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att belysa hur några musiklärare på individuella programmet i 

gymnasiesärskolan tänker kring elevernas lärande och utveckling i och genom musikundervisningen. 

Mina frågeställningar är:  

Hur tänker musiklärare kring  

 samspel, kommunikation och relationer?  

 musikämnets betydelse? 
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Bakgrund 

Särskolan 

Funktionshindret utvecklingsstörning har analyserats och diagnostiserats det senaste århundradet från 

flera olika perspektiv (Skidmore, 2004; Ineland, Molin & Sauer, 2013) och det har medfört olika 

konsekvenser för personer med utvecklingsstörning bland annat när det gäller utbildningsmöjligheter 

och delaktighet i samhället (Ineland, Molin & Sauer, 2013; SOU 2003:35). I det medicinska 

perspektivet på utvecklingsstörning, som dominerade i samhället fram till 1960-talet, ansågs personer 

med grav utvecklingsstörning vara obildbara och det var först 1968, i och med att omsorgslagen trädde 

i kraft, som de fick rätt till utbildning (Tideman, 2003).  Särskolan fanns sedan tidigare med 

landstinget som huvudman, och nu delades den upp i grundsärskola och träningsskola (Östlund, 

2012a) där träningsskolan var för barn med grav utvecklingsstörning (SOU 2003:35). I och med att 

träningsskolan infördes blev det fler barn som fick möjlighet att gå i skolan och det medförde också att 

särskolorna behövde mer utrymme. Lösningen blev att flera särskolor integrerades i grundskolornas 

lokaler (SOU 2003:35). Under de första åren i den nystartade träningsskolan fokuserade verksamheten 

på ADL-träning (aktiviteter för dagligt liv) och sinnesträning och 1973 kom den första läroplanen för 

särskolan (Östlund, 2012a). Den läroplanen, Lsä 73, innehöll en allmän del som gällde både för 

grundsärskolan och yrkessärskolan samt separata delar (Skolverket, 2013b). Yrkessärskolan var en 

föregångare till dagens gymnasiesärskola och även där var utbildningarna fyraåriga. Senare gavs det 

också ut tillägg för de individuella programmen: yrkesträning och verksamhetsträning (Skolverket, 

2013b).  

1985 blev regleringen av särskolan överflyttad från omsorgslagen till skollagen och 1991 lade 

utbildningsutskottet fram att särskolan och särvux succesivt skulle byta huvudman till kommunerna 

och att eleverna i särskolan skulle få samma skolplikt som eleverna i grundskolan (gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan är frivilliga skolformer). 1996 var den reformen genomförd i alla kommuner. 

Tanken bakom var att de båda skolformerna grundskolan, som kommunen sedan tidigare varit 

huvudman för, och särskolan skulle närma sig varandra och en skola för alla skulle kunna förverkligas 

i enlighet med den av Sverige påskrivna Salamanca-deklarationen från 1994 (Rosenqvist, 2003; SOU 

2003:35). Men utgången blev att grundskolan och särskolan kvarstod som separata skolformer och att 

flera elever från grundskolan dessutom fördes över till särskolan (Rosenqvist, 2003; Skolverket, 

2006).   

1994 kom gemensamma läroplaner för grundskolan och grundsärskolan, Lpo 94 samt för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Lpf 94. Sedan reviderades gymnasiesärskolans kursplaner 

2002 av Skolverket (SKOLFS 2002:2). Mycket från Lsä 73 fanns ändå kvar ända till höstterminen 

2013 då den nya läroplanen för gymnasiesärskolan, Gysär13, infördes (Skolverket, 2013b). Den är nu 

återigen en separat läroplan från gymnasieskolans, Gy11 (Skolverket 2011c) och samma uppdelning är 

det mellan grundskolan och grundsärskolan sedan 2011 (Skolverket 2011a; b). 

De elever som började gymnasiesärskolan före höstterminen 2013 har rätt att läsa klart sin utbildning 

enligt föregående programmål från Lpf 94 och kursplaner från 2002. Det innebär i praktiken, beroende 

på hur skolorna har organiserat det, att de lärare som undervisar på individuella program, under den 

här vårterminen 2015 som denna undersökning tar avstamp i, kan ha elever i samma 

undervisningsgrupp som läser både individuellt program enligt Gysär 13 och yrkesträning och 

verksamhetsträning, som var de individuella programmen, enligt Lpf 94.  
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För att kunna bli antagen till gymnasiesärskolan krävs att eleven har ett bestående 

begåvningshandikapp på grund av en hjärnskada eller en utvecklingsstörning (SFS 2010:800, kap 29 

8§) och det ska styrkas genom flera olika utredningar. Skollagen ger också vårdnadshavarna rätt att 

välja om de istället vill att barnet/ungdomen ska gå i grundskola/gymnasieskola.  

I ”Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare” (SFS 2011:326) ändrades 

behörighetsreglerna för lärarna i särskolan, vilket bland annat innebar att alla ämneslärare behöver ha 

speciallärarkompetens för att vara behöriga att undervisa. En undersökning 2011 visade dock att 

endast 20 % av lärarna som arbetade i särskolan var behöriga enligt de nya reglerna (Rudhe, 2011, 

november). Införandet av de nya behörighetsreglerna för särskolans undervisning blev sedan 

framflyttad och kommer istället att gälla från och med 2018. En speciallärarutbildning med inriktning 

utvecklingsstörning har inrättats för att lärarna ska få möjlighet att läsa sig till den behörighet som 

krävs (Skolverket, 2014; Östlund 2012b ).  

Gymnasiesärskolans individuella program enligt Gysär 13 

I den senaste läroplanen för gymnasiesärskolan, Gysär 13 (Skolverket, 2013a) finns nio nationella 

program och ett individuellt program som är till för de elever som ej har förutsättningar att klara 

kursmålen i de nationella programmen. Därför är det många av eleverna på det programmet som har 

ett begåvningsmässigt funktionshinder som motsvarar en måttlig eller grav utvecklingsstörning. Det 

individuella programmet kan utformas efter varje elevs förutsättningar och är uppdelat i sex olika 

ämnesområden: estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, 

individ och samhälle samt språk och kommunikation. Antalet undervisningstimmar under hela 

gymnasiesärutbildningen är reglerade till 3600 timmar både för de nationella programmen och för det 

individuella programmet, men hur många timmar som ska fördelas inom varje ämnesområde på det 

individuella programmet är det upp till huvudmannen att bestämma och det kan vara olika för olika 

elever (Skolverket, 2013b). 

I ämnesområdet Estetisk verksamhet ingår bild, form, musik, dans och drama (Skolverket, 2013c) och 

ämnesområdets syfte är bland annat att utveckla elevernas kommunikativa och skapande förmåga. Det 

finns två kravnivåer, en för grundläggande kunskaper efter elevens förutsättningar och en för 

fördjupade kunskaper efter elevens förutsättningar.  

Elevers lärande 

Sociokulturell lärandeteori 

Sociokulturell lärandeteori bygger mycket på Vygotskijs tankar och han menade att människors 

utveckling sker både genom biologisk mognad och interaktion (Säljö, 2003). Det medför att 

kommunikation och samspel får en central och avgörande roll för lärande (Dysthe, 2003; Dysthe & 

Igland, 2003). Både kommunikation och samspel med andra kräver delaktighet och deltagande i ett 

sammanhang (Dysthe, 2003; Dysthe & Igland, 2003). Det är därför viktigt att eleverna får vara 

delaktiga i undervisningen bland annat genom att deras tankar, erfarenheter och idéer lyfts fram och 

får forma lektionsupplägget (Arevik & Hartzell, 2009; Håkansson & Sundberg, 2012). Dels för att det 

betyder mycket för elevernas självkänsla och motivation till lärande, men också för att det är 

nödvändigt för själva lärandet (Arevik & Hartzell, 2009).  

För att åstadkomma lärande bör undervisningen inte fokusera på funktioner och kunskap som eleven 

redan har uppnått utan på det utvecklingssteg som kommer härnäst: den proximala utvecklingszonen 

(Dysthe & Igland, 2003). Den kan också identifieras utifrån det som eleven behöver hjälp med för att 
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kunna utföra idag, men som den imorgon kommer att klara själv (Dysthe & Igland, 2003). 

Förväntningarna på elevens utvecklingsmöjligheter färgar identifieringen av den proximala 

utvecklingszonen och därmed också fokus för undervisningen (Hundeide, 2003). Positiva 

utvecklingsområden hos eleven är inte alltid lätta att se och det är därför viktigt att läraren tränar sig på 

att leta efter dem och utgår ifrån att alla elever har en proximal utvecklingszon (Hundeide, 2003). 

Samspel och kommunikation 

Personer med grav utvecklingsstörning sträcker sig upp till motsvarande det normala barnets 

utvecklingsnivå vid 1,5- 2 års ålder (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2009). Det medför bland 

annat att kommunikationen begränsas till kroppsspråk, olika ljud och enstaka ord eller tecken (FUB, 

2015).  För att stimulera kommunikationsutvecklingen för en person på tidig utvecklingsnivå är det 

extra viktigt att man väntar in, ger utrymme och följer personens egna initiativ istället för att själv 

försöka styra elevens uppmärksamhet (Andersson, 2002; Heister Trygg, 2012) och att man är lyhörd 

även för små uttryck (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2009).  

När det gäller kommunikation och samspel med en person med grav utvecklingsstörning är inte det 

viktigaste att kommunikationen ska kunna uttryckas enligt någon färdig mall utan det viktigaste är att 

hitta ett samspel mellan två parter (Olsson, 2006). Detta samspel kan se olika ut mellan individen med 

utvecklingsstörning och andra personer och det gäller att man utvecklar ett eget samspel, vilket kan ta 

tid. Alla beteenden är någon form av kommunikation oavsett om den är medveten eller inte, men det 

viktiga som samspelspartner är att tro på att beteenden och signaler faktiskt står för någonting. Kanske 

finns det inte heller något färdigt budskap utan det viktigaste är att fokusera på själva samspelet. 

(Olsson, 2006).  

När det gäller kommunikation med personer med måttlig utvecklingsstörning har de förmågan att 

relatera till sådant som de själva har upplevt. Ibland kan bilder och tecken som stöd underlätta 

förståelsen av talat språk och de kan själva uttrycka sig med hjälp av tal, skrift eller tecken, några 

använder enstaka ord och andra hela meningar (FUB, 2015).  

Relationell pedagogik 

Relationell pedagogik ifrågasätter inte kunskapsmålen i skolan utan ser relationer som myllan där 

färdigheter och förmågor kan växa och utvecklas (Aspelin & Persson, 2011). Den representerar ett 

förhållningssätt till eleven utifrån vem hon/han är där relationen är grunden för elevens lärande 

(Aspelin 2013a; von Wright, 2001) och för att erhålla en god kvalitet i undervisningen (Andersson & 

Tvingstedt, 2009; Håkansson & Sundberg, 2012). Aspelin och Persson (2011) refererar till Nordenbo 

med fleras forskningssammanställning från 2008 och skriver att ”Lärares relationella kompetens är en 

avgörande faktor för elevers skolframgång [...] relationell kompetens visar sig i tolerans, empati och 

respekt gentemot eleven.” (Aspelin & Persson, 2011 s. 49). När det gäller relationell specialpedagogik 

blir det extra viktigt att eleverna bereds möjlighet att kommunicera och att delta (Aspelin, 2013b).  

Aspelin och Persson (2011) definierar relationell pedagogik utifrån fyra olika nivåer: Pedagogiska 

möten, pedagogiska tillvägagångssätt, pedagogisk rörelse och relationell pedagogik som en teoretisk 

diskurs om utbildning. Pedagogiska möten beskrivs som ett personligt möte som sker spontant mellan 

lärare och elev, som klargör var eleven befinner sig i sin utveckling och vad som är nästa steg medan 

det pedagogiska tillvägagångssättet handlar om medvetna handlingar från lärarens sida. Handlingar 

som på organisatorisk nivå främjar relationell pedagogik hör till den tredje nivån: Pedagogisk rörelse. 

(Aspelin & Persson, 2011) 

Den relationella pedagogiken utgör en kombination av att utveckla färdigheter hos eleverna och att 

eleverna får utvecklas rent existentiellt. Därför vill Aspelin och Persson (2011) presentera den 
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relationella pedagogiken som en alternativ diskurs till den kunskapseffektiva och den socialt 

orienterade diskursen, två diskurser som präglar olika skolor i Sverige idag. 

I Skolverkets och Skolinspektionens kritik mot särskolan det senaste decenniet beskrivs 

kunskapsfokus och omsorg som motpoler till varandra, där kunskapsfokus beskrivs som positivt och 

omsorg som negativt (Östlund, 2013). Utgår man ifrån synen på lärande utifrån relationell pedagogik 

ser man det som att kunskap och omsorg hör ihop (Östlund, 2013).  

Motivation 

För att stärka elevers motivation till lärande är det viktigt att förväntningarna på eleven är tydliga och 

att det råder ett positivt klimat (Heister Trygg, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012). Det är också 

viktigt att läraren har en tilltro till att lärande och utveckling är möjligt för alla elever och inte 

förblindas av eventuella diagnoser (Heister Trygg, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012; von Tetzchner 

& Jensen, 1999). Samtidigt måste förväntningarna vara rimliga och visa respekt för elevens faktiska 

begränsningar (Hundeide, 2003; Skolinspektionen, 2010; von Tetzchner & Jensen, 1999). Eleven kan 

också behöva hjälp att se sina egna möjligheter till utveckling för att hitta motivationen till lärande 

(Hundeide, 2003). 

Som lärare är det viktigt att ta råd från andra och ta vara på alla personer som finns runt eleverna, både 

privat och i skolan, och låta dem bidra till elevernas utveckling med olika infallsvinklar (Heister 

Trygg, 2012; Ljungblad, 2010; Winlund & Rosenström Bennhagen, 2009). Många personer med grav 

utvecklingsstörning har svårt att uttrycka sig på olika sätt och då är det extra viktigt att ta vara på den 

vardagskunskap som personer som står individen nära kan bidra med (Porter, Ouvry, Morgan & 

Downs, 2001; von Tetzchner & Jensen, 1999; Winlund & Rosenström Bennhagen, 2009).  

Personer med utvecklingsstörning uttrycker sig ofta med känslor och ett sätt att ta vara på det i 

elevernas lärande är att använda sig av estetiska lärprocesser (Falk-Lundqvist, 2007). De estetiska 

ämnena har en speciell möjlighet att koppla ihop olika ämnen och teman med känslor och uttryck och 

att stärka och utveckla identiteten hos individerna som deltar (Falk-Lundqvist, 2007). Att vara 

deltagare är utvecklande: ”När man ser sig själv som en deltagare som kan åstadkomma något för att 

påverka helheten och uttrycker detta i kommunikation, ökar tilltron till den egna förmågan.” (Falk-

Lundqvist, 2007, s.16). När tilltron till den egna förmågan ökar blir motivationen starkare.  

Delaktighet 

I skolan pågår inte enbart ett lärande av kunskap utan även ett socialt lärande, vilket för eleverna är av 

stor betydelse (Elvstrand, 2009). De som tillhör en grupp där de får betyda något och visa att de kan, 

får motivation att lära sig mer och presterar också bättre än andra elever (Dysthe, 2003; Elvstrand, 

2009). Elever med svåra funktionshinder behöver hjälp att lära sig att ta initiativ och bli mer 

självgående när det gäller att ta kontakt med andra klasskamrater (Adolfsson, Westerberg & Möller, 

2014). Elevens självbild påverkar delaktigheten (Eriksson & Granlund, 2004) och den formas 

tillsammans med människorna i den nära omgivningen (Hundeide, 2003; Nordevall, 2011). I en 

rapport från European Agency for Development in Special Needs Education (Watkins, 2007) betonas 

vikten av att all personal har inställningen att alla elever har rätt att vara delaktiga och att fokus bör 

ligga på att skapa ett bra underlag för lärande istället för att låsa sig fast vid elevers begränsningar 

utifrån eventuella diagnoser, vilket även Hundeide (2003) och Adolfsson, Westerberg & Möller (2014) 

belyser. Att möta alla elevers olika behov utan att segregera är en utmaning men också ett gemensamt 

ansvar för en fungerande delaktighet (Emanuelsson, 2003). Att använda sig av AKK (alternativ och 

kompletterande kommunikation) som stödjer elevens kommunikation bidrar också till en ökad 

delaktighet (Adolfsson, Westerberg & Möller, 2014; Heister Trygg, 2012).  
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Tidigare forskning 

Specialpedagogik och musik 

Flera studenter som skrivit sina examensarbeten om musikundervisning med elever med 

funktionsnedsättning (Norén, 2009; Olsson, 2012; Wangby Björling, 2013; Westberg, 2012) uttrycker 

en avsaknad av metodik för de eleverna och för särskolan i sin utbildning. De skriver också att det 

varit svårt att hitta forskning inom det området, men att det finns mycket litteratur om musikterapi. 

När musikundervisning och specialpedagogik kombineras resulterar det oftast i musikterapi och 

behandling (Ferm Thorgersen, 2010), inte minst internationellt.  Det finns musikterapeuter anställda 

även i svenska skolor, ofta som musiklärare, men musikterapin har ingen självklar plats här (Granberg, 

2007).  

Noréns examensarbete (2009) är en studie med kvalitativa intervjuer med sex lärare i särskolan varav 

fem är specialpedagoger med förskollärarutbildning och en har musiklärarutbildning. Resultatet visar 

på att sång och musik är en viktig del av alla lärarnas undervisning, för att forma struktur och trygghet, 

för att utveckla motoriska färdigheter och för att stärka elevernas identitet och självkänsla. Det 

framkommer att det tidigare funnits musikterapeuter anställda på skolorna som ansvarat för 

musikundervisningen, men att de tjänsterna dragits in bland annat av ekonomiska skäl, och på två 

skolor ersatts med personal utan musikämneskompetens. 

Olssons examensarbete (2012) bygger på kvalitativa intervjuer med fem elever i gymnasiesärskolan 

utifrån deras upplevelse av musikundervisningens syfte och mål. Frågor ställdes även till de båda 

musiklärarna på skolan angående deras utbildning. Resultatet visar att eleverna upplever 

musikundervisningen som positiv och målinriktad, men önskar mer variation och möjlighet att 

utvecklas mer på djupet. Det visar också på en del brister i förhållandet undervisning och 

läroplan/styrdokument och att ingen av lärarna hade läst någon metodik för särskolan i sin 

musiklärarutbildning. 

Westbergs examensarbete (2012) bygger på observationer och intervjuer med en lärare som arbetar 

med musikskapande med en elev med funktionsnedsättning. I slutsatsen skriver hon att det är viktigt 

med digitala verktyg för att alla elever ska få möjlighet till musikskapande. 

Wangby Björlings examensarbete (2013) bygger på kvalitativa intervjuer med tre musiklärare i 

gymnasiesärskolans program för estetiska verksamheter och individuella program. Resultatet visar att 

lärarna har både musikaliska och andra mål med sin undervisning beroende på vilka elever man 

undervisar och att de upplever det som en stor utmaning att tillgodose alla elevers behov. 

Stenmans magisteruppsats (2010) är en studie kring förhållningssätt gentemot elever i särskolan där 

hon valt att intervjua en musiklärare, två musikterapeuter, en elev och en skolledare. Hon tar upp i 

diskussionen att informanterna fokuserar i fyra fall av fem på andra saker än eleverna på grund av 

missnöje med organisatoriska omständigheter. I det femte fallet handlar det om en informant som 

upplever att organisationen fungerar och att man jobbar i team. Resultatet visar på hur avgörande det 

är för att eleverna får vara i fokus att organisationen fungerar och att de anställda inte upplever 

maktlöshet, ensamhet eller är alltför upptagna med sitt eget. 

Cecilia Ferm Thorgersen har bidragit till forskning som berör specialpedagogik och 

musikundervisning, bland annat genom en studie om dansundervisning för barn med hörselskada 

(2005). I skriften Music, education and innovation: Festschrift for Sture Brändström skriver Ferm 

Thorgersen (2010) att det är en stor utmaning att utforma undervisningen i heterogena 

undervisningsgrupper så att varje individ får erfarenhet av att delta i ett sammanhang tillsammans med 
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andra och samtidigt bli bemött utifrån var de individuellt befinner sig. Läraren behöver vara genuint 

intresserad av och nyfiken på eleven och känna till elevens förmågor, potential och intressen för att 

åstadkomma musikdidaktisk integration. Det är också bra om lärare utgår ifrån elevens erfarenhet av 

musik både när det gäller att spela själv och att lyssna på andra. (Ferm Thorgersen, 2010) 

Hammel och Hourigan (2011) menar, utifrån integrerade elever med funktionshinder i skolor i USA, 

att det är viktigt för musiklärarna att ha kontakt med elevvårdsteamet för att få stöd i undervisningen 

med de eleverna. De anser också att det är viktigt att kommunicera med lärarassistenterna eftersom de 

många gånger är de som känner eleverna bäst och att de kan vara till hjälp när det gäller elevernas 

inlärningsbehov. Om inte assistenterna är på plats kan ibland klasskamrater fungera som ett bra stöd 

för de elever som behöver.   

Estetiska lärprocesser 

Mälson-Nystedt och Wahnström (2009) har i en studie i särskolan intervjuat lärare samt observerat 

deras undervisning utifrån deras användande av estetiska lärprocesser. De intervjuade sju lärare, både 

klasslärare och estetlärare, och de uttryckte att de estetiska uttryckssätten bidrog till lärande i 

kommunikation, i utökad självkänsla och att de berikade fantasin. Musiken bidrar till ett lustfyllt 

lärande (Jägerman & Östberg, 2010) och till att utveckla elevernas sociala förmågor och språk. Även 

elever uttalar sig om att musikämnet i skolan ger glädje och utvecklar kreativitet, samarbetsförmåga 

och känslan av att höra ihop som grupp (Scheid, 2009). En avgörande faktor för om estetiska 

lärprocesser används i undervisningen är pedagogernas egna intressen för de estetiska uttryckssätten 

(Jägerman & Östberg, 2010).  

Musikundervisning och sociokulturell teori 

Joakim Hellgrens rapport (2013) är från en studie i musikundervisning med sociokulturell teori som 

grund för lärande. I rapporten ger han praktiska exempel på hur sociokulturellt lärande kan gestaltas i 

praktiken nämligen genom: att man spelar och sjunger tillsammans, att eleverna får lära av varandra, 

att eleverna får uppträda som en lärprocess, men också för att inspirera andra och genom att 

pedagogen anpassar musikarrangemangen utifrån elevernas proximala utvecklingszon. Hellgrens 

studie (2013) visar på att den proximala utvecklingszonen påverkas mycket av elevernas hemmiljö och 

tillgången på instrument och förebilder och att musikundervisningen i skolan har en viktig roll för att 

ge alla elever chansen att utvecklas musikaliskt.  

Musik och identitet 

Tillsammans med andra och med hjälp av olika verktyg formas människors och gruppers identitet och 

musikelever menar att detta kan ske genom musikundervisningen (Scheid, 2009). Elever kan få 

påverka undervisningen genom att bidra med musik som de spelar/lyssnar på på fritiden. Musik är 

förknippat med känslor både för dem som spelar och dem som lyssnar vilket gör att det blir personligt 

och kopplat till identiteten. Det gör att musik även kan få en terapeutisk effekt och det går att 

kommunicera med hjälp av musik även när orden inte räcker till.(Scheid, 2009). 

Sinnenas betydelse för kommunikation och samspel  

Vuxna personer med grav utvecklingsstörning befinner sig på den sensomotoriska utvecklingsnivån 

och utforskar omvärlden med hjälp av sina sinnen och rörelser (Furenhed, 2000). De förhåller sig, 

precis som alla människor, till sin omvärld även känslomässigt och redan som barn kan de 

kommunicera med hjälp av olika känslouttryck och kroppsrörelser (Hautaniemi, 2004). För att uppnå 

ett lärande behöver man bli förstådd i sina känslor annars slutar man ofta att kommunicera eller blir 
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arg (Hautaniemi, 2004). Reichle (1997) refererar till att det finns studier som visar på att lärare till 

elever med utvecklingsstörning inte alltid är bra på att svara på elevernas kommunikation.  

Föräldrar till barn med grava funktionshinder och avsaknad av tal utvecklar en förmåga att tolka och 

förstå sina barn (Hautaniemi, 2004). De lever nära dem och delar deras erfarenheter och är väldigt 

måna om att ta in sina barns signaler för att försöka förstå dem. Föräldrarna utvecklar ett sätt att 

kommunicera med barnet som utomstående kan ha svårt att tolka och förstå om de endast träffar 

barnet en kort stund (Hautaniemi, 2004). Det finns också studier som visar på att föräldrar till barn 

med funktionshinder kan använda sig av en styrande och utlärande form av kommunikation och 

försöker fylla i barnens svar, och att det verkar hämmande på barnets kommunikationsutveckling 

(Andersson, 2002).  

Vårdare och assistenter som arbetar nära vuxna personer med grav utvecklingsstörning beskriver hur 

de kan uppfatta flera olika känslouttryck, men att det är svårare att uppfatta deras tankar om livet 

(Furenhed, 2000). Personen med grav utvecklingsstörning måste visa ganska tydligt att han/hon vill 

inleda en kommunikation för att det ska uppfattas. Ett svar kan uppfattas även om det uttrycks med 

små tecken, men det kan ta lång tid innan det kommer. Det kräver att den som avvaktar svaret 

verkligen väntar in och inte själv för samtalet vidare. För att kommunikationen ska fungera och bli ett 

samspel krävs det alltså att båda parter får möjlighet att delta (Furenhed, 2000) annars finns det risk att 

personen med utvecklingsstörning utvecklar en passivitet utifrån en inlärd hjälplöshet (Reichle, 1997). 

Ansvaret för båda parternas kommunikation ligger på ett sätt hos den person som kan prata (von 

Tetzchner & Jensen, 1999). Det medför att det är mycket viktigt att beakta etiska aspekter eftersom det 

finns en risk för en ojämn fördelning av makt (von Tetzschner & Jensen, 1999). Man bör också 

reflektera över om man behandlar individen med ett funktionshinder som en person och inte som ett 

objekt (von Tetzschner & Jensen, 1999).  

Relationer lärare och elev 

Annika Lilja doktorerade 2013 med avhandlingen ”Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev”. 

Den bygger på en studie med livsvärldsfenomenologisk ansats där forskaren följt fem lärare på fem 

olika grundskolor. Studien fokuserar på det som sker mellan människor, ett samspel där både läraren 

och eleven påverkar varandra. Resultatet visar på fyra olika dimensioner av förtroendefulla relationer: 

lärarna bryr sig om sina elever, lärarna lyssnar, sätter gränser och möter elevernas motstånd på ett 

förtroendefullt sätt. De två första fördjupar relationen medan de två andra prövar relationen vilket 

också kan leda till en fördjupning. Relationerna som bygger på förtroende medverkar till att varje elev 

kan bli sedd på det sätt som är bäst för var och en och de är en stark bidragande faktor till att eleverna 

utvecklar en tro på sin egen förmåga (Lilja, 2013). Elever på gymnasiet som själva har valt att ha 

musik menar att i de estetiska ämnena och speciellt i musik är det vanligt med goda relationer mellan 

lärare och elever och att de uppskattar lärare som ser eleverna (Scheid, 2009). Scheid (2009) väljer att 

benämna de lärarna som de ödmjuka lärarna och de hängivna lärarna, där de ödmjuka väljer att utgå 

från elevernas erfarenheter och intressen medan de hängivna inspirerar eleverna och använder sitt 

kunnande för att stötta eleverna i deras utveckling. 
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Metod 

Metodval och metodansats 

Eftersom jag i forskningsfrågorna vill ha svar på hur musiklärarna tänker kring olika fenomen valde 

jag semistrukturerade intervjuer som metod och fenomenografisk metodansats i min analys av deras 

svar. I fenomenografin utgår man ifrån att människor förstår och erfar företeelser på olika sätt och att 

det finns en begränsning i antalet uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2012). Det går inte att vara 

säker på att man har täckt in alla olika uppfattningar i en studie eftersom det kanske framträder andra 

uppfattningar om man väljer andra eller fler intervjupersoner (Dahlgren & Johansson, 2012). Utifrån 

den här studiens omfattning valde jag att begränsa antalet intervjupersoner till 5 stycken.  

Intervjuerna i en fenomenografisk studie är semistrukturerade och uppbyggda kring teman vilket 

innebär att antalet frågor i intervjuguiden är begränsade och grupperade i olika teman. Intervjuarens 

uppgift är till stor del att med hjälp av visat intresse och följdfrågor utifrån det intervjupersonerna 

berättar, ge möjlighet och utrymme för mer uttömmande svar (Dahlgren & Johansson, 2009). För att få 

fram en bra analys och ett tillförlitligt resultat är det viktigt att intervjupersonerna har fått svara på hur 

de uppfattar ett fenomen och att intervjuerna spelas in och transkriberas (Dahlgren & Johansson, 

2009). En stor del av analysen görs utifrån de skrivna transkriberingarna men påbörjas redan i tanken 

hos intervjuaren under själva intervjun (Kvale & Brinkman, 2009). 

Urval 

Mitt urval av intervjupersoner är gjort utifrån ett bekvämlighetsurval vilket innebär att jag valde 

personer som jag hade haft kontakt med sedan tidigare. Ett resultat utifrån en studie med 

bekvämlighetsurval går aldrig att generalisera, men det kan ändå vara intressant (Bryman, 2011). Mitt 

urval gjordes också utifrån kriterierna att det skulle vara musiklärare som hade en 

musiklärarutbildning och som själva valt att arbeta i gymnasiesärskolan. Detta för att jag ville få fram 

substans och djup i deras svar som var grundat i deras tankar och erfarenhet.  

I storstadskommunen som alla intervjupersonerna är anställda i finns det sammanlagt ca 8 musiklärare 

som undervisar på gymnasiesärskolans individuella program. De stämde alla in på mina kriterier ovan 

men jag valde att avgränsa studien till fem intervjuer utifrån studiens omfattning och utifrån praktiska 

faktorer som vilka som var i tjänst under den period intervjuerna genomfördes. Alla fem 

intervjupersonerna har alltså själva valt att arbeta i gymnasiesärskolan och de är behöriga att undervisa 

i musik som det ser ut i dag och fram till 2018 då kraven kommer att skärpas (Skolverket 2014; 

Östlund 2012b).  

Forskningsetiska aspekter 

Studien följer de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). De innehåller fyra krav där det första är informationskravet. Det innebär att 

forskaren ska informera, i det här fallet intervjupersonerna, vad studien ska användas till och vem som 

står bakom, att deltagarna kan bidra med ny kunskap till forskningen, att deltagandet är frivilligt och 

hur studien kommer redovisas (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet är krav nummer två och det 

innebär att alla deltagare måste ge sitt samtycke till att delta och informeras om att de har rätt att 
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avbryta sin medverkan och att om de gör det ska det inte medföra några negativa konsekvenser för 

dem (Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjupersonerna blev först tillfrågade muntligt eller via mejl om 

de skulle vilja delta i denna intervjustudie och de svarade alla ja på detta. Därefter fick de ett 

missivbrev, se bilaga 1, där jag förklarar syftet med studien, att de har rätt att avbryta sin medverkan 

när som helst under intervjun, att intervjusvaren endast kommer användas i denna studie och att 

intervjupersonerna kommer anonymiseras i den skrivna texten. Jag valde också att före varje intervju 

muntligt återupprepa missivbrevets innehåll och att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Alla fem intervjupersonerna valde att fullfölja sin medverkan i intervjuerna.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att all personlig data ska hanteras så att ingen 

utomstående kan få tag i den och rapporten ska skrivas så att enskilda personer inte nämns vid namn 

eller vara så detaljerade att de går att identifiera individerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjupersonerna kommer från en storstadskommun där det finns ca åtta musiklärare som undervisar 

på gymnasiesärskolornas individuella program. Eftersom merparten av dem deltar i studien och 

eftersom de känner till varandra har jag i resultattexten valt att benämna dem ”lärare” eller ”lärarna” 

och inte benämna dem med olika namn. Detta för att det inte ska bli tydligt för de medverkande vilken 

lärare som sagt vad. Av samma anledning har jag valt att skriva ihop beskrivningarna utav dem nedan 

för att det inte ska bli så tydligt exakt vilka personer det är även för utomstående. Utifrån 

konfidentialitetskravet har jag också behandlat transkriberingarna så att endast jag och min handledare 

har haft tillgång till dem och efter att detta examensarbete blivit godkänt, kommer inspelningar och 

transkriberingar att förstöras. 

Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet. Det innebär att uppgifter som samlats in till den här 

studien endast får användas till forskningen i denna studie och inte lämnas vidare för att utnyttjas 

kommersiellt (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna informerades om att deras svar endast 

kommer att användas i denna studie och publiceras i min examensuppsats. De kommer inte användas i 

något annat syfte.  

Intervjupersonerna 

De intervjuade musiklärarna är fem till antalet, en man och fyra kvinnor. Alla har en 

musiklärarexamen för klassundervisning, men därutöver har de olika inriktningar mot olika 

instrument, ensemble eller rytmik. En utav dem har även en specialpedagogexamen och i dagsläget är 

de alla behöriga att undervisa i gymnasiesärskolan. Efter 2018 kommer två utav dem inte räknas som 

behöriga eftersom de inte har specialpedagog/speciallärarexamen, eller motsvarande, och de har 

undervisat mindre än åtta år i denna skolform. En av lärarna har arbetat över 20 år i 

gymnasiesärskolan, en 9 år plus några år i grundsärskolan, en 4,5 år, en 4 år och en 2 år. Två av 

lärarna har dessutom erfarenhet av att ha undervisat i musik i grund- eller gymnasieskolan i 20 

respektive 40 år. Tre av lärarna arbetar deltid (20, 40 och 80%) och två heltid. Den lärare som är 

specialpedagog undervisar även i Individ och samhälle och Språk och kommunikation, en av de andra 

lärarna undervisar även i drama och en tredje undervisar även i dans och rytmik. Därför finns det även 

erfarenheter från de ämnena med i deras svar.  

Elevantalet i undervisningsgrupperna kan variera från en lärare som har enskild undervisning med 

några elever men i de flesta fallen är det grupper på mellan 4-8 elever. Tre av lärarna har också 

lektioner där två elevgrupper är tillsammans vid ett eller flera tillfällen under veckan. Grupperna är 

indelade efter utvecklingsnivå eller utifrån vilka elever som fungerar bäst tillsammans, eller som en 

lärare säger ”de (eleverna) är uppdelade utifrån vilka som inte kunde vara i samma rum” vilket är 

”väldigt krångligt” och det medför att det blir stor spridning i vilken nivå eleverna befinner sig på. Det 
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vanligaste är att läraren har musik med grupperna en till två gånger i veckan, men det finns också en 

klass som läser musik- och dansprofil och dem träffar musikläraren en och en halv dag per vecka. Tre 

av lärarna tar också upp att de är väldigt nöjda med sina undervisningslokaler. De andra två nämner 

ingenting om det under intervjuerna.  

Genomförande 

För att testa mina intervjufrågor gjorde jag en provintervju med en lärare som arbetat flera år inom 

särskolan. Det resulterade i att jag valde att ta bort frågan: ”I vilka situationer upplever du att eleverna 

lär sig bäst? Kan du ge exempel?” eftersom han/hon menade att eleverna lär i alla situationer och att 

frågan därför upplevdes som alltför övergripande. Efter att jag sedan fått intervjuguiden justerad och 

godkänd av min handledare genomförde jag intervjuer med fem musiklärare. Fyra utav intervjuerna 

ägde rum i klassrum på lärarnas arbetsplatser och den femte ägde rum i intervjupersonens replokal. 

Tre av lärarna valde helt själva i vilket rum intervjuerna skulle äga rum och vid de andra två 

intervjuerna letade vi tillsammans upp ett rum som var ledigt. Alla intervjuer kunde genomföras ostört 

vilket är viktigt både för ljudinspelningens kvalitet, men också för att intervjupersonen inte ska behöva 

tänka på att någon annan kan höra vad som sägs (Bryman, 2011). Intervjuerna tog ca 60 minuter och 

de är inspelade digitalt med ljud via iPhone och dator och sedan transkriberade. Att jag valde både 

iPhone och dator berodde på att jag ville vara extra säker på att intervjuerna verkligen blev inspelade 

och att jag skulle ha en säkerhetskopia om någon av dem inte fungerade. Två av intervjupersonerna 

återkom jag till några dagar senare för en eller flera kompletterande frågor. 

Analysarbete 

Min analys påbörjades i mitt huvud redan under själva intervjuerna och jag ställde följdfrågor till 

intervjupersonerna på det som jag tyckte var oklart eller där jag trodde jag kunde få ett mer 

uttömmande svar. Både analys och tolkning skedde alltså under det att intervjun pågick vilket Kvale 

och Brinkman (2009) benämner som analysens första steg och ett av kvalitetskriterierna för en 

intervju. Direkt efter intervjuerna påbörjade jag arbetet med att formulera kategorier och gruppera det 

som intervjupersonen sagt och sammanföra det i tanken med vad tidigare intervju personer berättat. 

Under transkriberingarna fortsatte detta arbete och jag gjorde anteckningar i transkriberingarna som 

berörde anknytningspunkter mellan olika intervjupersoners svar eller samma intervjupersons svar i 

olika faser under intervjun. Därefter ringade jag in alla nyckelord i transkriberingarna vilket kan 

beskrivas som kondensationen i analysen (Dahlgren & Johansson, 2009) och började ordna dem under 

olika kategorier eller teman. Viktigt inom fenomenografin är att urskilja skillnader och likheter 

(Dahlgren & Johansson, 2009) och jag samlade dem under det tema de berörde. I den fortsatta 

bearbetningen såg jag ytterligare kopplingar mellan de olika kategorierna och det resulterade i färre 

kategorier vilket kan beskrivas som att man artikulerar kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2009).  

De nya kategorierna blev åtta till antalet och de presenteras i resultatet nedan. 

 



13 

 

Resultat 

I min analys har jag identifierat följande kategorier: Att lära genom samspel och kommunikation, träna 

samspel och kommunikation, musik som motivation och medel, musicera - skapande och delaktighet, 

musik och känslor, identitet, bygga goda relationer mellan lärare och elever, och samspel och utbyte 

kollegor emellan. Jag har valt att benämna intervjupersonerna för lärare (se vidare under Etiska 

aspekter ovan) och inte för informanter. Detta för att göra det tydligt för läsaren att alla informanter är 

lärare och att de uttalar sig utifrån sin yrkesroll. Citaten är tagna från transkriberingarna, men översatta 

till skriftspråk av mig. 

De intervjuade lärarna uttrycker alla en glädje över sitt yrke och över att arbeta med elever i 

gymnasiesärskolan. En lärare beskriver det som en nyfunnen stolthet över att vara lärare sedan 

han/hon började arbeta i gymnasiesärskolan, och en annan att ”jag vill aldrig sluta som musiklärare”. 

De beskriver också på olika sätt att elevgruppen medför en stor utmaning när det gäller undervisning 

och kontaktskapande. En säger att alla elever är olika och ”nya elever betyder verkligen nya elever” 

och att det medför att man som lärare ständigt behöver utmana sig själv och ompröva sina metoder. 

Läraren ser det som något positivt och utvecklande. En annan uttrycker att det är ”som att jag nästan 

måste förstå ett annat språk” att ”det krävs en väldigt stor lyhördhet att lyssna in otydligt tal, fåordigt 

tal eller inget tal alls” vilket gör att han/hon är trött vid dagens slut. En tredje lärare uttrycker det som 

att ”man bara ger och ger” och samtidigt finns det stor glädje i att se när eleverna utvecklas. Det 

kommer också fram i empirin att det kan vara positivt att inte jobba heltid utan kombinera sin tjänst 

med andra jobb. Dels för att det är ett ansträngande arbete men också för att lärarnas kontakter utanför 

skolan har kunnat komma eleverna till del genom att de till exempel har kunnat göra föreställningar i 

lokaler utanför skolan och att eleverna har fått samverka med externa musiker som lärarna haft kontakt 

med.  

Lärarna som har erfarenhet från musikundervisning i gymnasieskolan uttrycker att det är annorlunda 

att arbeta i gymnasiesärskolan. ”Det är som ett annat yrke, verkligen annorlunda, man fick lära sig 

mycket nytt och det är spännande och speciellt att ha assistenter med” och att ”dom (eleverna) är 

väldigt roliga att ha, dom är ju tacksamma, man blir inspirerad av deras glädje, mycket tacksammare 

att ha än andra ungdomar på gymnasiet, även om de inte kommer upp på samma kunskaps- eller 

musikaliska nivå så kompenseras det”. 

Att lära genom samspel och kommunikation 

I analysen kunde jag urskilja två olika aspekter av samspel och kommunikation, både att eleverna lär 

genom samspel och kommunikation, men också att de inom musikämnet tränas i samspel och 

kommunikation, vilket beskrivs i nästa kategori. Något som kommer fram i empirin är att lärande till 

stor del handlar om att lära av varandra, både lärare och elev men också elev till elev. Någon lärare 

uttrycker det som att samspel är en grund i undervisningen att det ”både är roligt och intressant, både 

att titta på andras och att själv vara i samspel”. Läraren fortsätter med att ”samspel kommer naturligt i 

musikämnet, man kan ha samspel i alla övningar om man vill” och en annan lärare uttrycker att 

”samspel är när vi sjunger tillsammans, gör musik/komponerar tillsammans” och att 

soundet/tonerna/färgerna blir olika beroende på om eleverna jobbar individuellt eller om de jobbar 

tillsammans och därmed färgas/lär sig av varandra. Det framkommer också i empirin att det är ”en 
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styrka i att vara flera genom att man kan peppa varandra” och att man ”utvecklar och bygger upp ett 

språk med adekvata begrepp” när man jobbar och tänker tillsammans.  

Det kommer fram i empirin att lärande genom samspel är väldigt beroende av hur elevgruppen 

fungerar när det gäller sammanhållning och färdigheter i samspel och att det finns grupper där det 

fungerar mycket bra och grupper där det inte alls fungerar – ”det tog ett halvår innan vi ens kunde 

genomföra en lektion i musik”. Utmaningen med lärande i samspel för elever på tidig utvecklingsnivå 

beskrivs i empirin som att de eleverna ofta har svårt att ta kontakt med varandra, men också att ju 

längre man jobbar desto mer kan man se hur det går att utveckla lärande genom samspel även med de 

eleverna. Lärarna beskriver att det också medverkar till att man vågar testa mer och mer. Någon lärare 

uttrycker att det finns oanade möjligheter att kommunicera: ”det finns inga begränsningar tycker jag 

med musik. Ju längre man jobbar desto mer skapas lektionerna utifrån eleverna och ju tidigare nivå 

eleverna är på desto mer blir det så.” 

En lärare berättar att eleverna kommunicerar mycket med varandra under lektionerna och att de 

hjälper till att tolka varandra när läraren inte förstår vad någon elev säger eller att de berättar när någon 

elev inte förstår vad läraren menar. Läraren tror att det beror på att det inte finns någon assistent med 

under den gruppens lektioner och menar att det är positivt på så sätt att det öppnar upp för 

kommunikation mellan eleverna och mellan elever och lärare.  

Träna samspel och kommunikation 

En lärare berättar att på musiklektionerna ”jobbar jag framför allt med sinnen och kommunikation” 

och” allsång är ju mer att man sitter och sjunger men det är ju också en slags kommunikation, men inte 

så direkt, det är ju mer att sjunga”. Läraren menar att ”Kommunikation, det är ju det viktigaste vi har 

skulle jag vilja påstå, det är ju det som man ständigt och jämt måste jobba på och det spelar ingen roll 

vilket ämne man har. Elever på den lite tidigare nivån, där handlar det ju mest om kommunikation 

mellan lärare och elev eftersom många av dom har svårt att ta in andra, men det förekommer. Man 

märker när man jobbar att det öppnar upp för kommunikation mellan eleverna, och vi har ju t o m 

kärlekspar här på skolan, riktiga kärlekspar ska du veta”. Läraren berättar vidare att en elev på tidig 

utvecklingsnivå kör fram sin rullstol till en kille som hon har spanat in och lägger huvudet i hans knä. 

Det framkommer i empirin att det är oerhört positivt för eleverna att få jobba med samspel så mycket 

som de gör i musiken och i andra estetiska ämnen men att det också är en stor utmaning eftersom 

eleverna oftast inte har jobbat mycket i grupp under sin tidigare skolgång. Någon lärare berättar att i 

grundsärskolan/träningsskolan är det mer personaltätt än i gymnasiesärskolan och att eleverna där har 

haft mer en - till - en-undervisning vilket medför att eleverna inte är tränade i samspel. Lärarna ger 

exempel på vad det handlar om att träna samspel under lektionerna, nämligen: att röra vid varandra, att 

ge en impuls via en rörelse som går vidare till någon annan, att jobba med sin kropp och olika 

kroppsdelar, att få bestämma, träna sig i att ta initiativ, att röra sig tillsammans, att sjunga tillsammans, 

att forma musik och att stå på scen tillsammans. Lärarna menar att allt det tränar de sociala 

färdigheterna och gör att eleverna växer mycket som människor. Lärarna berättar också att de kan ha 

olika roller i samspelet: ibland är de ledare och ibland fungerar de som deltagare på samma nivå som 

eleverna. 
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Musik som motivation och medel 

I intervjusvaren kommer det fram flera exempel på hur musiken kan fungera som ett verktyg för 

elevernas lärande och utveckling med andra mål än musikaliska: ”Det är fint att musiken kan vara ett 

medel framförallt för identitetsutveckling tänker jag och stärkande.” och ”Man kan till exempel sätta 

ord på rytmer som har med eleverna att göra. Det blir både personligt, lustfyllt och lätt.” Det 

framkommer också att det är ”viktigt att skilja på och veta för sig själv om ämnet är ett mål eller ett 

medel, att jag kan se skillnaden och att det i en grupp kan vara ett mål och i en annan ett medel”. En 

lärare definierar att använda musiken som medel som att det ”är när musikens uppgift står framför det 

konstnärliga”. Någon annan lärare uttrycker det som att: ”Jag använder ju musiken i allting, när elever 

inte vill gå, när elever fastnar, man kan alltså använda musiken i allting, jag ser ingen begränsning. Ju 

längre man håller på desto mer ser man att man kan göra, bara man får tid att utveckla.”  

En lärare berättar om en elev där läraren har anpassat i princip hela undervisningen utifrån elevens 

musikintresse, för att utnyttja musiken som motivation för elevens lärande. Ett annat exempel är en 

lärare som berättar att de ska göra en teater/musikal med elever på tidig utvecklingsnivå i samarbete 

med ämnesområdet individ och samhälle och att eleverna har fått olika roller. Det ska bli en 

föreställning som de andra eleverna och föräldrarna ska få se. Någon lärare uttrycker det som att 

musiken kan bidra till att det blir ett mål med inlärningen, till exempel en föreställning, att ”det syftar 

till något – blir något” och att det kan fungera som motivation samtidigt som det blir en upplevelse 

utav det. Det framkommer även genom flera lärare att det är viktigt med en kombination av 

målinriktad och upplevelsebaserad pedagogik för de här eleverna, att båda är lika värdefulla. 

En lärare uttrycker att eleverna borde få ha musik en gång om dagen för att det stimulerar dom och att: 

”Är man glad och känner att man är inspirerad, då tänker jag att då är det också mycket roligare 

kanske att börja hålla på med matten.” Det kommer också fram i empirin ett exempel där en lärare i 

Språk och kommunikation vill att man ska sjunga sånger på musiken som har med en viss bokstav att 

göra som eleverna ska träna på. Ett annat exempel från intervjuerna är att föräldrar till eleverna vid ett 

tillfälle hade efterfrågat mer undervisning i språk och där lärarna då skrev ner en lång lista på exempel 

där språkundervisningen kom med på köpet i både musik och drama. 

Lärarna berättar att musikundervisningen, och även dans och drama, kan bidra till att eleverna 

utvecklar sin motorik, både grovmotorik och finmotorik, och kroppsuppfattning och att eleverna har 

behov av det. När det gäller kroppsuppfattning berättar lärarna att eleverna har svårt med: ”Var börjar 

jag? Var slutar jag?” Lärarna berättar att eleverna får möjlighet att jobba med olika kroppsdelar och 

sina muskler i undervisningen och att det även bidrar till att eleverna utvecklas i att uttrycka sig med 

sin kropp. Lärarna menar att utveckla motoriken ”är viktigt för självständigheten, att kunna ta på sig 

kläderna själv till exempel, men också för att stärka hela den identiska gestalten”. Det kommer också 

fram i empirin att musiken kan bidra till att avdramatisera tankar på att man inte kan något och att när 

man gör något tillsammans kan eleven få den tid den behöver till att lära sig/utveckla något som någon 

annan redan kan. Lärarna tar också upp att musiken bidrar till att utveckla elevernas sociala färdigheter 

som jag skrivit om ovan.  

Musicera – skapande och delaktighet 

Lärarna tar upp musicerandet som en möjlighet för eleverna att vara delaktig i någonting större än sig 

själva. ”Jag tror några av eleverna upplever att de sjunger när vi sjunger tillsammans, även om det 

kanske bara är lite ljud ”. Någon lärare uttrycker ”att musicera tillsammans innebär att man är en del 

av en organism och det finns en kraft i det” och att genom att musicera tillsammans, både elever och 
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personal, får eleverna uppleva att de får vara ”en välfungerande del”. Lärarna tycker att det är viktigt 

att eleverna får komma in i ett eget konstnärligt skapande och inte bara lyssna på andras musik, 

eftersom de har mycket att ge själva. Någon lärare uttrycker också att ”jag älskar att göra 

dans/rörelseföreställningar (med eleverna) som inte bygger på ord, det är som att eleverna kommer 

mer till sin rätt då” och att eleverna i gymnasiesärskolan har ett uttryck som är mycket berörande när 

de medverkar i framträdanden.  

Lärarna beskriver att eleverna utvecklas mycket genom att sträva mot ett gemensamt mål som till 

exempel en föreställning eller en konsert och att det också innebär att eleverna får vara delaktiga i ett 

större sammanhang både på skolan och i samhället på olika scener. Några lärare beskriver ytterligare 

en dimension i vikten av att eleverna får synas i samhället, ”att de har samma rätt till det som vem som 

helst” men att det inte är självklart i dagens samhälle. Någon tar upp fosterdiagnostiken som exempel, 

där det tidigt under graviditeten går att göra en undersökning för att se om fostret har Downs syndrom 

och att man då kan välja att avbryta graviditeten.   

Musik och känslor  

En av lärarna berättar att musikens speciella förmåga att beröra var avgörande för den lärarens 

yrkesval. Det kommer också fram i empirin ett exempel på en elev som ”mest bara skriker”, men att 

han ”älskar klassisk musik och när jag spelade ett stycke för honom häromdagen blev han alldeles 

rörd. Han liksom la sig ner i knät och blev blank i ögonen och glad. Det är ganska fantastiskt hur 

musiken påverkar om man får tillfälle att ta in den. Den här eleven blir alldeles lugn, han slutar skrika 

och det är fantastiskt. En dag när han vrålade som värst satte jag på ”Nattens drottning”, då vart han 

alldeles tyst. Han vart jättefascinerad att det fanns någon annan som kunde låta sådär.” Läraren menar 

att ”våra elever ska inte bara ha ”Jag vill vara din Margareta”, utan att de också behöver få möjlighet 

att lyssna på till exempel klassisk musik. Det kommer också fram andra exempel på vikten av att 

eleverna får ta del av olika sorters musik i empirin och inte bara det som eleverna lyssnar på när de 

väljer själva. 

Exempel på glädjen i musiken kommer också fram i empirin, att det är något som de allra flesta tycker 

om och att både elever och personal blir glada av musik. Lärarna beskriver att ibland kan musiken vara 

till för personalen lika mycket som för eleverna och att det inte behöver vara fel för mår personalen 

bra mår eleverna bra. Någon lärare nämner också en elev på tidig utvecklingsnivå, kanske runt 

motsvarande ett år, och hur glad han blir när han hör läraren och assistenterna sjunga.  

Exempel på musikens förmåga att fungera som ventil när det gäller att hantera olika känslor kommer 

fram i empirin och att musiken kan fungera som stöd i elevernas sorgearbete efter en klasskompis som 

hastigt gått bort. ”Då hade vi det lite stillsamt i klassrummet och lite musik på som vi tyckte kunde 

passa och så hade dom tänt ljus och man fick skriva i en bok och skicka som en hälsning.” 

Identitet 

Lärarna tar upp att musiken är viktig för eleverna och många gånger kopplad till deras identitet och 

intressen. En lärare säger: ”Musiken är oerhört viktig, den är a och o och en stor del av elevernas liv 

både privat och i skolan under tonårstiden”. En annan lärare berättar att eleverna i en av 

undervisningsgrupperna hade visat att de hade stora förväntningar på lektionsinnehållet. När jag 

frågade om han/hon använt sånger som eleverna kände till sedan tidigare blev svaret att de hade 

använt material som var nytt för eleverna och att det som de uppskattat mest var låttexter som var 
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åldersadekvata och som berörde på riktigt. En annan erfarenhet som kom fram i empirin var att 

elevernas intressen motsvarade intressen för barn i yngre åldrar och att det under lektionerna beskrevs 

som att ”man får tillfredsställa en och en på något sätt utifrån deras intressen. Någon vill ha Tarzan, 

någon annan vill höra vackra sånger. Man får tillfredsställa i tur och ordning liksom.” I den gruppen, 

berättade läraren, fick eleverna mot slutet av lektionen komma med önskemål om vad de ville att de 

skulle sjunga tillsammans eller se på Youtube. 

Bygga goda relationer mellan lärare och elever 

Det kommer fram i empirin att karaktären på musikämnet, och även dans och drama, bidrar till att 

eleverna och läraren kommer nära varandra. ”Många elever har svårt med tal vilket gör att kroppen 

blir så väsentlig i kommunikationen. Man kommer nära varandra genom en ordlös kommunikation där 

dom (eleverna) kan komma ännu mera till sin rätt.” Lärarna berättar att det kan se olika ut i olika 

grupper men att man som lärare ”får en djupare relation med eleverna när du själv ingår i en grupp och 

är på scen och spelar tillsammans med eleverna” eller när man reser tillsammans med eleverna. 

Samtidigt betyder det att ”då sitter du på flera stolar samtidigt”. Lärarnas erfarenheter är att i en sådan 

elevgrupp får man också en mer naturlig och vardaglig kontakt med föräldrarna medan det i en annan 

elevgrupp kan vara helt annorlunda och att det bland annat kan bero på den socioekonomiska 

bakgrunden - att föräldrarna i en mer utsatt grupp inte är engagerade på samma sätt och att det även 

märks på elevernas fritidsaktiviteter. Det framkommer också i empirin att det påverkar byggandet av 

relationer om personalen arbetar som ett lag runt eleverna eller om man står mer ensam som lärare i 

elev- och föräldrakontakten. 

Lärarna berättar att de tycker det är viktigt att man har en god stämning i klassrummet för att bygga 

goda relationer. ”Musiken är ju fantastisk på det viset om man har den förmågan att kunna använda 

den, då blir det glatt för det mesta”. Att man lyssnar på elevernas önskemål anser lärarna också vara 

viktigt. 

Lärarna betonar att det är viktigt att läraren har en yrkesprofessionalitet, att ”man är lärare först och 

främst” och inte kompis och att det är speciellt viktigt för den här målgruppen av elever. Någon lärare 

säger att det är viktigt att eleverna vet vem jag är och vad min roll är, nämligen att ”handleda, stötta 

och hjälpa”. Struktur och tydlighet kommer också fram i empirin: ”jag strävar efter att vara varm men 

tydlig, att ha värme i kommunikationen men också en tydlighet. Har man värme tror jag att människor 

kan ta att man är tydlig.” En annan lärare säger: ”Strukturen är viktig, allt man lär sig när man jobbar 

med elever med autism kan man ha som grund för att jobba med alla elever. Struktur och bemötande, 

hur man tittar, att man väntar ut, att göra allting väldigt tydligt - både vad man säger och med 

kroppsspråket och sen kan man lätta på det om det går.” Läraren berättar också att något mer som är 

viktigt är ”lust förstås, lust och glädje, att du ska tycka om ditt jobb. Om man istället gnäller och 

klagar hela tiden går det ut över eleverna. Dom märker ju allting. Andra gymnasieungdomar stänger av 

om läraren är sur, då skiter dom i det men det gör inte ungdomarna här på samma sätt.” 

Förväntan på eleverna 

Lärarna tycker det är viktigt för elevernas lärande och för en god relation att man också ställer krav på 

eleverna. ”Det är något jag tycker blir viktigare och viktigare, att man inte underskattar eleverna 

genom att man inte ställer krav. För att få en bra lärmiljö tror jag det är viktigt att man är i sin roll. Jag 

skojar och skämtar rätt friskt men det är jag som bestämmer, om vi liksom inte har bestämt att nu får 

du (eleven) bestämma själv. Det är viktigt i skolan över lag men framför allt i särskolan. Det är viktigt 

att man vet vad som gäller annars blir det ju ingen lärandemiljö alls skulle jag vilja påstå. Där kan det 
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vara jobbigt om man är två lärare i en klass och har olika åsikter om detta och det förekommer hela 

tiden så det här är någonting man inte kan prata för lite om. Om man är tydlig tycker jag att man ofta 

får en bra relation med eleverna.” En annan lärare uttrycker att ”förväntningar på eleven är en essens i 

själva läraryrket oavsett skolform eller lärandesituation”. Någon lärare uttrycker att han/hon är stolt 

över att de inom arbetslaget tror på sina elever och ger dom utmaningar och jobbar för att eleverna ska 

få växa och träna sig inför vuxenlivet, inte minst när det gäller självständighet. 

För att man ska bygga upp ett förtroende lärare och elever emellan så krävs det tid men det kan också 

bero på personligheter, att det går snabbare att lära känna några och att det tar längre tid med andra 

och att det också är ett ömsesidigt arbete både från lärarens och elevens sida menar lärarna. Någon 

lärare tar upp att det är ”viktigt att se sin egen roll i en relation. Dels på grund av ansvarsfördelningen i 

relationen lärare och elev, dels på grund av att det möjliggör en ärligare/öppnare/mer genuin relation 

generellt.” Läraren fortsätter med att det är viktigt ”att vara öppen för att rollerna inte tar bort 

mänskliga känslor och att man låter alla känslor få finnas samtidigt som man tar ansvar för att inte 

agera på dem i mötet med eleven.”  

Samspel och utbyte kollegor emellan 

Den här kategorin behandlar personalens samspel både under och utanför lektionerna. Alla lärarna tar 

upp att de är flera musiklärare på samma skola och att de också har andra kollegor på sin arbetsplats 

som de kan rådfråga och som de själva delar erfarenheter med, men att det sällan handlar om själva 

musikundervisningen utan mer om eleverna. Det kan bero på tidsbrist men också grunda sig i ”rädsla 

och utsatthet” att man inte rådfrågar en kollega specifikt kring undervisningen och att det lever kvar 

någon form av uppfattning att ”själv är bäste dräng” menar lärarna. Någon lärare jämför med tidigare 

arbetsplatser och tillägger att de tendenserna dock är mindre inom gymnasiesärskolan.  

Lärarna tar upp att de både ger och får feedback till/från andra lärare hur eleverna fungerar på deras 

lektioner eller om någon elev har visat på någon förmåga som kanske inte är så tydlig i andra 

ämnesområden. Någon lärare uttrycker det såhär: ”annars är det mest att jag berättar för att det är 

roligt när man märker något framsteg eller någon funktion som någon elev visat att den kan eller något 

som någon elev blir väldigt glad för eller så. Det utbyter man kollegor emellan i arbetsrummet under 

raster eller någon liten tid man har tillsammans.” Det förekommer också exempel i empirin på att 

mentorer ger en del information kring eleverna till nya lärare och att det till exempel kan handla om att 

”den eleven klarar inte höga ljud och den här eleven får man inte ta i - han vill inte bli berörd”. Det 

kommer också fram i empirin att det förekommer att lärare, förutom med kollegor i arbetslaget, även 

för en dialog med rektor, skolsköterska och skolpsykolog kring eleverna. 

Lärarna tar upp att det alltid är en eller flera assistenter med på lektionerna. Exempel finns också där 

en lärare själv har valt att inte ha några assistenter med på lektionerna därför att han/hon upplevde att 

de inte behövdes och att det upplevda ointresset hos assistenterna tog energi från läraren. Det kommer 

fram fler exempel i empirin på att assistenterna antingen tillför eller tar energi. Någon lärare säger att 

”det är stor skillnad i olika grupper om assistenterna tar eller ger energi – det kan få en helt ur balans. 

De kan både stjälpa och hjälpa” och att det är ”svårt”. Det kommer också fram en stor beundran för 

assistenterna från lärarna utifrån att det inte alltid kan vara lätt att veta vad man kan bidra med och att 

det ger kraft när assistenten drar åt samma håll som läraren och till exempel har samma inställning till 

olika övningar. Någon lärare uttrycker det som att det är ”en härlig grej – jättehärlig att vi alltid är 

flera personal i rummet”. Lärare som arbetar med elever med flerfunktionshinder uppger att 

assistenterna både får vara ”händer och fötter” och fungera som ”sångkör” medan de i andra grupper 

mer kan ha funktionen av ”en lugn pelare” bredvid en elev som behöver det.  
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Det kommer fram goda erfarenheter i empirin av att arbeta i team med andra lärare och assistenter och 

att det på samma skola kan se helt annorlunda ut kring andra elevgrupper. Någon lärare säger att: ”Det 

är därför jag varit kvar så länge för att vi är ett sådant bra team, att det inte är ett ensamjobb utan att vi 

jobbar som ett team kring eleven med fokus på att eleven ska få växa och träna sig inför vuxenlivet” 

Teamet beskriver läraren som att det består av både duktiga och erfarna specialpedagoger och 

assistenter med en stor öppenhet, att alla delar med sig till varandra och ”inte håller fast vid sitt utan 

strävar efter ett gemensamt mål” och att det också har varit utvecklande för den egna yrkesrollen inte 

minst genom att man har fått lära sig ett gott förhållningssätt gentemot eleverna. Läraren berättar att 

teamet också har samverkat mycket kring olika teman som har format en röd tråd genom 

undervisningen. Styrkan med att jobba i team beskrivs av lärarna som att ”olika personer kan ha olika 

nycklar till olika elever” och att ”det blir en kraft i att jobba med erfarna människor som drar åt samma 

håll”. 

En aspekt som kommer upp är att det kan vara stor skillnad mellan olika arbetslag vilken ”tilltro man 

har till att eleverna ska lära sig saker, lära sig faktiska kunskaper” både i musiken men också generellt 

och att det finns arbetslag där musiken ses mest som ”ett avbrottsämne”. Om man har en stor tilltro till 

eleverna och jobbar hårt, menar lärarna, så medför det en högre nivå även på elevernas prestationer. 

Det kommer fram ett exempel på hur personal från andra arbetslag hade undrat efter en föreställning: 

”Hur får ni dom (eleverna) att göra såhär?”  

Någon lärare säger: ”Det är speciellt i särskolan att du jobbar så tätt med andra men det betyder inte att 

de har samma förväntningar eller samma syn på vare sig ämne eller förmåga och det tror jag kan 

avgöra hur långt man kan komma med en grupp. Assistenter är olika och har olika uppfattningar om 

hur jämbördiga man är i klassrummet, hur mycket plats dom ska ta, hur mycket lärare ska leda dom 

eller inte. Det påverkar ju alltihop. Det påverkar faktiskt vad du kan göra, dels beroende på assistans, 

dels på kunskaper i ämnet, men också generellt hur man förhåller sig till varandra och till eleverna, hur 

man deltar, inte ATT man deltar för det gör vi ju alla. Det är en ytterligare pusselbit att bygga.” 

Sammanfattning av resultat 
Frågeställningarna i studien berör samspel, kommunikation, relationer och musikämnets betydelse. 

Det som sammanfattningsvis i resultatet berör samspel och kommunikation är att det många gånger 

krävs en stor lyhördhet från lärarna när det gäller att lyssna in elever med otydligt tal eller inget tal 

alls, att lära av varandra är naturligt i musikämnet, att samspel och kommunikation är något som 

eleverna behöver träna på och får möjlighet till i undervisningen och att det i sin tur bidrar till 

elevernas sociala utveckling. Hur samspelet fungerar mellan eleverna beror på vilka elever som finns i 

gruppen och hur samspelet fungerar mellan lärare och assistenter. 

När det gäller relationer kommer det fram att musikämnet bidrar till att lärare och elever kommer nära 

varandra och att det många gånger sker med hjälp av en ordlös kommunikation. För att bygga goda 

relationer är det till hjälp att ha en god stämning, att läraren är tydlig i sin roll som lärare, att 

personalen arbetar som ett team kring eleverna, och att personalen har en förväntan på eleverna och 

ställer krav. 

Det som kommer fram i empirin om musikens betydelse för elevernas lärande och utveckling är bland 

annat att den kan bidra med motivation genom inspiration och genom att sträva mot ett gemensamt 

mål. Musikundervisningen fungerar som ett medel genom att eleverna får träna motorik och 

kroppsuppfattning vilket är viktigt för självständighet och självkänsla. Att musicera tillsammans bidrar 

till en upplevelse för eleverna att vara en fungerande del i ett större sammanhang och musiken är en 

stor del av elevernas intressen och viktig för deras identitet. Det kommer också fram att musik kan 
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beröra och nå fram till eleverna på ett speciellt sätt, att både personal och elever blir glada av musik 

och att musik kan fungera som ett stöd vid sorg.  
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Metoddiskussion 

I den här studien valde jag fenomenografi som metodansats eftersom jag önskade få reda på mer om 

vilka olika uppfattningar musiklärarna hade kring de fenomen som presenteras i frågeställningarna. 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer i lokaler där vi kunde vara ostörda, vilket Bryman (2011) 

betonar är viktigt, fick lärarna chansen att dela med sig av sina tankar med mina frågor som stöd. Alla 

intervjuer finns som ljudinspelningar och är transkriberade inför analysen. Att jag spelade in dem utan 

att sitta och anteckna gav mig möjlighet att fokusera på det som intervjupersonen berättade och själva 

lyssnandet är väldigt viktigt för hur intervjun blir, det vill säga vad informanten väljer att berätta 

(Bryman, 2011). Forskningsintervjuande är ett hantverk som tar lång tid att bli riktigt skicklig i (Kvale 

& Brinkmann, 2009) och min begränsade erfarenhet av att utföra forskningsintervjuer påverkar också 

det empiriska materialet. Själva kategoriseringen är beroende av vem forskaren är, vad den har för 

bakgrund och intresse, och kan därmed se olika ut beroende på vilken forskare det är (Fejes & 

Thornberg, 2009). Det behöver inte betyda att det medför ett sämre resultat, men man bör vara 

medveten om att det är färgat av forskarens tolkning (Fejes & Thornberg, 2009). Här är jag medveten 

om att min egen bakgrund som musiklärare i gymnasiesärskolan spelar en stor roll vid analysen och i 

mötet med intervjupersonerna. Det kan till exempel innebära att de berättade mer för mig än de skulle 

ha gjort för någon annan eftersom de visste att jag har egna erfarenheter av området, men också att de 

av samma anledning utelämnade beskrivningar av fenomen som de trodde att jag redan kände till. Det 

finns också en risk att jag inte har ställt följdfrågor på sådant som jag själv känt till och att det därför 

inte kommer med i intervjupersonernas svar. Vem intervjupersonen är har betydelse för vad 

intervjupersonerna berättar och hur samspelet i intervjun utformar sig (Kvale & Brinkmann, 2009).  
Studiens validitet, det vill säga om studien undersöker det den säger sig undersöka (Thornberg & 

Fejes, 2009) och om den är tillförlitlig handlar om hur man har gått till väga under studien. Alla 

intervjuer är genomförda i ostörda miljöer, vilket medför att yttre faktorer inte haft någon stor 

påverkan och de är transkriberade utifrån talspråk vilket har bidragit till en säkerhet i analysen. Det 

som däremot påverkar validiteten negativt är att det inte i resultatet går att utläsa vilka av 

informanterna som sagt vad och om alla informanterna finns representerade. Orsaken till det var att jag 

ville beakta konfidentialitetskravet då informanterna är ett urval från en liten grupp, även om det inte 

direkt är något känsligt material som kommer fram.  
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Diskussion 

I det empiriska materialet framkommer det olika aspekter av vad kommunikation är för något, hur det 

kan se ut på lektionerna, om det är något man använder sig utav för att eleverna ska lära sig kunskap 

eller om kommunikationen i sig är något man tränar med eleverna, att det är något de behöver 

utveckla. Det kommer också fram att kommunikation kan vara att prata med varandra och att tolka 

varandras tal, men också att kommunikation kan ske med hjälp av kroppsspråk eller genom musik. En 

aspekt lyfts fram där man skiljer på kommunikationen under ”vanliga” musiklektioner och vid de 

tillfällen då de har allsång – att det är ju också kommunikation, men inte på samma sätt: ”allsång är ju 

mer att man sitter och sjunger men det är ju också en slags kommunikation, men inte så direkt, det är 

ju mer att sjunga”. Att utveckla elevernas kommunikativa förmåga är en del av ämnesområdets syfte 

(Skolverket, 2013c) och enligt den sociokulturella teorin är kommunikation en viktig del i en 

lärandeprocess (Dysthe, 2003; Dysthe & Igland, 2003). Lärarna ger exempel på att kommunikation 

kan ske på fler sätt än genom ord vilket också bekräftas i litteraturen. Personer på tidig 

utvecklingsnivå har stora begränsningar i det verbala språket och då handlar det mer om att alla 

beteenden blir någon form av kommunikation (Olsson, 2006) och sinnena får större betydelse 

(Hautaniemi, 2004). Även elever med måttlig utvecklingsstörning kan ha svårt med talet och det 

beskrivs i empirin som otydligt tal, fåordigt tal eller inget tal alls och att det upplevs av läraren ”som 

att jag nästan måste förstå ett annat språk”.  

Steget mellan ordlös kommunikation och samspel är inte långt enligt min tolkning av lärarnas svar. De 

begreppen används nästan synonymt av flera intervjupersoner och det framkommer att samspel kräver 

stor lyhördhet vilket även Furenhed (2000) och Hautaniemi (2004) bekräftar. Att kommunicera och 

samspela med personer som har begränsning i sitt tal innebär ett maktövertag för den som kan prata 

och det är viktigt att beakta etiska aspekter och vara medveten om detta (von Tetzschner & Jensen, 

1999). I empirin framkommer vikten av vilket förhållningssätt man som lärare och personal har till 

eleverna när det gäller relationen lärare – elev, till exempel att det är ”viktigt att se sin egen roll i en 

relation”. Även relationen till elevernas lärande innebär ett förhållningssätt – att man tror på att de har 

en utvecklingspotential vilket, enligt tidigare forskning (Heister Trygg, 2012; Hundeide, 2003; 

Håkansson & Sundberg, 2012; von Tetzchner & Jensen, 1999 m fl), är en förutsättning för elevernas 

lärande – att man tror på att de har en potentiell utvecklingszon.  

Lärarna i studien beskriver också att de umgås genom ämnet med sina elever och att musiken är ett 

samspelsämne. Det kan kopplas till Lilja (2013) vars studie om relationer fokuserar på det som sker 

mellan människor vilket hon benämner som ett samspel och att det både kan fördjupa och pröva 

relationerna. Lärarna beskriver vidare att ämnet i sig bidrar till att lärare och elever kommer närmare 

varandra inte minst då de agerar, spelar och står på scen tillsammans. 

Musiken beskrivs vid flera tillfällen av lärarna som ett samspelsämne där eleverna bereds stor 

möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter och växa som individer. Detta kan kopplas med 

Skollagens (SFS 2010:800) formulering i kapitel 18 §2 där delar av gymnasiesärskolans uppdrag 

uppges vara att verka för elevernas personliga utveckling. Samma paragraf tar också upp uppdraget att 

verka för ett aktivt deltagande i samhället vilket kan kopplas till aspekter i empirin som berör 

deltagande. Det som framkommer i empirin är att lärarna medvetet arbetar för elevernas deltagande i 

olika sammanhang till exempel genom föreställningar och att det också är ett medel för att ge eleverna 

en plats i samhället som de har samma rätt till som alla andra. Det upplevs alltså inte som självklart av 

lärarna att ungdomar med utvecklingsstörning redan har sina rättmätiga platser i samhället. Däremot 
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kan personalen på skolan vara med och skapa en miljö där eleverna vågar prova på nya saker och 

utvecklas, enligt lärarna. Flera lärare uttrycker att det finns en styrka i att musicera tillsammans och att 

det också medverkar till en upplevelse för eleverna av att få vara en välfungerande del i ett större 

sammanhang. Att få vara en betydande del av en grupp är dessutom viktigt för elevernas 

utvecklingsmöjligheter (Dysthe, 2003; Elvstrand, 2009). Det kommer också fram i empirin att 

eleverna har en speciell förmåga att beröra sin publik och att de har mycket att ge när det gäller 

konstnärliga uttryck vilket tyder på att lärarna även har musikaliska mål med undervisningen för 

eleverna. 

Musikens mer terapeutiska effekter visar sig i empirin bland annat genom arbetet med en elev som är 

svår att nå med hjälp av annan kommunikation eller vid sorgearbetet när en klasskamrat gått bort. Att 

någon elev går bort förekommer oftare inom särskolan än inom grund- och gymnasieskolan, inte minst 

bland elever med flerfunktionsnedsättningar. Att hitta kanaler för att bearbeta även den sortens känslor 

är därför av stor betydelse enligt lärarna. Detta har inte kommit upp i den tidigare forskning jag läst 

om musik i särskolan men Scheid (2009) beskriver musikens terapeutiska effekt och dess förmåga att 

kunna användas för att uttrycka sig även när orden inte räcker till. Scheid (2009) menar att musikens 

starka koppling till känslor bidrar till att elever i tonåren kan koppla mycket av sin identitet till musik. 

Det framkommer även i denna studies empiri till exempel genom uttalandet: ”Musiken är oerhört 

viktig, den är a och o och en stor del av elevernas liv både privat och i skolan under tonårstiden” 

Watkins (2007) menar att det är viktigt att all personal har en positiv inställning till elevernas 

deltagande och deras utvecklingspotential. I empirin framkommer det att oftast är assistenter med på 

lektionerna och att lärarna upplever att de ibland strävar åt samma håll och ibland inte. Lärarna 

understryker också, precis om Watkins (2007) vilken styrka det är, både för eleverna men också för 

lärarna, när personalen drar åt samma håll och att motsatsen bidrar till att det tar energi från läraren 

och att tron på elevernas utvecklingsförmåga minskar. Det framkommer också i empirin en beundran 

för assistenternas arbete och att när man arbetar i ett kompetent team runt eleven, både lärare och 

assistenter, har alla medarbetare en betydelsefull roll och kan bidra med ”olika nycklar till olika 

elever”. Assistenterna är de som träffar eleven mest under dagen och det är därför viktigt att man som 

lärare kommunicerar med dem om eleverna eftersom de känner dem bäst (Hammel & Hourigan, 

2011). Flera forskare (Furenhed, 2000; Hautaniemi, 2004 och von Tetzchner & Jensen, 1999; m fl) tar 

upp vikten av att tillvarata erfarenheterna från de personer som står personer med utvecklingsstörning 

närmast, och inte minst de med grav utvecklingsstörning. Detta för att de individerna ofta har stora 

begränsningar i sin kommunikation att det därför tar lång tid att lära känna dem. Hammel och 

Hourigan (2011) tar också upp att eleverna kan hjälpa varandra, vilket även framkom i empirin i 

exemplet att eleverna tolkar varandra. I Hammel och Hourigans text (2011) handlar det om integrerade 

elever med funktionsnedsättningar som får hjälp av sina klasskamrater men empirin visar på att även i 

grupper där alla har olika funktionsnedsättningar kan eleverna vara till stöd för varandra. 

Jägerman & Östberg (2010) menar att musiken bland annat kan bidra till ett lustfyllt lärande och det 

uttrycktes flera gånger i empirin. Lärarna uttrycker att musikämnet är något som många, både elever 

och personal, gillar och att det är ett glädjefyllt ämne. Lärarna uttryckte också glädje och stolthet över 

sitt yrke och att det är positivt att elevernas olika behov, på individuella programmet, gör att man hela 

tiden måste ompröva sina metoder, vilket bidrar till att lärarna själva utvecklas.  

Slutsats 

Lärarnas inspiration, glädje och stolthet smittade av sig på mig som intervjuare och jag hoppas att 

denna studie kan bidra till att inspirera flera som i sitt dagliga arbete möter eleverna på individuella 

programmet. Min förhoppning är också att den ska kunna bidra till reflektion och fördjupning för både 
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musik- och andra ämneslärare som undervisar inom gymnasiesärskolan. Några av resultaten i studien 

var oväntade för mig och jag har inte heller hittat dem i tidigare forskning. Det handlar bland annat om 

att alla lärare uttryckte att musiken bidrar till en upplevelse för eleverna att få vara en fungerande del i 

ett större sammanhang och att musiken kan bidra med en plattform för eleverna genom vilken de kan 

få synas i samhället. Ett annat på ett sätt oväntat resultat var vikten av samarbetet mellan lärare och 

assistenter eftersom det i min intervjuguide inte fanns med någon fråga om det. I empirin uttrycker 

lärarna att assistenterna både kan tillföra och ta energi och att det är en avgörande faktor på många sätt 

i elevernas lärande. I tidigare forskning finns det exempel på att det kan ta lång tid att lära känna 

personer med grav och måttlig utvecklingsstörning och hur de kommunicerar och att man därför ska ta 

tillvara kunskaperna hos de personer som redan känner dem väl. Däremot har jag inte hittat så mycket 

forskning kring samspelet mellan lärare och assistenter i undervisningssituationer även om det finns 

exempel på hur det kan se ut i praktiken (Berthén, 2007; Östberg, 2012a). I empirin finns inga direkta 

förslag på vad som kan göras när samspelet mellan lärare och assistenter inte fungerar men det 

kommer fram att lärare och assistenter inte för pedagogiska diskussioner tillsammans i någon större 

utsträckning. Det pekar på att det ligger på en organisatorisk nivå när det gäller att säkerställa att 

samarbetet mellan lärare och assistenter fungerar men också att det är ett viktigt område för fortsatt 

forskning. Studiens resultat visar att när personalen fungerar som ett team och har förväntningar på 

elevernas utvecklingspotential så resulterar det i att eleverna utvecklas och att lärarna upplever sitt 

arbete som meningsfullt och utvecklande.  
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Bilaga 1 

Sundbyberg 2015-03-20 

 

Missivbrev 

 
Hej! 
Jag heter Anna Skyllborg och läser sista terminen på Speciallärar-

utbildningen med inriktning utvecklingsstörning. I utbildningen ingår att vi 
ska skriva en examensuppsats på avancerad nivå och jag avser att göra 

en intervjuundersökning med musiklärare som arbetar med elever på 
gymnasiesärskolans individuella program.  

Mitt syfte med undersökningen är att belysa hur några musiklärare på 
individuella programmet i gymnasiesärskolan tänker kring elevernas 

lärande när det gäller samspel och kommunikation, relationernas 
betydelse för lärande samt musikämnets betydelse. 

Ditt deltagande skulle vara av stort värde för mig. Det är helt frivilligt och 
kan när som helst avbrytas av dig under intervjun. Ni som informanter 

kommer att vara anonyma och materialet från intervjuerna kommer att 

avidentifieras och endast användas i detta arbete. Resultatet kommer 
sedan redovisas i min examensuppsats. 

Intervjun kommer att ta ca 60 minuter och spelas in digitalt för att jag 
sedan ska kunna transkribera och göra analys. Jag ber även att få 

återkomma efter intervjun ifall något är oklart. 
 

Har du några frågor kan du nå mig på telefon: XX-XXXX eller mejl: 

xxxxxxxx@hotmail.com. Du kan även kontakta min handledare för 

uppsatsen, Kristina Hellberg, på telefon: XX-XXXX eller mejl: 

xxxxxxx@specped.su.se 

 

 

Med vänlig hälsning Anna Skyllborg 
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