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opportunity to learn from and with each other in their zone of proximal development.
Ämnesord/Keywords
delaktighet, intellektuell funktionsnedsättning musik, specialpedagogik, särskola,
intellectual disabilities, music, participation, special education,

Förord
Det självständiga arbete som du nu har i din hand eller på din skärm är från början till slut ett resultat av
ett samarbete mellan oss två speciallärarstudenter vid Högskolan Kristianstad. Under arbetes gång har
vi dock tagit olika stort ansvar för olika delar och kapitel. Särskilt tydligt har uppdelningen varit för kapitel
2 - Tidigare forskning, där Josefin ansvarat för texten och i kapitel 4 – Metod, där Tobias stått för
författandet. Inledning, teori, resultat, diskussion och sammanfattning är kapitel skrivna i ett samarbete
där texterna diskuterats och justerats tills de slutligen landat i en samstämmighet mellan oss båda.
Denna studie skulle inte gått att genomföra utan de personer som vi fått observera, samtala och ställa
våra frågor till. Vi vill såklart rikta ett innerligt tack till er alla. Likaså till vår handledare Lotta Anderson
som med skärpa, engagemang och erfarenhet lotsat oss genom arbetets hela gång. Ett stort tack för
ditt arbete och stöd.
19 maj - 2019
Tobias Svärd & Josefin Wessman

Innehåll
1. Inledning ......................................................................................................................... 7
1.1 Musik ....................................................................................................................... 7
1.2 Delaktighet............................................................................................................... 9
1.3 Skolform - Särskola ............................................................................................... 13
1.4

Sammanfattning och avgränsningar ..................................................................... 13

1.5 Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 14
2. Tidigare forskning ........................................................................................................ 15
2.1 Forskning på musik som medel ............................................................................. 15
2.2 Delaktighet i särskolans kontext ............................................................................ 16
2.3 Musik och delaktighet ........................................................................................... 19
2.4 Sammanfattning ..................................................................................................... 22
3. Teori .............................................................................................................................. 24
3.1 Sociokulturell teori ................................................................................................ 24
3.1.1 Redskap .......................................................................................................... 24
3.1.2 Appropriering ................................................................................................. 25
3.1.3 Den proximala utvecklingszonen ................................................................... 25
3.2 Situerat lärande ...................................................................................................... 26
3.3 Sammanfattning..................................................................................................... 27
4. Metod ............................................................................................................................ 28
4.1 Metodtriangulering ................................................................................................ 28
4.1.1 Enkät ............................................................................................................... 29
4.1.2 Observation ..................................................................................................... 29
4.1.3 Kvalitativ intervju ........................................................................................... 31
4.1.4 Bearbetning av empiri ...................................................................................... 31
4.2 Urval och etiska överväganden .............................................................................. 33

4.3 Tillförlitlighet ........................................................................................................ 33
5. Resultat ......................................................................................................................... 35
5.1 Musik som intentum .............................................................................................. 35
5.1.1 Musik som kitt .................................................................................................. 36
5.1.2 Musik som upplevelse ...................................................................................... 37
5.1.3 Musik som gemensam hållpunkt ...................................................................... 38
5.1.4 Musik som medel ............................................................................................. 38
5.1.5 Analys ............................................................................................................... 39
5.2 Deltagarens rörelse mot intentum.......................................................................... 40
5.2.1 Delaktighet som rörelse .................................................................................... 41
5.2.2 Att delta på olika sätt ........................................................................................ 43
5.2.3 Analys ............................................................................................................... 45
5.3 Deltagarnas rörelse sinsemellan ............................................................................ 46
5.3.1 Relation och samspel ........................................................................................ 47
5.3.2 Stöttning och samhandling ............................................................................... 49
5.3.3 Analys ............................................................................................................... 50
5.4 Slutsatser ............................................................................................................... 51
6. Diskussion..................................................................................................................... 53
6.1 Resultatdiskussion ................................................................................................. 53
6.1.1 Musik som intentum ......................................................................................... 53
6.1.2 Deltagarens uttryck ........................................................................................... 54
6.1.3 En stöttande gemenskap ................................................................................... 56
6.2 Metoddiskussion .................................................................................................... 57
6.3 Praktisk relevans .................................................................................................... 58
7. Sammanfattning ............................................................................................................ 60
Referenser .......................................................................................................................... 61

Bilaga 1 – Enkät ............................................................................................................ 67
Bilaga 2 – Observationsprotokoll .................................................................................. 72
Bilaga 3 – Intervjuguide 1 ............................................................................................. 73
Bilaga 4 – Intervjuguide 2 ............................................................................................. 74
Bilaga 5 – Missivbrev .................................................................................................... 75
Bilaga 6 – ”Blinka lilla stjärna”..................................................................................... 78

1. Inledning
Music expresses that which cannot be put into words and cannot remain silent.
Victor Hugo 1802-1885

Som verksamma musiklärare inom särskolan möts vi då och då av kommentarer från
kollegor som uttrycker både förundran och beundran över olika elevers förmågor och hur
dessa synliggörs under musiklektionerna. Det kan handla om kommunikativa förmågor,
sociala färdigheter eller motoriska framsteg som av någon anledning upplevs ta sig mer
aktiva uttryck i samband med musik. Det är alltså inte alltid de rent musikaliska
förmågorna som uppmärksammas, musiken verkar snarare kunna fungera som en
motivator och motor.
När Skolinspektionen (2018) granskade kvaliteten på 23 olika skolors insatser för att
skapa förutsättningar för delaktighet i skolundervisningen lyftes de praktiskt estetiska
ämnena upp vid ett flertal tillfällen som goda exempel. Om det beror på att just dessa
lärare var extra skickliga på att skapa delaktighet i sin undervisning eller om de praktiskt
estetiska lämpar sig särskilt väl för att möjliggöra delaktighet avslöjar inte resultatet.
Intentionen med vår studie är att undersöka musikens roll för att främja delaktighet inom
särskolan, vilket vi som blivande speciallärare och musiklärare finner särskilt intressant.
Nedan följer en beskrivning av dessa tre begrepp.

1.1 Musik
En beskrivning av musikens beståndsdelar, dess funktion som ett personligt,
kommunikativt och kreativt uttrycksmedel. Därefter följer en reflektion kring musiken
som ett skolämne. Är musiken ett mål eller ett medel?
Musik kan förklaras utifrån sina rent fysiska egenskaper och då delas upp i mindre
beståndsdelar. I grunden är musik rörelse, vibrationer som bildar ljud. Det rum,
munhålan, gitarrkroppen eller konsertsalen, som tonen alstras i avgör musikens klang.
Vidare kan musik vara en ton i taget, exempelvis när den sjungs, då betecknas den som
en melodi. Om flera toner klingar samtidigt uppstår harmoni eller disharmoni. Det i
musiken som har med tonhöjd att göra, melodi, harmoni och klang kan ses som musikens
vertikala strukturer. Den andra dimensionen, den horisontella, utgör musikens motor.
Genom puls och rytm skapas musikens tempo och riktning framåt. Genom förändringar i
intensitet, både vertikalt och horisontellt påverkas musikens dynamik (Jederlund, 2011;
Saether, 2014). Sammanfattat kan därför musik rent fysiskt beskrivas som ”…et
klingænde fenomen i tid og rum…” (Holgersen, 2002, s.97) Det är just musikens struktur,
att den består av ovanstående beståndsdelar vilka när de kombineras skapar ett
musikaliskt tidsförlopp, som öppnar upp för delaktighet. Musiken bjuder genom sin
synkronicitet in till ett gemensamt uppmärksamhetsfokus där det går att vara en deltagare
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genom att, iakta, lyssna, sjunga med, spela med i puls och rytm, dansa och röra sig till
musiken etc. ”Det är ett avgörande språng att gå från ickedeltagande till deltagande,
eftersom bara det att spela en rytm tillsammans med andra är att bli delaktig i en
gemenskap.” (a.a., s.96)
Musik kan också beskrivas som ett kommunikativt medel. Genom musiken, varierandet
av ovanstående element, kan olika sinnesstämningar förmedlas. Därför förknippas musik
både med identitetsskapande och kulturella yttringar (Jederlund, 2011). Scheid (2009)
beskriver hur musik, tillsammans med klädstil, språkbruk och uppträdande fungerar som
en markör för att positionera sig både på en individuell, social och kulturell nivå. Här
spelar även musikens budskap, det som delvis förmedlas i text, en viktig roll. Texten, ger
således ytterligare en dimension till musikens uttryck. Uddén (2009) förklarar att när ton,
rytm och text förenas, stadgar de upp varandra. Att kombinera dessa tre fungerar således
inte bara som ett kommunikativt uttryck utan även som ett stöd i både musikalisk- och
språklig utveckling.
Vidare kan musik förklaras som ett estetiskt och kreativt uttryck. Ett flertal olika musiskt
pedagogiska metoder har utvecklats, exempelvis av Fröbel, Orff och Kodaly, i syfte att
barn ska ges möjlighet till kreativ musikalisk utveckling (Holgersen, 2012). Än idag är
ett av musikämnets syften att eleven ska ges en möjlighet att utveckla sin kreativitet
(Skolverket, 2018). Begreppet används även i läroplanen, skollag (SFS 2010:800) och i
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26). Där
beskrivs kreativitet som en del av individens allsidiga utveckling. I den sistnämnda
deklareras att konventionsstaterna ska säkerställa ett utbildningssystem med inriktning på
”…utveckling av personlighet, begåvning och kreativitet hos personer med
funktionsnedsättning…” (a.a., s.21)
Musik som skolämne kan därför motiveras utifrån sitt egenvärde i och med att det ämnar
bidra till individens helhetsutveckling. Angelo (2014) skriver att det bör vara den primära
orsaken till musikarbete, att musiken ska få lov att vara ett mål i sig. ”Om musikarbete
först motiveras som en effektiv strategi för alla möjliga sorters nytta, då har vi hamnat på
villovägar.” (a.a., s.134) Det är när musiken reduceras till att enbart vara ett medel för att
uppfylla andra syften som ämnets egenvärde förminskas och dess legitimitet kan
ifrågasättas. Enligt Ehrlin (2012) påverkas även lärarens förhållningssätt till musik av det
tänkta syftet. Så länge musiken ses som ett medel känner sig fler pedagoger bekväma med
att ha hand om musikaktiviteter. Skulle däremot musikens egna mål fokuseras hänvisar
pedagogerna till sin egen otillräcklighet vad gäller förmåga, utbildning eller talang och
begränsas därmed i sitt användande (a.a.). En annan orsak till att musiken så ofta
legitimeras utifrån nyttan, är att de aspekterna är mer kvanitfierbara. Risken blir då stor
att flera dimensioner av musiken inte beaktas, bara för att de inte är mätbara. ”To objectify
the purpose of music education in terms of its influence on other subjects is to overlook
aesthetic value.” (Madden et al., 2014, s.1740) Holgersen (2002) påpekar att musikens
mening aldrig kan förstås och analyseras, den måste också upplevas.
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Den här studien kommer handla om musik som medel, därmed inte sagt att vi inte tror på
att musikalisk utveckling – kreativitet och estetisk sinnlighet, ändå utgör en av de
viktigaste effekterna av musikarbete. Det är kanske inte heller fruktbart att söka göra en
tydlig avgränsning mellan vad som får fungera som mål eller medel när det kommer till
musikundervisning. Om eleven får möjlighet att utveckla förmågor bortom de som
konkret hör till musikalisk utveckling behöver inte det ses som en nackdel. Angelo (2014)
beskriver det som att det ena inte nödvändigtvis behöver göra det andra sämre. Ockelford
(2000) föreslår att musikundervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
utgår från dessa båda syften, musik för sin egen skull, men även för att främja vidare
lärande och utveckling. Det går således att ha mer än ett syfte med en musikaktivitet och
de behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra.

1.2

Delaktighet

Här beskrivs delaktighet som en demokratisk rättighet, i relation till funktion och
funktionshinder. Därefter hanteras olika aspekter av delaktighet och slutligen
presenteras delaktighet som en process.
Svårligen låter sig delaktighetsbegreppet fångas in och enhetligt definieras. Begreppet är
komplext och kan därför få olika förklaringsmodeller och innehåll beroende på vilken
utgångspunkt som väljs (Gustavsson, 2004; Östlund, 2012). Att det utgör en viktig del av
en persons varande och lärande i en social kontext är dock inte att ta miste på.
Nedan följer en beskrivning av några sammanhang där delaktighetsbegreppet blivit
framträdande, samt ett försök till förklaring av de olika syften som utgör grund för dess
definiering.
Ur ett samhälleligt och globalt perspektiv kopplas delaktighet ofta samman med
individens rättigheter, rätten att vara och ta del av ett sammanhang och ett samhälle. I
Barnkonventionen (UNICEF, 2009) beskrivs rätten till en egen åsikt, att få komma till
tals och att dessa åsikter ska tillmätas betydelse. Det utgör ett exempel på hur individens
delaktighet kan ta sig uttryck.
Även inom funktionshinderspolitiken, som en följd av en historia av segregering och
institutionalisering, har delaktighetsbegreppet fått en viktig ställning för att tydliggöra
allas lika rätt att vara en del i samhället. Målet med LSS – Lagen om Stöd och Service
för vissa funktionshindrade är att ”…främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet
i samhällslivet…” (SFS 1993:387, §5) I Barnkonventionens 23:e artikel (UNICEF, 2009)
samt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
(Socialdepartementet, 2008) beskrivs delaktighetsambitionen på liknande sätt.
I de här sammanhangen tar delaktighet spjärn mot sin motsats och sin historia av bristande
möjlighet till delaktighet eller utanförskap. Individen beskrivs utifrån sitt behov av
särskilt hanterande, vård och omsorg, samhällets uppgift är att möta dessa behov. Dessa
lagar och konventioner blir alltså uttryck för en strävan och en riktning och blir då snarare
ett politiskt ideologiskt begrepp och i grunden en fråga om demokrati (Gustavsson, 2004).
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Just som en process eller målbild presenteras förhållningssättet även i regeringsformen
(SFS 2018:1903)
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och
jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska
motverka diskriminering av människor på grund av (…) funktionshinder…
(a.a., 1kap 2§)

Att enbart hantera delaktighetsbegreppet ur ett bristperspektiv, som en respons på
diskriminering riktat mot en minoritetsgrupp är inte alltid effektivt eller gynnsamt för de
berörda. Bickenbach, Chatterji, Badley, & Ustun, (1999) förklarar att frågan om
individens delaktighet, relaterat till dess funktion och funktionshinder, även bör hanteras
på ett mer universellt plan, alltså inte nödvändigtvis kopplat till en specifik grupp
människor. På så sätt breddas både begreppet och förhållningssättet gentemot individers
förutsättningar till delaktighet i olika kontexter. I ICF – International Classification of
Function, Disability and Health (Socialstyrelsen, 2003), fokuseras individens funktion
och möjlighet till aktivitet och delaktighet snarare än rättigheter. Det primära syftet med
ICF är att fungera som ett systematiskt verktyg för att, både nationellt och internationellt,
kunna kommunicera kring funktion och funktionshinder. Genom det sätt som ICF är
konstruerad på blir det tydligt att den inte avser en enskild grupp individer.
Det råder en bred missuppfattning att ICF endast skulle gälla personer med
funktionshinder, men den kan faktiskt tillämpas på alla människor.
(Socialstyrelsen, 2003, s.12)

Därför är ICF flerdimensionellt framskriven, här beskrivs ett flertal olika faktorer som
utgör påverkan på en individs livssituation kopplat till hälsa och funktion. Kontexten
tillskrivs större betydelse i ICF jämfört med föregångaren ICIDH (Nordenfelt, 2004).
Kontexten delas upp i omgivningsfaktorer och personfaktorer och det sammantaget utgör
en av två likvärdiga delar. Den andra delen som benämns funktionstillstånd och
funktionshinder delas även den in i två komponenter. Den ena handlar om kroppslig
funktion och struktur och den andra berör aktivitet och delaktighet. Dessa två står alltså
som en gemensam rubrik över samma domäner. Aktivitet i ICF definieras som en persons
genomförande av en uppgift eller handling – kopplat till förmågan. Delaktighet handlar
mer om individens involvering i handlingen. ”Delaktighet är en persons engagemang i en
livssituation” (Socialstyrelsen, 2003, s.14)
Delaktighet enligt den här definitionen blir då en subjektiv känsla, inte mätbar för
omgivningen utan enbart uppfattad av den enskilde individen. Aktivitet däremot blir mer
konkret och observerbar. Dessutom blir orsakssökandet efter en individs grad av
delaktighet komplext. En persons engamemang står aldrig helt för sig själv, uppkommer
inte ur intet. Den utvecklas i samspel med de andra delarna som skrivits fram i ICF.
Personliga egenskaper och faktorer, omgivningens erbjudande av möjligheter eller hinder
utgör alla en del i det som kan yttra sig som en aktivitet och som engagemang.
”Delaktighet uppstår alltså i skärningspunkten mellan en persons aktivitet och miljön,
dvs. genom samspel mellan individ och miljö.” (Björck-Åkesson & Granlund, 2004, s.36)
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Molin (2004) förklarar att delaktig är något som en person är i samspel med omgivningen
och att då endast tillskriva delaktighetsbegreppet subjektiva egenskaper ger en alltför
ensidig bild. Begreppet behöver innefatta både subjektiva och objektiva aspekter.
Engagemang, autonomi och en känsla av att höra till – informell tillhörighet är alla
aspekter som kan kopplas till individens inre person och är delvis avhängigt dennes vilja
och självbestämmande. Det blir ett intrapersonellt perspektiv på delaktighet. Vidare kan
formell tillhörighet och tillgänglighet vara av mer objektiv karaktär, men också något som
behöver hanteras i samspel mellan omgivning och individ – intrapersonellt (a.a.).
Jansson (2005) definierar delaktighet utifrån sex olika aspekter som tillsammans bildar
en helhet vilka utgör förutsättningar för att skapa delaktighet. De sex
delaktighetsaspekterna är enligt Janson möjliga att uppfatta som hierarkiskt ordnade där
samhandling, tillgänglighet och tillhörighet kan ses som objektiva delaktighetsaspekter
och som en grundläggande förutsättning för att de övriga tre, mer subjektiva,
delaktighetsaspekterna autonomi, engagemang och acceptans ska ges en möjlighet att
uppfyllas. Utifrån dessa aspekter har SPSM arbetat vidare och skapat det de kallar för
Delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). Den bygger på ett
kontextuellt perspektiv vilket betyder att delaktighet alltid sker i ett sammanhang. Olika
typer av sammanhang ställer olika krav på både individen och omgivningen. Modellen är
tänkt att fungera som ett verktyg till hjälp att definiera och synliggöra delaktighet i skolan.
Då vi i den här studien kommer relatera till delaktighetsaspekterna följer här en
beskrivning av dem.
•

•

•

•

Tillhörighet – Är enligt delaktighetsmodellens definition allas rätt att ingå i ett
sammanhang, en skola och en klass. Att formellt vara inskriven och tillhöra en
skolform eller ett fritidshem.
Tillgänglighet – En grundläggande förutsättning för delaktighet som kan delas
upp i olika rubriker: Fysisk tillgänglighet innebär att miljön är lätt att orientera sig
i, lätt att ta sig fram i samt möjliggör tillgång till olika relevanta objekt som är
anpassade och fungerande för personen i fråga. Med ett tillgängligt
meningssammanhang menas att förutsättningar finns för att eleven ska kunna
förstå meningen med det som sägs, det som görs och det som sker. Ett tillgängligt
sociokommunikativt samspel innebär till exempel att möjliggöra för eleven de
sociala regler som gäller i ett aktuellt sammanhang, men även att tillgängliggöra
den kommunikativa tekniken som används. Såsom tal, eller Tecken för Alternativ
och Kompletterande Kommunikation (TAKK), eller vilket stöd som nu behövs
för att skapa sociala förutsättningar för delaktighet.
Samhandling – Enkelt uttryckt, att göra någonting tillsammans. Det behöver dock
inte betyda att alla som deltar i en aktivitet gör samma sak, utan det går att delta
på olika sätt och i olika hög grad. Huvudsaken är att det görs tillsammans med
andra och att ens insats accepteras och erkänns i gruppen.
Erkännande – Att omgivningen accepterar individens deltagande i gruppen. Det
handlar om gruppens subjektiva syn på individen. Anser gruppen att den aktuelle
individen tillför något eller inte?
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•

•

Engagemang – Det här är en egenupplevd aspekt och något som inte kan krävas
utifrån. Men genom att skapa goda förutsättningar för tillgängliga aktiviteter och
samhandling kan individens engagemang påverkas.
Autonomi – Individens möjlighet till självbestämmande och inflytande över vad
den gör, hur den gör det och tillsammans med vem det görs.

Dessa sex delaktighetsaspekter påverkar varandra och kan vid hög grad och i kombination
skapa förutsättningar för deltagande. Till exempel skapar hög grad av tillgänglighet,
erkännande och samhandling goda förutsättningar för hög grad av delaktighet (Janson,
2005; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018).
Delaktighet kan även tolkas som en process, som en pågående rörelse. Lave (2000)
kopplar samman den rörelsen med lärande. Förenklat kan det beskrivas som att vi lär för
att bli en del av något, men vi lär också för att vi är en del av något. Se kap. 3.2 för en
vidareutveckling av resonemanget.
Om delaktighet förklaras som en rörelse borde det vara möjligt att röra sig utåt och inåt
enligt mer eller mindre definierade former av delaktighet, att nivågruppera delaktighet.
Shier (2001) har utvecklat en modell där barns delaktighet kategoriseras efter fem olika
nivåer. I de lägre nivåerna handlar det om att barnet ska lyssnas på och ges möjlighet att
uttrycka sig, i de högre nivåerna ges barnet mandat till att involveras i, ta ansvar för och
fatta beslut. Även Jansson (2005) har som redan nämnts, förklarat delaktighetsaspekterna
i hierarkisk ordning där de lägre utgör förutsättningar för de högre att uppnås. På det sättet
framställs aspekterna dock inte i SPSM:s delaktighetsmodell (Szönyi & Söderqvist
Dunkers, 2018), där beskrivs de som att alla hänger samman och påverkar varandra. ”Alla
är viktiga att uppmärksamma och har betydelse för elevers möjlighet till delaktighet i
skolans lärmiljöer.”, (a.a., s.12)
Utifrån en liknande tanke, men direkt kopplat till musik, beskriver Holgersen (2002)
musiken som ett objekt eller fenomen – Intentum som deltagarna genom olika
perceptioner kan rikta sig mot och förhålla sig till – Intentio. Det blir som ett
spänningsfält, eller en rörelse mellan objekt och intention. Deltagarna kan ha olika
deltagarstrategier som benämns; reception, imitation, identifikation och elaboration.
Strategierna kan förekomma både parallellt och konkurrerande med varandra, de ska dock
inte betraktas hierarkiskt på det sätt som Shiers aspekter av delaktighets kan tolkas. För
en mer ingående beskrivning av Holgersens strategier se kap. 2.3 där sambandet med
musik blir mer tydlig.
Holgersen använder sig av begreppet deltagande och inte delaktighet. Förenklat tolkas
deltagande som ett snävare begrepp jämfört med delaktighet. Delaktighet hanteras i ett
vidare perspektiv delvis som förklaringsmodell för ett tillstånd eller en miljö medans
deltagande mer handlar om hur delaktigheten tar sig uttryck, mer kopplat till ett görande
(Holgersen 2002; Nordenfelt, 2004; Östlund, 2012).
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1.3

Skolform - Särskola

I skollagen (SFS 2010:800) redogörs för grund- och gymnasiesärskola som skolformer
för elever med utvecklingsstörning vilka inte bedöms kunna nå upp till grundskolans
kunskapskrav. För att bli mottagen i grundsärskolan krävs en föregående utredning vilken
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. En utredning som
ska ske i samråd med barnets vårdnadshavare. Både grundsärskolan och
gymnasiesärskolan omfattar utbildning i ämnen eller/och inom ämnesområden, där den
sistnämnda är avsedd för de elever som ej kan tillgodogöra sig utbildningen i ämnen. De
som läser enligt ämnesområden får, istället för betyg, omdömen som ska beskriva elevens
kunskapsutveckling (a.a.). I slutet av årskurs 9 samt efter avslutade kurser i
gymnasiesärskolan bedöms även eleverna utifrån kursplanernas kunskapskrav. De har
delats in i två nivåer: grundläggande och fördjupade kunskaper. På båda nivåerna ska
bedömningen göras med hänsyn till elevens förutsättningar.
För grundläggande kunskaper är det framförallt deltagandet i ämnenas olika sammanhang
som utgör kunskapskravet. Begreppet ”att delta” används mest frekvens av de olika
progressionsuttrycken. Det finns med i alla ämnen, både för grund- och gymnasieskolan
och nämns totalt hela 59 gånger (Skolverket, 2013; Skolverket, 2018).
För grundsärskolan inriktning ämnesområde har skolverket (2015) gett ut ett stödmaterial
kring kunskapsbedömning. I den kommenteras vikten av att verka för elevernas
delaktighet i sitt eget lärande, ett slags metakognitionsperspektiv. Att involveras i
planering, bidra med idéer och ta initiativ och ansvar är fler aspekter som kopplas till
delaktighet, såsom det beskrivs i läroplanens första kapitel om skolans värdegrund och
uppdrag. Hur deltagandebegreppet ska tolkas i kunskapskraven hanteras inte, dock
betonas att kraven kan ha olika betydelse beroende på vem som bedöms, eftersom den
görs efter elevens förmåga. Det torde innebära att deltagandet kan ta sig olika uttryck
(a.a.).

1.4

Sammanfattning och avgränsningar

I studien behandlas musik som ett klingande fenomen med förmåga att skapa ett
gemensamt uppmärksamhetsfokus (Holgersen, 2002). Vidare anammas idéen om att
delaktighet både innehåller objektiva och subjektiva aspekter (Janson, 2005;
Socialstyrelsen, 2003) och den uppstår i mötet mellan individ och miljö (Molin, 2004).
Vidare har vi valt att betrakta mötet, eller skärningspunkten, som ickestatisk och beroende
av sin kontext (Björck-Åkesson & Granlund, 2004; Nordenfelt, 2004). Delaktighet tolkas
därför som en process eller rörelse (Lave, 2000). Distinktionen mellan delaktighet och
deltagande görs genom att delaktighet beskrivs som ett adjektiv, ett tillstånd som förvisso
är föränderligt, deltagande kopplas till görandet, ett verb. Därmed inte sagt att begreppen
egentligen inte är mer komplexa. Reifieringen motiveras utifrån studiens hanterbarhet.
Deltagandet kommer framförallt belysas med fokus på samhandlingsaspekten, men även
autonomi och tillgänglighet kommer beröras utifrån hur Janson (2005) och Szönyi &
Söderqvist Dunkers (2018) förklarar begreppen. Autonomi kopplas även till Holgersen
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(2002) och handlar då om individens möjlighet att själv välja deltagandestrategi. Vår
ambition är att placera studien mitt i mötet mellan individ och miljö, i själva
skärningspunkten, för att kunna studera aktiviteten, hur den vuxne formar den, det sätt
som eleven möter aktiviteten och hur det sen påverkar situationen.
Vi har inte för avsikt att söka mäta effekten av deltagandet, utan just dess grad och hur
det kan ta sig uttryck hos elever inom särskolan. Vidare innefattar studien endast den
inriktning inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan som benämns ämnesområde
respektive individuella programmet. (Skolverket, 2011 & 2013)

1.5 Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att, med ett särskilt fokus på delaktighet och deltagande, undersöka och
belysa musikens funktion och roll för elever inom särskolan inriktning ämnesområde och
individuellt program i två kommuner.
För att uppnå studiens syfte behöver olika aspekter av musik och dess verkan belysas
genom följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka aspekter i musik främjar elevens delaktighet?
Hur tar sig elevens deltagande uttryck i musikaktiviteter?
På vilket sätt kan musiken fungera som ett redskap och stöd för lärande?
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2. Tidigare forskning
Vid en genomgång av forskning som hanterar musik som medel, elevers delaktighet och
elever med intellektuell funktionsnedsättning blir det tydligt att dessa tre aspekter inte
förenats i särskilt stor utsträckning. Vi har inte lyckats hitta någon forskning som helt
stämmer in på det valda problemområdet. Därför får forskningen behandlas som delar
eller pusselbitar för att gemensamt ringa in forskningsfrågan. Avsnittet om musik som
medel baseras på internationell forskning. Forskningen om delaktighet kopplat till
särskolan är mestadels nationell. Vidare är den forskning som handlar om musik kopplat
till delaktighet till största delen gjord utanför särskolans kontext, i förskola och
lågstadiet.

2.1

Forskning på musik som medel

Nedan följer några övergripande exempel på forskning som handlar om musikens effekt
och påverkan på individens lärande och utveckling.
Musik och det lilla barnet - Forskning som berör det lilla barnets, förvisso imponerande,
förmåga att registrera, diskriminera och reagera på musik tenderar att handla mer om
individens utveckling och just förmågor än om musikens påverkan på individen. Här
utkristalliseras dock flera olika kopplingar mellan musik och andra utvecklingsaspekter
såsom språk, fantasi, perception, rytmik, sociala och kulturella (Teachout, 2005; Trehub,
2003).
Musik och kognition - Kognition är ett samlat begrepp för ett flertal olika förmågor. Det
finns därför ingen enhetlig bild av musikens påverkan på individers kognition.
Schellenberg (2004) använde sig av flera olika intelligenstest, bland annat Wisc-11 och
the Kaufman Test of Educational Achievement, före och efter en forskningsperiod. Där
visade elever som spelade instrument på en större progression i testerna jämfört med
kontrollgruppen. Undersökningen replikerades två år senare på andra respondenter och
visade på liknande, dock lägre, resultat vad gäller allmän intellektuell funktion
(Schellenberg, 2006).
Vid forskning som kopplar musikundervisning till logisk-matematisk förmåga finns det
belägg för att musiken bidrar till en positiv effekt (Portowitz, Lichtenstein, Egorova, &
Brand, 2009) samtidigt indikerar andra undersökningar att det inte går att säkerställa den
korrelationen (Costa-Giomi, 2004; Schellenberg, 2006)
Musik och språkutveckling - Musikövningar i syfte att jobba med fonologisk medvetenhet
och läsutveckling har visat sig gynnsamma. Elever som ingått i
musikträningsprogrammen har haft en större språkutveckling inom ovanstående områden
jämfört med kontrollgrupper som inte genomgått riktad undervisning, men även i
jämförelse med grupper som haft andra typer av språkutvecklande träningsprogram (Piro
& Ortiz, 2009; Herrera, Oswaldo, Defior, Fernandez–Smith, & Costa-Giomi, 2011; Degé,
Patscheke, & Scwarzer, 2016).
15

Musik och social utveckling - Att deltagande i musikaktiviteter från barndomen bidrar till
individens socialisering är, som redan nämnts, inte lätt att mäta eller säkerställa. En
kvantifiering blir nödvändig och därmed riskeras att flera dimensioner av både estetik och
helhetsutveckling förbises (Madden et al., 2014). Vid mätbara tester som handlar om
social förmåga, självkänsla och självbild visar elever som fått delta i olika musikprogram
på en positiv förändring jämfört med kontrollgrupper (Portowitz et al., 2009; CostaGiomi, 2004). Vid mer kvalitativ forskning dras paralleller mellan musikdeltagande och
större mått av motivation, självkänsla, välmående, bättre förmåga att se och
uppmärksamma andra och mindre konflikbenägenhet (Teachout, 2005; Hallam, 2010).
Det går dock inte alltid utläsa vad som föder vad.
Musik och särskilda behov - Ingen av ovanstående forskningsreferenser handlar specifikt
om elever i behov av särskilt stöd. Forskning med detta fokus kan presenteras utifrån
följande inriktningar. Attityder, förhållningssätt och metoder vid inkludering av elever
med särskilda behov, ofta NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i
musikundervisningen (Gerrity, Hourigan, & Horton, 2013; Vaz et al. 2015) Specifika
metoder, vars effekt undersöks hos elever med funktionsnedsättningar, i de här fallen
intellektuella (Bell, 2008; Blair, 2013; Weeks, 2015) Musik som terapi, där terapeutiska
musikaktiviteter visar på positiva effekter vad gäller individers motoriska, sociala och
språkliga utveckling. Bland annat har sociala förmågor som turtagning, imitation, initiativ
och ögonkontakt studerats, där har progressionen varit större jämfört med
kontrollgruppers (Duffy & Fuller, 2000; Groß, Linden, & Ostermann, 2010). Murphy och
McFerran (2017) kan i en kritisk granskning av forskningsartiklar rörande musik och
social samhörighet för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning
konstatera att det stora flertalet artiklar som hanterar ämnet utgår från specifika metoder,
mestadels musikterapeutiska. De beskriver det som en deltagandeproblematik när
individer med intellektuell funktionsnedsättning i alltför hög grad kopplas till redan
definierade musikprogram. Möjligheten att själva bestämma och välja i en musikalisk
praxis blir därmed mer begränsad. Vidare skriver Murphy och McFerran att forskning
inom fältet saknar deltagarens perspektiv och röst, samt att det i stor utsträckning rör sig
om positiv rapportering, alltså en avsaknad av problematisering.
Darrow (2017) beskriver problematiken med musikundervisning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning som inte möts av lärare med specialpedagogisk
kompetens. I artikeln lyfts musikundervisning fram som ett av få undervisningstillfällen
där denna elevgrupp inkluderas i ordinarie undervisningsgrupp och där de även har
möjlighet till egna val som till exempel att välja om de ska delta, samt hur, genom att till
exempel välja instrument eller att delta genom sång. Genom samarbete mellan olika
pedagogiska professioner stärks elevernas möjligheter att delta och därmed nå gruppens
gemensamma kunskapsmål.

2.2

Delaktighet i särskolans kontext

Delaktighet är som redan nämnts ett centralt begrepp då det handlar om förhållningssättet
gentemot individer med funktionsnedsättning. Trots det är urvalet av forskning i den
16

kombinationen begränsat, i synnerhet då det handlar om delaktighet för individer med
omfattande intellektuella funktionsnedsättningar (Östlund, 2012).
Nordström (2002) har jämfört kamratrelationerna mellan elever med lindrig
utvecklingsstörning samt mellan dessa elever och elever utan utvecklingsstörning. En av
hennes slutsatser är att delaktighet kan få olika innebörd beroende på om den är vertikal
eller horisontell. Att de horisontella relationerna - möte mellan jämlikar - blir begränsade
på grund av bristande förmåga att stanna i, vidareutveckla och styra leken samt att, på ett
konstruktivt sätt, kunna hantera konflikter. I lek med elever som inte har en
utvecklingsstörning tenderade relationerna att bli mer vertikala – relation där
maktobalans råder - då samspelet inte var jämlikt. Motoriska och kognitiva svårigheter
gör att eleverna med utvecklingsstörning inte stannar länge i leken, att de leker bredvid,
blir iakttagare eller tilldelas en enklare roll eller uppgift. Nordström påpekar att
deltagande enligt den sistnämnda beskrivningen snarare kan upplevas som ett utanförskap
(a.a.). Även Luttropp och Granlund (2010) konstaterar i en liknande jämförelse att
förskolebarn med intellektuella funktionsnedsättningar verkar vara mindre engagerade i
komplexa lekar och har svårare att upprätta och upprätthålla sociala kontakter med
kompisar. De kunde ändå identifiera både likheter och skillnader i jämförelsen mellan
barn med och utan intellektuella funktionsnedsättningar. Likt var att alla barn visade
engagemang i samma slags lekkontexter, dock i olika utsträckning. Olikheter visade sig
i att de vuxna styrde leken mer för barn med intellektuell funktionsnedsättning. De vuxna
höll sig också fysiskt närmre dessa barn vilket fick till följd att barnen interagerar mer
med vuxna än med kompisar (a.a.).
Även om jämförelsen mellan individer med och utan utvecklingsstörning inte kommer
vara föremål i den här studien kan det vara av vikt att veta hur delaktighet i en vertikal
relation, både vuxen-elev eller elev-elev i ett ojämlikt förhållande, kan yttra sig.
Relationer för individer med omfattande intellektuell funktionsnedsättning tenderar att
bli än mer vertikala då de på grund av sitt stödbehov vistas i mer vuxentäta miljöer.
Anderson (2002) skriver i sin studie, som handlar om kommunikation för elever med
hörselnedsättning i särskolan, att dessa elevers kommunikation främst sker i vertikala
relationer och att den vuxne har den styrande rollen. I de sammanhang där den vuxne inte
behärskar kommunikationsstilen ur ett barncentrerat perspektiv, vilket innebär att barnet
görs delaktigt i kommunikationen, tenderar kommunikationen att ske endast på den
vuxnes villkor. Den vuxne har då ett övertag, som inte enbart består i att de har högre
kommunikativ kompetens, barnet måste även anpassa sig i för att vara delaktig i
kommunikationen. Vid mer informella kommunikationssituationer intar den vuxne ett
mer barncentrerat förhållningssätt som innebär att eleverna tar mer egna initiativ och blir
mer engagerade – delaktiga - i kommunikationen. Vidare skriver Anderson att samtal
kamrater emellan förekom i relativt liten utsträckning och att skolan har en stor uppgift i
att utveckla dessa möjligheter till horisontella relationer (a.a.) Både Andersson, (2002)
Luttropp och Granlund (2010) beskriver att skillnaden i kommunikationsförmåga kan ses
som en orsak till att de horisontella relationerna inte ges möjlighet att utvecklas. Det kan
både bero på en kommunikationsproblematik hos personen med intellektuell
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funktionsnedsättning, men även på omgivningens oförmåga att använda och förstå
alternativ kompletterande kommunikation, exempelvis tecken.
Östlund (2015) har genomfört en studie i grundsärskolan inriktning ämnesområde av
elevernas deltagande i olika kontexter. Att delta kan jämföras med samhandling som i
studien står för den interaktion som sker mellan klassrummets olika aktörer – elever,
elevassistenter och pedagoger utifrån olika kontexter. Även elevernas autonomi och
engagemang har observerats och analyserats i den mån den är objektivt hanterbar, alltså
när det tar sig fysiska uttryck i interaktionen. Deltagandet sätts även i relation till den
pedagogiska praktiken vilken i det här sammanhanget handlar om de förväntningar som
ställs på de olika aktörerna samt vilka tekniker som används för att positionera sig och
andra i förhållande till förväntningarna. Här framträder olika aspekter av deltagande, eller
dess avsaknad. Eleven beskrivs utifrån olika kontexter och kontextuella villkor som:
upplevande, väljande – autonom, utforskande, oengagerad, omsorgstagande och lekande.
Flertalet av de episoder som beskrivs präglas av vertikala relationer där den vuxne både
står för initiativet och agerar efter de rådande förväntningarna. Östlund konstaterar att:
Det är främst avsaknaden av sammanhang som erbjuder eleverna horisontella
relationer som framträder som den mest problematiska aspekten av elevernas
möjlighet till deltagande. (a.a. s.226)

Vidare beskriver Östlund en pedagogisk miljö där tillgänglighetsaspekten är väl
tillgodosedd. Stora anpassningar görs i syfte att varje individ ska ges maximal möjlighet
till fysisk, pedagogisk och social delaktighet. Paradoxalt nog skulle den höga
tillgängligheten kunna leda till en delaktighetsproblematik i förlängningen då tillvaron
utanför skolkontexten inte är lika tillrättalagd.
Elevernas skoltillvaro delades in i sex områden varav tre tydligt kunde motiveras utifrån
kursplanens mål: samling, en-till-en undervisning och gemensam undervisning. Behovet
av att göra individuella anpassningar är tydligt även här. Kvantitativt sett en stor del av
elevernas ämnesmässiga tillvaro spenderades i en-till-en undervisning. Tanken är, på
samma sätt som med tillgänglighetsambitionen, att göra individuella anpassningar i syfte
att skapa optimala förutsättningar för delaktighet och utveckling. Ändå blir det
asymmetriska i dessa situationer problematisk ur ett delaktighetsperspektiv (a.a.) Hög
grad av vuxentäthet och vertikala relationer minskar möjligheten till initiativtagande och
interaktion i horisontella relationer (Anderson, 2002; Luttropp & Granlund, 2010)
Det blir dock missvisande att ge bilden av att horisontella relationer i alla lägen är
eftersträvansvärt istället för vertikala. För personer med omfattande intellektuell
funktionsnedsättning blir relationen till en vuxen, ofta föräldrar, som har hög förmåga att
tolka och kommunicera avgörande för att möjliggöra delaktighet. Olsson (2006) beskriver
det som att kommunikation i den här typen av relationer blir till en gemensam kompetens,
alltså en förmåga som det krävs stöd för att kunna genomföra. Stödbehovet är också en
naturlig del av en persons lärande och utveckling vilket beskrivs närmare i teorikapitlet
och benämns den proximala utvecklingszonen. Genom att, i sin kommunikation vara
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inbjudande och själv modellera skapas ett rum att utvecklas i. Anderson (2002) beskriver
att:
Medvetna vuxna som använder sitt kommunikativa och språkliga försprång på
ett positivt och utvecklande sätt borde däremot kunna vara goda
kommunikativa- och språkliga modeller för barn med funktionshinder. (a.a., s.
12)

2.3

Musik och delaktighet

Musiken kan, genom sina flerstrukturella element i tid och rum, fungera som en motor
vilken bjuder in till delaktighet. Holgersen (2002) beskriver i sina studier om
förskolebarns delaktighet i musik hur musikaliska aktiviteter kan ses som en gemensam
konstruktion av samtliga deltagare oavsett hur deltagandet tar sig uttryck. Själva
upprinnelsen till aktiviteten är beroende av meningsinnehållet i intentum. Om intenum,
(fenomenet eller objektet, i det här fallet musik) har förmåga att skapa en attraktionskraft,
känslan av meningsfullhet, uppstår en rörelse riktad mot och av intentum. Rörelsen
benämns intentio och den beskrivs framförallt som en medveten uppmärksamhet genom
perceptionerna som leder till reproduktion och produktion. Men rörelsen behöver inte
enbart ses som fysisk, den kan även yttra sig som en inre rörelse, ett utrymme för
reflektion och interpretation.
Genom att ange fyra olika strategier för deltagande har Holgersen utvecklat en modell för
att kunna analysera hur barnen förhåller sig till intentum, och hur deras, medvetna eller
omedvetna, intentioner kan variera. Här följer en beskrivning av strategierna:
•

•

•

•

Reception – att vara mottagare, att iaktta och lyssna utan att själv, förutom genom
kroppsspråk och blickar, ge respons. Även motorisk och emotionell upplevelse av
musiken ingår i strategin.
Imitation – en efterlikning av ett uttrycks yttre form, till exempel rörelse, sång och
spel. Att imitera betyder inte att deltagaren har förståelse för helheten av det som
sker, utan en mer fragmenterad förståelse av musikens olika element.
Identifikation – är mer av att ta in ett helhetsintryck av musiken och att kunna
identifiera sig med den. Det yttrar sig i att deltagaren både kan producera och
reproducera musikaliskt. Till exempel att kunna fortsätta spela och sjunga även
om musiken tystnat, eller att med kroppen inta samma form av intensitet som
musiken.
Elaboration – I det sätt som deltagaren producerar, reproducerar och lever sig in
i musiken blir det tydligt att det görs med förståelse och reflektion. Det kan till
exempel yttra sig i att uttrycket kan varieras på ett personligt sätt.

Dahlbäck (2011) har även hon, i sin studie på lågstadiebarn, valt att kategorisera
musikdeltagandets olika uttryck, vilka påminner om ovanstående strategier. Till skillnad
från Holgersen görs här en något mer uttalad nivåbestämning, en slags progression i
ämnet. Deltagandet rör sig från att lyssna och se – delvis medhandla i sång och rörelser –
kommunicera och interagera till att vara huvudaktör.
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Som ett svar på avsaknaden av evidensbaserad forskning om musik och delaktighet
gjord på personer med grav intellektuell funktionsnedsättning startades i Storbritannien
ett projekt i syfte att observera dessa personers respons på musik. Projektet fick namnet
Sounds of intents – intentionens ljud, eller uttryck (Welch, Ockelford, Zimmermann,
Carter & Himonides, 2006). I projektets första fas observerades 69 barn och ungdomar
under ett års tid, totalt 630 observationer vars resultat sen låg till grund för en modell
som bestod av en kategorisering och differentiering av hur responsen på musik kunde ta
sig uttryck. Kategorierna benämns: reagera, agera (som i att själv initiera eller visa
egen intention) och interagera. Inom varje kategori gjordes dessutom en
nivåbestämning i fem delar som gick från att responsen upplevdes som slumpmässig, att
det inte gick att avgöra om den var medveten eller inte, till att det märktes på responsen
att deltagaren hade förståelse för musikens struktur, mönster och variationer (Welch,
Ockelford, Carter, Zimmermann & Himonides, 2009). Kategorierna och
beskrivningarna av dem påminner om Holgersens (2002) uttryck för intentio –
deltagarstrategier, men med skillnaden att de mer fokuserar själva responsen. Vad som
sker i det musikaliska mötet och hur det påverkar situationen hanteras inte lika tydligt. I
studiens resultat tydliggörs att responsen på musik hos deltagarna kan jämföras med
resultat på forskning av det lilla barnets respons på musik. Men med en begränsad
förmåga att uppmärksamma struktur, mönster och variationer i musiken tar sig den här
elevkategorins utveckling andra uttryck jämfört med barn utan intellektuell
funktionsnedsättning. Vidare påverkas utvecklingen inom musik av individens förmåga
att ge kroppslig och verbal respons på musiken. I studien var det få av deltagarna som
gav respons enligt de lägsta eller högsta nivåerna. Responsen var intentionell och tydligt
kopplad till stimulit – musiken (Welch et al. 2009). Modellen har utvecklats till ett
ramverk för forskning och som stöd för bedömning och planering av undervisning i
musik för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning (Ockelford, 2015).
Att det är möjligt att ta del av ett musikaliskt sammanhang på olika sätt och villkor blir
tydligt även i Ehrlins (2012) och Östlunds (2015) studier. Östlund beskriver hur
eleverna i vissa fall får hjälp att både spela och klappa genom att elevassistenter tar tag i
elevers händer och klappar/spelar med. Holgersen (2002) förklarar det som styrd
imitation när läraren aktivt griper in och för barnets hand i puls på trumman för att sen
släppa taget. Det fungerar som en slags fysisk vägledning från receptivt deltagande till
imiterande. Agerandet, skriver Holgersen, behöver föregås av en tolkning av
deltagarens intention. Det är fullt möjligt, och borde även alltid vara accepterat, att delta
genom reception utan några andra intentioner. Beror däremot det responsiva
strategivalet, medvetet eller omedvetet, på att deltagaren inte förmår eller vågar delta
genom imitation kan den styrda formen av stöttning och vägledning vara tillämpbar.
Östlund (2015) ger exempel på situationer när läraren inviterar till imitation på ett
upprepande sätt, trots att eleven responderar negativt - genom att inte följa. Efter en stund
svarar eleven på musiken, men då med ett annat än det förväntade uttrycket, uttrycket
bekräftas, men det tydliggörs för eleven att denne egentligen skulle ge respons på ett annat
sätt. Enligt Holgersens (2002) resonemang skulle det kunna tolkas som att det inte rådde
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en acceptans för responsivt deltagande, vidare fanns det inte utrymme för elaboration.
Imitation var det förväntade sättet att delta på. I Östlunds studie förklaras
förhållningssättet som de olika aktörernas sätt att positionera sig gentemot varandra, allt
beroende på de förväntningar som ryms i de olika kontexterna. I det här sammanhanget
kan eleven beskrivas som oengagerad, uppdraget blev då att engagera. Vid sammanhang
som hade ett tydligare upplevelsefokus ställdes dock inte samma krav på formen av
deltagande.
Vid Dahlbäcks studier (2011) som löper över tid blir det tydligt både hur deltagandet
yttrade sig i olika sammanhang samt hur det förändrades. Som exempel kunde hon se hur
eleverna vid tillägnandet av ett nytt moment började med att delta i rörelser för att sen
lägga till sång. Generellt sett kunde hon också konstatera att eleverna blev mer och mer
delaktiga i musikaktiviteterna. ”Den gemensamma basen av vad alla kunde delta i växte”
(a.a., s.107) Även Holgersen kunde observera individuella progressioner i deltagandet.
Han beskriver barn som deltog genom reception och hur det för några tog tid innan de
själva agerade genom imitation. Med musikens struktur som motor, och genom att till
exempel få ett instrument i handen, bjöds barnen in till ett mer aktivt deltagande.
Det råder således en stor, och mestadels tillåtande, spännvidd över hur deltagandet kan ta
sig uttryck, vilket blir tydligt i de olika studierna. Ehrlin (2012) beskriver hur eleverna
spontant efter en musiksamling använder instrumenten till att skapa egen musik, fler barn
strömmar till och det hela utvecklar sig till en gemensam improviserad aktivitet med sång,
spel och rörelse.
Både Östlund och Ehrlin beskriver i relation till individuell undervisning och till samtal
som kommunikationsmedel hur musiken har en fördel av att vara en tydligare gemensam
aktivitet. Vid den är det möjligt för fler att vara aktiva samtidigt. Ehrlin redovisar hur en
musiksamling jämfört med en samling där kommunikationen sker via tal ger betydligt
mycket mer tid för samtliga elever att vara aktiva och då också koncentrerade. Då en i
taget ska tala uppstår ibland en väntan för övriga gruppmedlemmar som gör det lätt att
tappa i fokus och koncentration (a.a.) Östlund (2012) beskriver att eleverna kunde förhålla
sig ”hänsynsfullt ouppmärksamt” (a.a., s.134) i de situationer när en elev i taget fokuseras,
en får helt enkelt vänta in sin tur.
Den förhållandevis höga graden av gemensam aktivitet vid musiksamlingarna ger
eleverna möjlighet att handla tillsammans med kompisar och vuxna som kan mer, att vara
i den proximala utvecklingszonen (Ehrlin, 2012). Stöttningen kan både bestå i att en
vuxen söker ögonkontakt, fysiskt berör eller förebildar i sång och rörelser. Likväl kan en
kompis agera medryckande för de andra. Även instrumentet som läggs i deltagarens hand
eller knä kan fungera som ett stöttande redskap då den både inbjuder till aktiviteten och
skapar ett riktat fysiskt fokus (Holgersen, 2002). Dahlbäck (2011) förklarar det som att
alla elever hade sin verktygslåda, sin kunskapsbas, som de plockade fram, prövade och
övade tillsammans med andra. De som kunde mer kunde i det gemensamma musicerandet
då utgöra en stödstruktur för de elever som inte hade klarat uppgiften på egen hand. Som
exempel konstaterar Ehrlin (2012) att eleverna i den gemensamma sången fick tillgång
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till och använde sig av ett mer avancerat språk jämfört med hur det tog sig uttryck i
individuellt tal.
Vidare beskrivs koncentration, uppmärksamhet och ökad självkänsla som positiva
effekter av musikaktiviteterna. Kompetenser och egenskaper som blir användbart in i
andra sammanhang. Ehrlin sammanfattar det som att musiken kan fylla en språklig-,
social-, gränsöverskridande- och upplevelsefunktion (a.a.). Även Östlund (2012) relaterar
musiken till elevens upplevelse, men även som ett redskap, då det handlar om att utforska,
att visuellt och/eller auditivt rikta sin uppmärksamhet.
Vid de musikaktiviteter som refereras till beskrivs hur dess struktur i sig fungerar
stöttande för eleverna. De följer alla liknande inslag och upplägg som kan bestå av
välkomstsånger, inslag där alla blir sedda, rörelsesånger, spel på instrument,
avslappningssånger och avslut. Strukturen skapar en känsla av igenkänning, möjlighet till
repetition men även till olika former av aktivitet och därmed deltagande. Vid både Ehrlins
(2012) och Östlunds (2012) studier av musikaktiviteter beskrivs även att formen, och
flödet i aktiviteten har företräde framför individuella avbrott eller inväntan på allas
deltagande. I förskolan resulterar det vid några tillfällen i att den som inte underordnar
sig formen exkluderas från sammanhanget och får gå ut från rummet. Östlund beskriver
det som att elevassistenterna tar fysiskt ansvar för att aktiviteten ska ”flyta på” i syfte att
eleven ska få ta del av den sinnesupplevelse som musiken kan erbjuda. Genom att till
exempel själva klappa takten eller hjälpa eleverna med de fysiska rörelserna blir det inga
tidsmässiga brott i aktiviteterna (a.a.). Att fysiskt gripa in i barnens eller elevernas
deltagande kan således göras med olika syften. Som ett sätt att invitera barnet till att
imitera som deltagarstrategi (Holgersen, 2002) eller med intentionen att förstärka elevens
upplevelse av musiken (Östlund, 2012).

2.4

Sammanfattning

Tidigare forskning har visat att musik på ett gynnsamt sätt kan användas för att utveckla
förmågor inom språk, kommunikation (Degé, Patscheke, & Scwarzer, 2016) och socialt
samspel (Portowitz et al., 2009). För elever med intellektuell funktionsnedsättning
framställs musikämnet väl ämnat som gruppgemensam aktivitet (Darrow, 2017).
Inom särskolan beskrivs verksamheten utifrån sitt höga mått av vertikala relationer
(Östlund, 2015) där möjligheten att utveckla horisontella relationer blir begränsad på
grund av bristande förmåga att läsa av och stanna kvar i sociala sammanhang (Nordström,
2002; Luttropp och Granlund, 2010). Upplevelsebetonade (Östlund, 2015) och informella
(Anderson, 2002) situationer anges som sammanhang där eleven får större utrymme att
agera på ”egna villkor” vilket ökar möjligheten till både egna initiativ, självbestämmande
och engagemang. Vidare är den pedagogiska miljön förhållandevis väl tillgodosedd ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Individuella anpassningar i syfte att skapa delaktighet vidtas
bland annat genom en-till-en undervisning (Östlund, 2015).
Musiken beskrivs som en attraktionskraft som kan skapa en rörelse i ett varierat mått av
deltagande vilket tar sig olika uttryck genom att deltagaren medvetet eller omedvetet
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använder sig av olika deltagarstrategier (Holgersen, 2002; Welch et al. 2009). I
forskningen presenteras exempel på hög acceptans för att deltagandet kan te sig på olika
sätt, men även exempel där formen har en överordnad roll och eleven följaktligen får rätta
sig efter den. Läraren använder sig av olika strategier för att locka till ett större deltagande
(Dahlbäck, 2011; Ehrlin, 2012; Murphy och McFerran, 2017; Östlund, 2015).
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3. Teori
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i en teoritriangulering utifrån två
teoribildningar vilka kan ses som närbesläktade. Den sociokulturella teorin och teorin
om situerat lärande. Båda har valts utifrån att lärande beskrivs som en process vilken
möjliggörs i mötet med andra - i en social kontext. Den sociokulturella teorin erhåller
begrepp, såsom redskap, appropriering och den proximala utvecklingszonen, vilka
kommer fungera som delar av analysverktyg. I teorin om situerat lärande beskrivs
kopplingen mellan delaktighet och lärande.

3.1 Sociokulturell teori
Den sociokulturella teorin grundar sig i Lev S. Vygotskijs (1896-1934) forskning.
Vygostkij bedrev studier inom psykologin och sökte bland annat svaret på kopplingen
mellan tänkande och språk (1999). En av de grundläggande tankarna för lärande och
utveckling utifrån den sociokulturella teorin är att lärande alltid sker i en kontext. Nilholm
(2016) förtydligar detta språkliga begrepp genom att förklara betydelsen av de två orden,
begreppet är sammansatt av kon-text - det som följer texten. I Sverige har den
sociokulturella teorin kopplat till lärande lyfts fram och tolkats vidare av bland annat
Säljö (2000, 2013, 2015), där benämns det som det sociokulturella perspektivet. Utifrån
detta perspektiv uppfattas kunskap som något människan utvecklar i ett socialt
sammanhang, i relation med sin omgivning, lärande sker således i alla situationer genom
deltagande och interaktion oavsett om situationen är organiserad för lärande eller ej
(Säljö, 2015).
3.1.1 Redskap
Ett centralt inslag gällande lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv är behärskandet
av olika redskap, både fysiska såväl som språkliga och intellektuella (Säljö, 2000).
Fysiska redskap har tillverkats och tillverkas fortfarande av människor för särskilda
syften. Detta beskriver Säljö (2013) sker genom att människan med hjälp av tidigare
kunskaper förvandlar material till ett annat för att skapa ett objekt bättre lämpat för just
det syftet, så som skapandet av en kniv eller ett hjul har skett för att underlätta sitt arbete.
På samma sätt är språket också en uppsättning av intellektuella redskap. Ord har skapats
av oss människor för att vi ska kunna samtala om sådant vi anser vara viktigt och
intressant. Språket är enligt Vygotskij det viktigaste verktyget för lärande och utveckling.
(a.a.).
Vygotskij (1999) beskriver i sin forskning ett komplext samband mellan tanke och ord
som i sitt ursprung inte är förbundna med varandra, men som uppstår, förändras och växer
i ett utvecklingsförlopp. Han menar att det är fruktlöst att studera tanke och språk som
två separata parter oberoende av varandra, utan att det är som en helhet det måste
betraktas. Liksom att analysera hur vatten kan släcka eld genom att dela upp vatten i dess
beståndsdelar syre och väte och bli förvånad över att syre påskyndar förbränning och väte
brinner av sig själv. På samma sätt måste ord och tanke betraktas och analyseras som en
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helhet beroende av varandra för att kunna leda till någon förklaring av hur de hänger ihop.
Ett ord utan betydelse är inte längre ett ord utan endast ett ljud. På så sätt är betydelsen
av ordet ordets kännetecken. Men kännetecknet, är samtidigt en generalisering av en
symbol som framträtt ur en tankeakt, vilket knyter ihop ordets betydelse till både ett
språkligt och ett intellektuellt fenomen (a.a.).
3.1.2 Appropriering
Den sociokulturella metaforen för lärande, appropriering beskrivs och översätts av Säljö
(2015) till: ta till sig, låna in, ta över och göra till sitt. Att till exempel barnet i interaktion
med vuxna lär sig känna igen nya ord, lär sig vad de betyder och sen gör dessa relevanta
för sig själv för att sedan också på egen hand kunna använda dem. På så sätt görs
kunskaper och erfarenheter synlig mellan människor genom kommunikation, språket blir
på så sätt ett viktigt verktyg för tänkande och lärande.
Språket är alltså inom ett sociokulturellt perspektiv att betrakta som ett verktyg, eller till
och med en verktygslåda. En verktygslåda vi använder både för att kommunicera utåt mot
andra människor, men även när vi själva tänker och för våra inre dialoger. Så i det sociala
sammanhanget möts barnet av språket och approprierar på så vis grundläggande
kunskaper och färdigheter som omgivningen levererar. En viktig princip med detta
resonemang är att erfarenheter och kunskaper finns till och blir synliga mellan människor
genom just kommunikation (a.a.).
3.1.3

Den proximala utvecklingszonen

Så som orden och dess betydelse utvecklas likt skapandet och förfinandet av fysiska
redskap utvecklas enligt Vygotskij människan ständigt och förändras genom att ta till sig
erfarenheter (Säljö, 2015). Ett barn i ett sociokulturellt sammanhang bygger sitt lärande
utifrån en grundläggande ojämlikhet där den vuxne stöttar barnet på vägen in i kulturellt
viktiga kunskaper. Den ”proximala utvecklingszonen”, även översatt till den ”närmsta
utvecklingsnivån” är begreppet som bygger på teorin att när vi lärt oss och behärskar
något är vi samtidigt ett steg närmre att lära något ytterligare. Det gäller både praktiska
färdigheter tillika intellektuella. Inledningsvis behövs stöd på vägen, som till exempel
instruktioner från någon som redan kan, för att sedan övervinna kunskapen själv och
kunna börja hantera den på egen hand. Den proximala utvecklingszonen sträcker sig
således över det kunskapsfält som är möjligt att uppnå med någon form av yttre stöd, för
att sedan leda vidare till framtida självständiga färdigheter (a.a.).
I ett exempel ur skolans värld skulle det kunna röra sig om en uppgift som eleven inte
klarar av på egen hand, men kan lösa den med rätt stöd och anpassningar. Om stöd och
uppgiftens utmaning är anpassat utifrån elevens proximala utvecklingszon kommer det
leda till att eleven senare kan klara av uppgiften på egen hand, självständigt utan dessa
anpassningar och stöd. Men om utmaningen ligger utanför elevens proximala
utvecklingszon kommer stödet endast resultera i att uppgiften eventuellt förenklas, men
inte leda till att eleven kommer kunna klara uppgiften självständigt. Det är alltså inte en
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självklarhet att stöd och anpassningar alltid leder till ett självständigt kunnande (Wass &
Golding, 2014). Vygotskij (1999) redogör genom sin forskning hur barnet i ett samarbete
alltid är klokare och starkare än i sitt självständiga arbete. Att barnet genom samarbetet
kan höja sig till en nivå där svårare uppgifter blir möjliga att lösa. Detta gäller dock bara
inom en viss gräns. En gräns som är olika för olika barn beroende på just barnets närmsta
utvecklingsnivå. Därav bör både den lägsta tröskeln för inlärning kunna fastställas tillika
inlärningens högsta tröskel då det endast är i spannet mellan dessa trösklar som
inlärningen kan vara fruktbärande.
En trädgårdsmästare som ville bestämma tillståndet hos sin trädgård skulle
göra fel om han fick för sig att bara räkna med de äppelträd som redan bär
mogen frukt. Han måste också räkna med de träd där frukten håller på att
mogna. (Vygotskij, 1999 s. 329)

3.2 Situerat lärande
Teorin om situerat lärande baseras på Lave och Wengers (1991) antropologiska studier
av lärande i olika sociala gemenskaper. Likt den sociokulturella teorin beskrivs lärande
och kunnande som kontextbundet. En individs förmåga är inte konstant, den skiftar
beroende sammanhang eller situation. Kunskap ligger så att säga inbäddad i sitt
sammanhang, i sin sociala praxis - community of practice, vilken således spelar en
avgörande roll för vad en individ kan och inte kan (a.a.).
(…) vi är responsiva till hur vi uppfattar en situation och dess förutsättningar,
och vårt tänkande är därmed situerat i praktiker som är socialt och emotionellt
laddade. (Säljö, 2015, s.113)

Då lärande är beroende av sitt sociala sammanhang kan det därför förklaras utifrån
individens deltagande. Lave (2000) beskriver det som att lärandet är ett
förändringsprojekt av identitet som endast kan ske genom att skifta sitt deltagande i den
sociala praktiken (a.a.). En grundläggande förutsättning är att deltagandet är legitimt –
tillåtet. Utifrån det förklaras det som en rörelse, från ett perifert deltagande till att mer
och mer kunna kliva in i, bli en medlem i den sociala gemenskapen och behärska den.
Genom skiftningar i deltagandet uppstår således en lärprocess och en individuell
utveckling. Men Lave och Wenger förklarar att det är större än så. Lärande handlar inte
bara om att bli involverad i en aktivitet. Aktiviteten i sig existerar inte i isolation. Den får
mening först när den sätts i en social kontext, i relation till annat och andra. Att bli delaktig
i en social praktik innebär således inte bara ett eget lärande, utan i processen förändras
både den sociala praktiken och övriga deltagare. (Lave & Wenger, 1991). Lave (2000)
beskriver lärprocessen som en rörelse i deltagarbanor. Idéen:
(…) urskiljer vissa bestämda former för skiftande deltagande: begreppet om
rörelse i en riktning, möjligheterna att tränga djupare in i och bli mera av något,
att företa sig saker på ett annorlunda sätt som gradvis ändras beroende på hur
man objektivt beter sig, hur man uppfattas av andra och hur man själv inser att
man är ett subjekt som ingår i ett socialt sammanhang. (a.a., s.63)
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Teorin erbjuder stora möjligheter att ta hänsyn till deltagarnas olika förutsättningar och
intentioner. Det finns en acceptans för att deltagarbanan inte behöver vara tidsbestämd,
det går att röra sig inåt och utåt i eget tempo. Förhållningssättet är därför inte helt
applicerbart på skolkontexten som styrs av läroplaner vilka tydliggör både målbild och
tidsplan, den passar bättre in på en lärlingssituation (Säljö, 2015). Vidare beskriver Lave
och Wenger (1991) hur medlemskapet i en social praktik inte är beroende av att
deltagandet ter sig på ett specifikt sätt.
We assume that members have different interests, make diverse contributions
to activity, and hold varied viewpoints. In our view, participation at multiple
levels is entailed in membership in a community of practice. (a.a., s.98)

3.3 Sammanfattning
Lärande ses som en ständigt pågående process vilken sker i möten med andra, i sociala
kontexter, som kan fungera utvecklande i olika grad, kunskapen som en person besitter
utifrån ett sammanhang är inte till fullo överförbart in i ett annat. Lärandet är alltså
betingat den form av deltagande som råder i gällande social praxis - situerat.
Tanken behöver ta sig fysiska uttryck, i form av ord och handlingar, för att lärande ska
bli möjlig. Det görs genom användandet av redskap i en approprieringsprocess som
handlar om att ta till sig, bearbeta och så småningom behärska. Lärandet sker i mötet
mellan det som en person behärskar och det som inte är lärt än. Där behövs stödstrukturer
i form av anpassningar, vuxen- och/eller kamratstöd. Lärande som uppstår med hjälp av
stöd benämns som att det sker i den proximala utvecklingszonen.
Lärande genom förändring av deltagarbanor innebär en förändring i flera led där samtliga
delar påverkar och påverkas. Resonemanget överensstämmer med Holgersens (2002)
beskrivning av hur musikaliska aktiviteter är beskaffade. De kan ses som en gemensam
konstruktion av samtliga deltagare där rörelsen mot och av aktiviteten även blir en rörelse
mot och av andra deltagare. Nedanstående bild (figur 1) är ett försök till visualisering av
Lave och Wengers (1991) och Holgersens (2002) resonemang. Cirkeln i mitten står för
aktiviteten, musiken. Runt den finns deltagarna - elever, lärare, assistenter - som alla
förhåller sig till aktiviteten genom att röra sig in mot eller ut ur den. Samtidigt rör sig
deltagarna mot och ifrån varandra i en varierande grad av samspel.

1. Musiken som intentum
2. Deltagarens rörelse mot intentum
3. Deltagarnas rörelse sinsemellan
(Figur 1. Egen bild)
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4. Metod
Följande kapitel beskriver den metod- och respondenttriangulering som stått för
insamlandet av studiens empiri. En triangulering mellan observationer, intervjuer och
enkätundersökning som tillsammans ligger till grund för denna till största del kvalitativa
studie. Insamlade data består av empiri insamlad från olika respondenter vid olika
tillfällen och genom olika metoder vilket således skapar en respondenttriangulering, där
olika respondenter bidrar utifrån sina olika synvinklar. Därefter redogörs för
genomförande, urval, bearbetningsmetoder samt forskningsetiska överväganden.

4.1

Metodtriangulering

Kvalitativa datainsamlingsmetoder används i regel vid studier med fokus på innehåll
snarare än förekomst, där tyngden främst ligger på ord och text snarare än kvantifierade
data. Det är en vanligt förekommande utgångspunkt i forskning vars syfte är att belysa
kvaliteter såsom egenskaper och framträdande drag hos ett fenomen (Repstad, 2007;
Bryman, 2011). Med denna studies ambition att synliggöra förutsättningar för delaktighet
inom ramen för ett sociokulturellt perspektiv och situerat lärande i en social kontext
kändes den kvalitativa ansatsen befogad. För att bredda underlaget av empiriska data och
med förhoppningen om att kunna skönja eventuella skillnader eller likheter mellan olika
skolrelaterade sammanhang kompletterades observationer och intervjuer med en digital
enkätundersökning. Därav en metodtriangulering som kombinerade kvalitativa och
kvantitativa underökningar. Kvantitativa metoder är många gånger fördelaktiga vid syftet
att mäta olika indikatorer och skapa en grund för skattningar eller beräkningar (Bryman,
2011).
Innan beskrivningen av studiens använda metoder följer en redogörelse i punktform av
den ordning som studien tog sin form. Sedan följer en presentation av genomförandet av
använda metoder, enkätstudie, observation och intervju och avslutningsvis en
redovisning av empirins bearbetning.
•
•
•
•
•
•
•

Pilotstudie av digital enkätundersökning med tre respondenter.
Digital enkätundersökning med totalt 125 respondenter bestående av lärare och
elevassistenter inom grundsärskolan.
Observation 1 på grundsärskola hos klass åk 1-3 med 4 elever inom ämnesområde
med en lärare samt 3 elevassistenter.
Observation 2 på gymnasiesärskola under estetiskt val: körsång, med 10 elever,
en musiklärare samt tre elevassistenter.
Intervju 1 med klassläraren från observation 1.
Intervju 2 med musikläraren från observation 2.
Intervju 3 med två (icke observerade) specialpedagoger verksamma som
klasslärare inom grundsärskola, ämnesområde åk f-5 respektive 1-4.
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4.1.1 Enkät
Som ett komplement till studiens huvudsakliga kvalitativa metoder utav observationer
och intervjuer (Repstad, 2007), med ambitionen att bredda empirin, genomfördes
inledningsvis en digital enkät med frågor kopplade till Szönyi och Söderqvist Dunkers
(2018) delaktighetsmodell rörande olika skolaktiviteter för elever på grundsärskolan.
Enkäten bestod av en inledande presentation och förklarande text, fyra inledande
bakgrundsfrågor gällande anställningsform, aktuell undervisningsgrupp, samt under vilka
lektionstillfällen svarspersonen deltar med aktuell elev/elevgrupp, för att sedan fortsätta
med 23 frågor utifrån aspekterna: Tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, engagemang,
autonomi och erkännande. Frågorna hade graderade svarsalternativ: inte alls, till viss del,
till stor del & helt. Vissa frågor lämnade även möjlighet till att lämna ytterligare
kommentar, vilket innebar att enkäten bestod av både slutna och öppna svarsalternativ
(Björndal, 2005). Enkäten finns bifogad som bilaga (1). En fördel med att använda sig
av enkäter jämfört med intervjuer är just att enkättekniken är användarvänlig för att nå ut
till många utan att kräva samma tid i anspråk. En nackdel med enkät istället för intervju
är istället att det inte går att hjälpa svarspersonerna om det uppstår oklarheter kring till
exempel frågorna (Bryman, 2011).
Enkätundersökningen var en totalundersökning, vilket innebär att den innefattade
samtliga lärare och elevassistenter i aktuell stad. Totalt fick 125 personer ta del av enkäten
som var utformad digitalt i Googles gratisprogramvara Google Formulär och skickades
ut via e-post. Respondenterna bestod av 35 lärare och 90 elevassistenter. Respondenterna
fick två veckor på sig att svara och svarsfrekvensen landade på 77% av lärarna och 9%
av elevassistenterna, vilket innebar ett stort bortfall, framförallt av gruppen
elevassistenter. Ett bortfall så stort att den yrkesgruppens svar fick räknas bort och
plockas ur studien. Ett bortfall på över 50 % anses oacceptabelt (Bryman, 2011).
Under utformningen av enkätens frågor genomfördes först en pilotundersökning där ett
antal respondenter i vår närhet fick testa enkätens funktionalitet samt reflektera över
frågeställningarna. Det ledde till vissa justeringar av formuleringar av frågor och
inledande beskrivning samt svarsalternativens utformning. Genom pilotstudien kunde vi
även säkerhetsställa att respondenternas svar blev anonyma efter att de skickats tillbaka.
4.1.2 Observation
Då forskaren själv genomför observationerna skapas ett nära förhållande mellan
forskaren och de personer eller den miljö som studeras. Det innebär också att det oftast
är få miljöer som undersöks, men då på ett djuplodande och helhetsövergripande sätt.
Kvalitativ data rymmer även en viss flexibilitet där nya problem eller frågor kan dyka
upp under observationens gång och kan på så sätt påverka upplägget av fortsatt studie
genom att till exempel leda till nya frågor till efterföljande intervjuer eller leda till nya
frågeställningar. Forskningen sker på autentiska arenor i naturliga miljöer. En viktig
aspekt att bära med sig är att den empiri som samlats in är en tolkning av det forskaren
observerat och upplevt. Dessutom är en som observatör av ett sammanhang även en del
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utav sammanhanget, vilket i sig bidrar till situationens helhet (Repstad, 2007). Just den
subjektiva uppfattningen som analys och resultat av en kvalitativ studie bygger på är
något sådan forskning kritiseras för (Bryman, 2011). Repstad (2007) betonar vikten av
att som observatör skapa en god balans i det sociala utbytet för att undvika att skapa en
obekväm situation för de inblandade eller för att påverka situationen. En alltför passiv
roll hos observatören kan skapa en otrygghet där aktören kan uppleva sig iakttagen som
utav en spion. Men delaktighet och samspel i för stor utsträckning av observatören kan
riskera påverka situationen på så sätt att den stör det naturliga beteendet (a.a.).
I studien genomfördes två observationer vid två olika skolor i södra Sverige.
Observation 1 pågick under en hel skoldag från kl. 08:20-13:30 i en klass tillhörande
grundsärskolan åk 1-3 inom ämnesområden. Klassen bestod av 4 pojkar, en klasslärare
med musiklärarbakgrund och tre elevassistenter. Grundsärskolans drygt 40 elever var
lokalintegrerade i grundskolan som totalt hade ca. 600 elever. Grundsärskolan hade sina
egna klassrum, kapprum och grupprum, men delade bland annat matsal, skolgård,
idrottshall med övriga skolan. Observationerna skedde under morgonens uppstart, under
lektionerna i klassrummet samt under en av rasterna ute på skolgården. Vi var två
observatörer på plats och hade var sitt upplägg för dokumentation under observationen.
En av oss utgick från ett observationsprotokoll med följande aspekter och rubriker:
Reception, imitation, identifikation, elaboration, samhandling, redskap, proximal
utvecklingszon samt vertikal och horisontell relation (se bilaga 2). Den andre tog ett
övergripande perspektiv och observerade helheten utan några specifika begrepp eller
rubriker. På så sätt ämnade vi fånga en bred bild av observationstillfället och samtidigt
ringa in vissa mer specifika händelser. Vår grundtanke var även att hålla oss i bakgrunden
med observationen som primär uppgift, vilket Björndal (2005) beskriver som observation
med hög grad av öppenhet och låg grad av delaktighet. Men för att inte skapa en allt för
konstlad situation med eleverna i klassen (Repstad, 2007) behövde vi då och då gå in och
vara mer delaktiga i sammanhanget. Vi förde båda kontinuerligt anteckningar med penna
och papper utifrån respektive utgångspunkt och fokus. I anslutning till avslutad
observation renskrevs anteckningarna för att komplettera texten med
observationstillfället färskt i minnet.
Observation 2 genomfördes utifrån samma upplägg som ovan men på en
gymnasiesärskola under ett 80 minuters lektionspass körsång. Elevgruppen bestod av 10
elever, blandat pojkar och flickor från olika klasser tillhörande individuellt program åk
1-4. Lektionen leddes av en musiklärare tillsammans med 3 elevassistenter.
Gymnasiesärskolan innefattade ca. 120 elever och var en skola utan någon annan
skolform inkluderad. Körsång var en valbar ämnesfördjupning inom ramen för
ämnesområdet Estetik Verksamhet och pågick en gång i veckan under ett läsår.
Anteckningar fördes kontinuerligt under observationens gång och även denna gång fick
vi gå in och vara delaktiga i lektionen för att skapa harmoni och undvika onödig oro i
elevgruppen. Även denna gång renskrevs anteckningarna i anslutning till genomförd
observation.
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4.1.3 Kvalitativ intervju
Repstad (2007) beskriver den kvalitativa intervjun som öppen och flexibel i sin struktur,
vilket skapar möjlighet för intervjuaren att formulera uppföljningsfrågor under intervjuns
gång beroende på informantens svar. Intervjumallen kan justeras under projektets gång
beroende på vem som ska bli intervjuad eller vad som ligger till grund för att intervjun
äger rum. Det är en grundläggande faktor i den kvalitativa intervjun att frågor och
intervjuhandledning skall kunna anpassas och förändras efter de förutsättningar som råder
för det aktuella tillfället. Det betyder dock inte att en kvalitativ intervju är att likställa
med ett öppet samtal. Det är av vikt att intervjun är planerad och att referensram och
teman är väl genomtänkta. Dels för att inte riskera fastna i icke relevant kallprat, men
även för att trots sitt flexibla upplägg kunna resultera i information som ska kunna
jämföras olika informanter och intervjuer emellan (a.a.).
Repstad (2007) lyfter fördelarna med att låta något slags fältarbete eller observation ligga
till grund inför en kvalitativ intervju. Intervju som metod har även generellt sett fördelen
i jämförelse med observation att lyfta fram respondentens perspektiv och på så sätt skapa
möjligheter att upptäcka detaljer man som yttre observatör kanske skulle missat
(Björndal, 2005). Därför kändes det logiskt och relevant att följa upp studiens
observationer med just kvalitativa intervjuer av de lärare som vi observerat.
Intervjuerna genomfördes på respektive respondenters skolor med en tidsram på 60
minuter vilket vi på förhand ansett vara ett gott tilltaget tidsperspektiv för att undvika
påverkas av tidspress och stress. Intervju 1 och 2 genomfördes med en intervjuguide
(bilaga 3) som utgångspunkt vilket gav utrymme för intervjuaren att själv välja och
anpassa frågorna och dess ordning under intervjuns gång. Frågorna som på förhand hade
sammanställts utifrån ett par sammanfattande teman med exempel på eventuella
följdfrågor som komplement. Under intervju 1 och 2 var vi båda två närvarande, med en
av oss som ansvarig och ledande av intervjun och den andra med uppgiften att föra
anteckningar, samt ha möjligheten att vid behov ställa någon relevant följdfråga om
ansvarig intervjuare missat något väsentligt. Intervju 3 skiljde sig från de två tidigare på
så sätt att den, av logistiska skäl, genomfördes som en parintervju samt utav endast en av
oss. Den utgick även från en justerad intervjuguide (bilaga 4) med syftet att bredda synen
på elevers delaktighet jämfört med intervju 1 och 2 som hade ett större fokus på musiken.
Intervju 1 och 2 präglades även av kopplingen från genomförda observationer, vilket inte
var fallet med intervju 3 som genomfördes fristående utan koppling till någon
observation. Samtliga intervjuer spelades in via två smartphones diktafoner.
4.1.4 Bearbetning av empiri
Enkätens svarsresultat bearbetades genom att de graderade svarsalternativen inte alls, till
viss de, till stor del samt helt transformerats till ett värde där inte alls motsvarar ett värde
av 0 poäng, till viss del =1 poäng, till stor del = 2 poäng samt helt = 3 poäng. En
bearbetning ämnad att vid sammanställningar synliggöra eventuella likheter eller
skillnader mellan svaren. Sammanställningarna fick då ett snittvärde mellan 0-3 utifrån
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en eller flera frågor redovisade i stapeldiagram. Då alla påståenden i enkäten var skrivna
i positiv form motsvarar ett högre värde alltid ett högre mått av delaktighet. Metoden är
vald i medvetenhet om att det inte är helt statistiskt korrekt då det inte går att garantera
huruvida värdet mellan till exempel till stor del och helt är det samma som värdet mellan
till viss del och till stor del. Trots detta ansåg vi det vara gångbart för att synliggöra
svarens likheter och skillnader i sammanställningen.
Empirin från observation 1 och 2 bearbetades i direkt anslutning genom renskrivning av
förda minnesanteckningar för att sedan kategoriseras utifrån den bild som redovisas i
kapitel 3 och 5 (figur 1) under rubrikerna: Musik som intentum, deltagarens rörelse mot
intentum samt deltagarnas rörelse sinsemellan. Även redskap användes som en fjärde
grupp.
Kategoriseringen gjordes genom att minnesanteckningarna lästes gång på gång för att
sedan färgmarkera olika iakttagelser och händelser enligt följande teman kopplat till den
modell som skrivs fram i 3.3 (figur 1):
Musik som intentum – När musiken användes som bärande struktur i en situation.
Deltagarens rörelse mot intentum – Hur någon av de observerade personerna rörde in
mot eller ut ur den musikaliska aktiviteten genom att till exempel börja sjunga starkare,
röra sig mer eller mindre till musiken eller gå från att vara iakttagare till att bli mer aktiv
i den musikaliska aktiviteten.
Deltagarnas rörelse sinsemellan – Hur till exempel eleverna vänder sig mot eller från
varandra, utbyter blickar eller ord. Eller hur läraren möter en elev i aktiviteten och
inspirerar till mer energi eller kanske istället låter eleven ta ett steg tillbaka och delta mer
avvaktande en stund.
Redskap – Verbal och kroppslig kommunikation, bildstöd till sångtexter, instrument,
teknisk utrustning, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och allt vi
kunde finna som användes för att stödja och förstärka situationen, lärandet och
upplevelsen.
Kategorierna redovisas närmre i kapitel 5.
Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Fördelar med ljudinspelning vid intervjuer
är att intervjuaren inte behöver koncentrera sig på att anteckna utan kan fokusera på
samtalet samt att det ger goda möjligheter till skriftlig transkribering i efterhand (Kvale
& Brinkman, 2014), vilket genomfördes med samtligt inspelat intervjumaterial. Dessa
transkriberingar låg sedan till grund för samma typ av kategorisering som
observationernas minnesanteckningar och sammanställdes utifrån samma rubriker som
nämnts ovan.
Avslutningsvis sammanställdes empirin från samtliga metoder i ett resultat (kapitel 5)
med utdrag från observationer varvat med underlag från intervjuerna och redovisning av
enkätsvar.
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4.2

Urval och etiska överväganden

Urvalet av aktörer för observation och intervju har gjorts utifrån två aspekter. Dels har
det varit ett målinriktat urval där aktörerna valts utifrån en direkt koppling till
forskningens frågeställningar (Bryman, 2011) där vi först sökt musiklärare med god
erfarenhet av undervisning inom särskolan och sedan kompletterat med ytterligare två
specialpedagoger utan musikutbildning. Vi har vänt oss till två olika skolor och
skolformer riktat till olika åldrar för att bredda fältet för studien. Utöver det har det också
handlat om ett bekvämlighetsurval (a.a.) för att skapa logistiska förutsättningar att kunna
genomföra planerad undersökning.
Inom svensk forskning råder vissa grundläggande etiska principer som rör frivillighet,
integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt iblandade
(Bryman, 2011). Samtliga av studiens berörda aktörer har enligt dessa principer deltagit
frivilligt efter att blivit informerade om studiens syfte och kontext samt hur insamlade
data förvaras och behandlas för att inte avslöja några personliga uppgifter. Berörda lärare
och dess chefer har inför observationen kontaktats och delgivits information via ett
missivbrev (bilaga 5) om studiens syfte och inom vilka ramar resultatet kommer
presenteras. Aktuellt missivbrev har även innehållit en samtyckesblankett som de lärare
som både observerats och intervjuats har undertecknat och godkänt. Elever berörda av
observationen har tillhandahållits information om vad och varför observationen kommer
ske. Denna information har även skriftligt delgetts elevernas vårdnadshavare. Eftersom
inga bilder, video- eller ljudupptagningar har förekommit har inte någon
samtyckesblankett används för denna grupp. I studien redovisas samtliga personer med
fingerade namn samt att inga namn städer eller skolor nämns. Studien har genomförts
utifrån de fyra forskningsetiska principer som tagits fram utav Vetenskapsrådet (2002)
vilka lyder och kortfattat förklaras:
•
•
•
•

Informationskrav – frivillighet och bestämmanderätt över sin medverkan.
Samtyckeskrav – frivillighet och bestämmanderätt över sin medverkan.
Konfidentialitetskrav – i förhållande till offentlighet och sekretess vidta största
möjliga konfidentialitet.
Nyttjandekrav – uppgifter om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamålet.

Utöver dessa principer har samtal förts med berörda lärare angående studiens syfte och
utförande för att i den mån det går säkerhetsställa att även berörda elever inte riskerar
uppleva oro eller obehag i och med våra observationer. För trots vårdnadshavares
godkännande kan vi inte bortse från en osäkerhet i huruvida berörda elever uppfattat och
upplever situationen.

4.3

Tillförlitlighet

Värt att reflektera över i aktuell studie är dess begränsade bredd av empiri då den endast
består av två observationstillfällen och tre intervjuer. Enkätstudiens svarsfrekvens var låg
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förhållande till hur många personer som fick ta del av enkäten totalt sett. Men med endast
lärarnas svarsfrekvens inräknad kan det betraktas som ett gott resultat (Bryman, 2011).
Den pilotenkät som genomfördes inför enkätundersökningen resulterade i tydligare
formulerade frågor (bilaga 1) som i sin tur ökade förutsättningarna för mer tillförlitliga
svar. En aspekt som talar för ökad tillförlitlighet under både observationer och intervjuer
är att vi genomförde dessa tillsammans och hade på så sett fyra ögon och fyra öron att
tillgå. Det gav möjlighet att delta vid samma situation men utifrån olika utgångspunkter.
Under intervjuerna kunde den ene leda intervjun utifrån intervjuguiden (bilaga 3 och 4)
medan den andre kunde lyssna in och ha möjlighet att flika in om något av intresse gick
intervjuledaren förbi. På samma sätt kunde observationerna genomföras utifrån olika
utgångspunkter. Den ene med ett övergripande perspektiv och den andre utifrån ett
observationsprotokoll (bilaga 2). Att vara två kan samtidigt ha fört med sig en risk för
ökad påverkan av situationen vid både observationer och intervjuer, då vi båda som
deltagare i rummet, blir en del av sammanhanget och på så sätt påverkar resultatet
(Repstad, 2007; Kvale & Brinkman, 2014). Utifrån samtycke via missivbrev (bilaga 5)
gavs möjlighet att genomföra ljudinspelningar vid samtliga intervjuer, vilket gett goda
förutsättningar att bearbeta, transkribera, och citera intervjupersonerna på ett så korrekt
vis som möjligt, då både vad som sägs och hur det sägs är av stor betydelse (Bryman,
2011).

34

5. Resultat
Resultatet kommer redovisas med hjälp av den bild (Figur 1) som även presenterades i
kap. 3. Kategoriseringen har gjorts utifrån de tre aspekter, som även kan bli till rörelse,
i en deltagandesituation.

1. Musiken som intentum
2. Deltagarens rörelse mot intentum
3. Deltagarnas rörelse sinsemellan

Figur 1.

Varje avsnitt avslutas med en sammanfattande analys, som också grundar sig i olika delar
av teorin. Det finns dock många beröringspunkter både mellan avsnitten och analyserna,
vilket gör att liknande ämnen tas upp vid flera tillfällen. Ett sådant område är användandet
av redskap vilket återkommer i samtliga analyser. Ytterligare ett exempel är deltagarens
rörelse mot intentum som sällan låter sig göras utan att övriga deltagare involveras,
påverkar och påverkas.
Vidare används fingerade namn på det sätt som följer:
Läraren från observation och intervju 1 – Anna
Lärare från observation och intervju 2 – Tilde
De två specialpedagogerna – Sara och Maj
Elever i klassen vid observation 1 – Adam, Hannes, Kim och John

5.1 Musik som intentum
”Vad säger du Adam, ska vi gå ut och se efter om dina klasskamrater har
kommit?” Adam rullar ut till kapprummet. Han kör mot sin krok och blir
sittande där med ansiktet riktat mot väggen. Under tiden öppnas ytterdörren
och in kommer John, Kim och en elevassistent. När John får syn på Anna
börjar han sjunga. ”we-oh-we oh-we-oh (…) tillsammans är vi ooooslagbara.”
Anna och elevassistenten sjunger och dansar med. Kim skrattar och sträcker
upp armarna i luften. I ett parti lyder sången ”klappa händerna, stampa
fötterna” Alla borta vid dörren klappar sina händer. Även Adam, som sitter en
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bra bit därifrån och med ryggen mot de andra, klappar med (utdrag ur
observation 1)

I enkäten skulle respondeterna nivåbeskriva elevernas delaktighet kopplat till olika typer
av aktiviteter som vanligtvis genomförs i grupp. Enligt resultatet (se tabell 1) framträder
musicerande som en aktivitet vilken i jämförelse skapar utrymme för större mått av
delaktighet.

Tabell 1. Samhandling
2
1,62
1,5

1,25

1,12

1,12

1,12

1
0,5
0
9. Eleverna
samhandlar i
lekar

10. Eleverna
samhandlar i
gemensam sång
och spel på
instrument

11. Eleverna
12. Eleverna
13. Eleverna
samhandlar i
samhandlar i
samhandlar i att
sportaktiviteter dans och rörelse
spela spel

5.1.1 Musik som kitt
Observationen ovan är ett av flera observerade exempel på hur musiken letade sig utanför
klassrummets väggar och blev till ett fenomen som kittade ihop elevernas skoldag. För
John och Kim följde musiken även med ut på rasten. Enligt deras eget förslag fick
elevassistenten ta med en portabel högtalare som hon kunde spela musiken på. Under hela
rasten dansade, sjöng och skrattade eleverna tillsammans med elevassistenten. Vid det
andra observationstillfället stod vi och väntade utanför klassrummet. Eleverna droppade
in. På lång väg kunde vi höra hur en elev sjöng tillsammans med en elevassistent under
tiden som de gick genom korridoren. ”Nu ska vi ha musik, vi går till musiken…”Sara
beskriver hur hon använder musik vid många av skoldagens aktiviteter:
Det kan se ut, att man sjunger vid toalettbesök, för att markera kroppsdelar
(…) eller man kan vara ute på gården och räknar taktfast 1 å 2 å 3… och sjunger
medan man går, det kan se ut på hur många sätt som helst, men musik är
magiskt.

Musiken kan även fungera som ett socialt kitt, mer om det finns beskrivet i kap. 5.3.
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5.1.2 Musik som upplevelse
Vid samtliga intervjuer beskrivs musiken som något lustfyllt. Vid observationerna
uppfattades många uttryck vilka kunde tolkas som att eleverna generellt sett tyckte om
musiken. De bad att få sjunga sången en gång till … och en gång till. De gick, som redan
nämnts, sjungandes och taktfast in i klassrummet. Flera elever log, skrattade, viftade
spontant på armarna, klappade händer och gungade sin kropp. Musiken: ”Den tillför
tycker jag, en förväntan, att någonting ska hända” (Maj). Anna beskriver det som att:
”Dels så blir det fruktansvärt mycket roligare att göra saker, så lusten kommer på av att
man använder musiken.”
Musiken verkar ha en inneboende dragningskraft vilket kan nyttjas till att både skapa
upplevelser, men även till övning och upprepning. Den ger en ”…chans att upprepa, för
man tycker det är roligt att göra samma sak med musik, det blir inte lika roligt att kanske
göra samma sak utan det här stimulit” (Anna). Även Maj ger uttryck för att det upplevs
som lättare att motivera eleverna genom musiken. ”Även om man försöker ge samma
input i dom andra (ämnena), i det man gör, så tror jag här med att det märks, alltså den
atmosfär i rummet, att det här är skoj liksom, det här gör vi igen.”
Tilde förklarar hur själva upplevelsen i många sammanhang har en mer överordnad roll
än det musikaliska resultatet. Hon beskriver hur hon jobbar med ensemblespel där alla är
med och spelar efter sina förmågor. Därför har hon anpassat instrumenten på olika sätt,
för att alla ska kunna delta. ”Sen att det låter som det låter, men jag tror att upplevelsen
för dem är någon helt annan än vad det är för mig (…) upplevelsen av att delta är ändå
det viktigaste.”
Flera medel användes för att skapa en situation som kunde bidra till en musikalisk
upplevelse. Lärare och elevassistenter sjöng hela tiden med och utgjorde i vissa
sammanhang de mest bärande i sång och rörelser. Ibland intog de en mer diskret roll i
musiken. Då ofta i situationer där läraren visade att hon väntade in någon form av respons
från eleven. Men när sången skulle sjungas utan avbrott, från början till slut, då bidrog de
vuxna i musiken. Tilde beskriver hur personalen runtomkring förväntas vara med för att
stötta upp. ”Det ska va sång, även om jag har en grupp där kanske ingen sjunger (…) så
upplevelsen av sångstunden är att vi har sjungit.”
Både Tilde och Anna använde sig även av inspelad musik som kan skapa en större
variation av instrument och stämningar. Anna säger även att användandet av inspelad
musik gör henne mer fri så att hon kan vara mer aktiv i tecken, rörelser och i kontakten
med eleverna. Ett exempel är under matematiklektionen då klassen ska räkna med hjälp
av klossar. Dessa går att tända i olika färger. Lampan släcks, den stämningsfulla, lite
läskiga musiken sätts på. Nu ska eleverna bygga och räkna till musiken. Hur högt kan
tornet bli? Eleverna gör spökliknande ljud, huhuhu, samtidigt som de sjunger och bygger.
Det råder en anspänning i rummet.
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5.1.3 Musik som gemensam hållpunkt
Vid den andra observationen sitter eleverna, efter att de en efter en kommit in i
klassrummet, till slut på sina platser. Det pratas runt, eleverna vinkar lite åt varandra,
blickarna går åt olika håll. Plötsligt tar Tilde ton, hon står i mitten framför gruppen och
höjer sin hand i en hälsning och sjunger: ”Hej alla, hej alla, vad kul att se er, välkommen
hit.” Sorlet tystnar tvärt, nästan allas blickar vänds mot Tilde, i nästa fras stämmer
eleverna in med både tecken och sång. När sången är slut förenas eleverna i en spontan
applåd. Lektionen har börjat.
Musiken skapade vid många tillfällen under observationerna ett gemensamt fokus, en
riktad uppmärksamhet mot intentum. Det kunde yttra sig som i beskrivningen ovan, att
eleverna tystnade, riktade blicken och stämde in. Vid andra tillfällen kunde eleven stanna
upp, vända örat till. (Mer om dessa uttryck finns beskrivet i 5.2.2.)
Tilde ställer, i slutet av intervjun, frågan till sig själv. ”Vad är det med musiken som gör
att den samlar? Sen resonerar hon kring musikens ”väsen”. Dels är det att den är tydlig i
sin form. ”Den har en början och ett slut, den håller inte på hela tiden.” Det skapar både
en begriplighet för deltagarna men även en slags inbjudan till att, så att säga, haka på
tåget. Det startar här, slutar där, kom med. Vidare resonerar Tilde kring pulsens betydelse
i musiken och för människan. Pulsen finns med i livets början, ”från att man låg i mammas
mage och lyssnade på hjärtslagen”, på så sätt utgör pulsen något som alla känner igen sig
i och är en del av. Med pulsens hjälp blir det än tydligare med musikens början och slut,
den delar upp tiden. Den fungerar som ett bidrag till känslan av att man vill haka på, dras
med i musiken.
Pulsen och musiken fångar ens uppmärksamhet så mycket att man är i den
liksom. Man kan hitta en koncentration i det här med pulsen och musiken som
gör att sånt som händer utanför försvinner lite grann, och det är därför, tror jag,
som musiken fångar en (Tilde).

Ett tydligt exempel på hur musikens puls fick stadga upp och skapa struktur var på
samlingen. Eleverna fick varsitt papper med bilder och text i ett rutsystem (se bilaga 6).
Melodin var den välbekanta ”blinka lilla stjärna.” Eleverna skulle sjunga sången och peka
på bilderna som stämde in på melodin. Orden kom på varje pulsslag, så pekandet skedde
i puls. Adam kommunicerade inte verbalt i särskilt stor utsträckning. Vid den här sången
pekade han taktfast och korrekt på de olika bilderna.
5.1.4 Musik som medel
Anna ger vid flera tillfällen uttryck för hur musiken för henne fungerar som ett medel för
att uppnå andra mål. Hon beskriver hur musiken fungerar som ett ”paraply” över de olika
ämnesområdena. ”För mig är musiken primärt ett sätt att nå andra mål än musik. Men per
automatik blir man ju samtidigt väldigt mycket bättre inom musik (…) men det är inte
det som är mitt primära mål.”
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Vid observation av Annas olika lektioner blev det också tydligt att musiken fick löpa som
en röd tråd genom hela skoldagen. Musiken plockades in i alla ämnesområden. Den var
med på samlingen i sånger om veckodagarna, om vilka som var där idag och hur de kände
sig. Den fanns med vid läsning och vid räkning som redan nämnts. Den fanns även med
vid motoriska övningar. Tilde använde musiken i språkövningar, olika språkljud skulle
sägas och sjungas i puls. Hon visade före och klassen härmade.
Även Sara och Maj ger uttryck för att musiken används mycket som metod för inlärning.
Den finns där hela tiden. Det de nämner, förutom att de använder musiken för att fånga
elevernas uppmärksamhet, är att använda musik för att jobba med kroppskännedom och
turtagning. Anna beskriver hur musiken framförallt bidrar till att knyta ihop gruppen, ett
socialt mål, men även hur den får ligga till grund för att memorera och komma ihåg det
som ska läras. ”I varje situation som det finns någonting vi har gjort går att koppla till
musik, då (knäpper med fingret) drar han (eleven) igång direkt. För det är det första han
associerar till och memorerar ord och utvecklar ord, och utvecklar språk med hjälp av
det.”
5.1.5 Analys
I analysen fokuseras den grundläggande idéen i den sociokulturella teorin om att lärande
möjliggörs i en social kontext och att individens kompetens är bunden till kontexten.
Kunskapen är situerad.
Vid observationen i inledningen av kapitlet beskrivs skoldagens start, klassens första
sociala möte den dagen. Musiken får fungera som den gemensamma nämnaren och den
sammanhållande faktorn. Den sträcker sig auditivt och visuellt till alla i kapprummet och
bjuder in till deltagande och interaktion. De fysiska begränsningarna, avstånd och
variationer i förmåga att kommunicera, röra sig och sjunga med blir mindre påtagliga då
det går att vara en del av det sociala mötet på olika villkor.
Enligt den sociokulturella teorin sker individens utveckling i en social kontext, i mötet
med andra (Säljö, 2015). I resultatet beskrivs hur musik som fenomen har en inneboende
dragningskraft vilken bjuder in till deltagande. Det är framförallt det lustfyllda med
musiken som skapar dess attraktion. På grund av det blir det också möjligt att stanna kvar
i situationen, att göra tillsammans med andra, igen och igen. I enkäten särskiljer sig
musicerande positivt som en aktivitet med högst frekvens av deltagande. Det torde
indikera på att musiken i sig har förmågan att locka in till deltagande i en social kontext.
Att få en chans att vara en del av ett socialt sammanhang, i det här fallet genom musik,
beskrivs av samtliga respondenter som ett primärt syfte med undervisningen, en
grundförutsättning för lärande. Deltagarna bidrog gemensamt till att forma den sociala
kontexten, de inspirerade varandra i ett växelspel. Det gick inte alltid utläsa vad som
födde vad. En aktivitet kunde initieras av en elev, som i fallet med John och Kim vid
skoldagens start. Anna och elevassistenten mötte upp, därmed stärktes både puls, sång
och rörelse. Även Adam blev en del av aktiviteten till slut. Episoden stämmer in på Lave
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och Wengers (1991) beskrivning av att det inte endast är deltagaren som påverkas av att
delta, själva praktiken och övriga deltagare påverkades och påverkade.
Av resultatet går det även att utläsa att musiken letar sig in i flera olika kontexter. Lave
och Wenger (1991) beskriver kunskapen som situerad. Det innebär att den kunskap som
behärskas i en specifik kontext inte nödvändigtvis behärskas i en annan. Vid
observationer och intervjuer framkom det hur musiken var en naturlig del av flera olika
av skolvardagens kontexter. Anna beskriver hur musiken i sig kunde fungera som en
signal vilken underlättade för eleverna att finna sig i olika ämnen. En specifik sång kunde
användas för att väcka igång en process. Vidare verkar musiken vid samtliga observerade
tillfällen och intervjuer fungera som en bro mellan olika platser och aktiviteter. Som ett
redskap för att binda ihop en kontext med en annan samt att skapa en riktning däremellan.
Enligt Säljö (2015) är ”vårt tänkande (…) situerat i praktiker som är socialt och
emotionellt laddade.” (a.a., s.113) Kan det då vara så att musiken kan bidra till att sätta
en emotionell prägel på en situation, vilken sen, i och med att musiken följer med, kan
bäras vidare? Det skulle även kunna tolkas som att just bron mellan de olika kontexterna
bidrar till att eleven även kan överföra en förmåga från en kontext till en annan.
Säljö (2000) talar om fysiska och intellektuella redskap som centrala begrepp inom ett
sociokulturellt perspektiv. Under observationerna fann vi flera exempel på båda
varianterna och hur dessa användes för att skapa struktur och främja lärande. Exempel på
fysiska redskap är den portabla högtalaren, vilken möjliggjorde för John och Kim att
kunna dansa och sjunga ute på rasten. De lysande klossarna som skapade spänning och
lust under matematikpasset samt bild- och textstödet som blev den bärande strukturen för
Annas elever att både verbalt och visuellt följa med i sångens text.
Intellektuella redskap som observerades var det verbala språket, men även tecken som
alternativ och kompletterande kommunikation, vilket användes frekvent främst kopplat
till texter i de sånger som sjöngs. Tecken, rörelser och bilder som tillsammans gav stöd
och struktur i inlärning och utövande. Men även beståndsdelar såsom melodi, puls, rytm,
klang och skiftande intensitet visar sig under observationer och intervjuer kunna verka
som ett redskap i sig. Som när Tilde slår an starttonen som fångar körens fokus.

5.2 Deltagarens rörelse mot intentum
Det har blivit Hannes tur att välja sång bland de sångkort som läraren lagt fram
på golvet. Han rullas in mot mitten. Hannes ligger framåtlutad i stolen, ansiktet
nuddar nästan benen, han tittar inte upp. ”Det är din tur att välja, vilken sång vill
du att vi ska sjunga?” Hannes rör sig inte. Anna väljer då två kort och lägger dem
i knät på honom. ”Vill du att vi ska sjunga någon av dessa?” Hannes gömmer
ansiktet i sina händer. Anna väntar en stund. ”Vill du inte välja idag?” En stunds
väntan, sen säger hon att Hannes inte vill välja, han rullas tillbaka och turen går
över till Kim. Kim är ivrig i sina rörelser när han får hjälp att sätta sig ned mitt
bland sångkorten. Det tar tid, först pekar han på flera olika kort. Anna lyfter dem
ett efter ett, sjunger en liten bit på varje sång. De tar god tid på sig. Vid ett av
korten börjar Kim att le. ”Fingrarna vill inte sitta still. Är det den sången du vill
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sjunga?” Kim ler, får hjälp att sätta sig på sin plats igen, han skrattar och klappar
i händerna, och sången kan börja. -Fingrarna vill inte sitta still, fingrarna vill
göra som de vill… Alla utom Hannes tar upp sina händer och kittlar i luften och
på varandra. Elevassistenten som sitter bakom Hannes börjar kittla försiktigt på
hans böjda rygg, kittlar lite på sidan av magen. Sakta rätar Hannes på ryggen, då
tar elevassistenten tag i hans armar och lyfter dem i takt med musiken. Hannes
börjar le. I slutet av sången ska eleverna spela några slag på en tonbox. Anna
kommer fram till Hannes som med fokuserad blick och utan tvekan tar tag i
pinnen och spelar taktfast på tonboxen (utdrag ur observation 1).

5.2.1 Delaktighet som rörelse
Sara och Maj samtalar kring olika syften med undervisningen. En bit in i samtalet ger
Sara uttryck för hur mycket i hennes vardagstillvaro just handlar om att ”väcka” eleverna
och visa på olika saker som kan fånga deras intresse. Hon beskriver hur det för hennes
elever annars lätt blir smalspårigt och att det krävs intensitet och kreativitet för att nå dit.
”Det tycker jag är, för när man märker det, att nu har jag nått in, nu har det här barnet sett
att: wow, det kan hända också, då märker man att det kan ske en utveckling.”
Observationen ovan utgör ett av flera exempel på hur elever som en följd av olika former
av stimuli kom att röra sig in i och ut ur deltagande. För att väcka intresse och på så sätt
bjuda in till ett större mått av deltagande använde ofta de vuxna sig själva som redskap.
Ofta tog det sig uttryck genom att den vuxne kom nära, sökte ögonkontakt och använde
tydligare mimik, kroppsspråk och tecken. Vid båda observationerna var läraren rörlig i
rummet, drog sig nära och backade i vågrörelser mot olika elever. Även elevassistenterna
agerade på liknande sätt, men då mer riktat mot de elever som satt eller stod närmst. Vid
några tillfällen observerades hur klasskamraterna fick fungera som en motivator för större
delaktighet. Det tydligaste exemplet var när eleverna fick rollen som körledare (se 5.3),
men det kunde även vara någon i gruppen som sjöng särskilt högt, gjorde tydliga rörelser
eller känsloyttringar vilka smittade av sig på andra elever. Tilde beskriver att det främst
handlar om att den vuxne ”kommer nära och bjuder in och är där med hela kroppsspråket,
hela mimiken och ögonen. Försöker liksom dra med eleven in i aktiviteten”.
Vid andra tillfällen kunde lockandet få än mer fysiska uttryck. Att kittla och lyfta elevens
armar har redan getts exempel på. Andra metoder var att lägga en hand eller arm på axeln
i de sammanhang eleven riktade sin uppmärksamhet åt annat håll än mot aktiviteten. Vid
aktiviteter där eleven själv förväntades vara fysiskt aktiv i handklapp eller vid spel kunde
den vuxne snudda vid den kroppsdel som skulle användas eller själv ta tag i elevens hand
för att initiera eller fullfölja aktiviteten. Även muntliga kommentarer användes för att
bjuda in till deltagande. ”Är du med? Gör efter mig.” (Tilde)
Anna resonerar om vikten av reflektion kring det sätt den vuxne bjuder in eller stöttar upp
i aktiviteten. ”För endel kan den där putten på armen va: okej, jag ska klappa. Och för en
annan måste jag säga orden klappa, och inte: Kan du klappa? För det är klart jag kan,
men just nu tittar jag (…) och för en tredje så räcker det att bara vara väldigt inbjudande.
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På samma sätt som omgivningen kan få fungera som motor och inspiratör behöver ibland
eleven ges möjlighet att delta på egna premisser. Det kan handla om att den vuxne ibland
tenderar att göra jobbet åt eleven. Det finns en risk, förklarar Anna, att stöttningen i att
till exempel ta tag i en elevs hand och spela på trumman med handen, att det istället får
en passiviserande effekt på eleven. Eleven skulle klara aktiviteten på egen hand om denne
bara gavs tid till det. Vidare ger både Anna och Tilde exempel på när de har valt att inte
bjuda in till deltagande. Om eleven är stressad eller uppe i varv av någon orsak, ”då backar
jag” (Anna).
Ytterligare metoder i syfte att öppna upp för delaktighet kan beskrivas som balansen
mellan trygghet och variation. Tilde förklarar att en grundförutsättning för delaktighet är
att eleven ”känner en trygghet i själva situationen”, både med rummet, med klasskamrater
och med lektionens struktur. Sara förklarar det som att när eleven har varit med om
samma sak tillräckligt många gånger, då finns det en förväntan på vad som ska ske.
”…och då tror jag man kan öka delaktigheten, när man känner igen sig.” Samtidigt
behöver lektionen varieras för att alla ska ges möjlighet till delaktighet. Någon elev
kanske deltar som mest i sång, någon annan mer när det är spel. ”det är viktigt att erbjuda
ett sorts smörgåsbord på vad musik är för nånting” (Tilde). Även inom de olika
aktiviteterna observerades variation som metod. Flera av sångerna var uppbyggda med
intensitetsskiftningar eller där sättet att sjunga och spela på varierades. Maj beskriver
också hur musiken i sig kan fungera som variation i andra aktiviteter, när de har längre
arbetspass i andra ämnesområden. ”…då lägger vi in sånger med jämna mellanrum, för
det är lite vakenhetshöjande, och man tycker det är roligt så man stannar kvar. (…) men
när gitarren kommer fram så är man på banan igen.”
I enkäten ställdes sex frågor som berörde elevens uttryck för intentio kopplat till de olika
ämnesområdena (se bilaga X fråga 16-21). De handlade om respondentens uppfattning
av det sätt eleverna visar engagemang samt deras mått av självständighet och lyder:
•
•
•
•
•
•

Eleverna visar engagemang genom att visa nyfikenhet
Eleverna visar engagemang genom att visa lust
Eleverna visar engagemang genom att ställa frågor
Eleverna visar engagemang genom att vara fysiskt aktiva
Eleverna gör egna val
Eleverna tar egna initiativ

Dessa frågor sammantaget får ett medelvärde som presenteras i tabell 2.
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Tabell 2. Uttryck för intentio
2

1,38

1,5

1,6

1,68
1,28

1,62

1,48

0,94

1
0,5
0

Som tabell 2 visar framträder kommunikation, musik och vardagsaktiviteter som de
ämnen där elevens uttryck för engagemang och autonomi är som störst. Lägst poäng fick
slöjd.
5.2.2 Att delta på olika sätt
Reception
Jag har en elev som sällan är still, som har behov av att springa. Ibland gör han
stora lovar, ibland håller han sig nära. Men om vi har en sångstund och han
springer runt så ser ju jag på honom om han är med eller inte. Han stannar upp
ibland och tittar, också tar han och studsar runt igen, och det är ju, det behöver
inte vara att man ska sitta med. Man kan va delaktig bara genom att visa att: ”nu
har jag lyssnat, nu kom en ny sång, vad var detta?” (Sara)

Förutom vid aktiviteten där Hannes skulle välja sång observerades ingen passivitet som
kunde tolkas som ickedeltagande. Vid de få tillfällen då eleverna inte var mer aktivt
deltagande i aktiviteten gick det utläsa i blickar och kroppsspråk att eleven genom syn
och/eller hörsel uppfattade det som skedde. Det kunde ta sig uttryck genom att eleven
ändrade sitt rörelsemönster i relation till musiken, gungade med eller stannade upp när
den började. Även i ansiktsuttrycken gick det tolka in att eleverna deltog genom
reception. Vid flera tillfällen observerades elever som blundade, log, vred ansiktet uppåt
och örat mot musiken.
Vid samtliga intervjuer gav respondenterna uttryck för att deltagande i aktiviteten kunde
ta sig många olika uttryck. De beskriver det som att det behöver vara en fysisk närvaro
såtillvida att eleven finns med i rummet, sen handlar det om att uppleva någon form av
ökat fokus, i blicken, i lyssnandet eller att eleven ”vaknar upp lite”. ”Det finns ju alla
nivåer liksom. Men delaktighet för mig är redan från scratch där man ser att det finns en
gnista, ett engagemang i blicken” (Anna).
Imitation
Vid observationerna var imitation den mest använda deltagarstrategin. Eleverna sökte
stimuli, och/eller stimulerades, till imitation på olika sätt. Eftersom aktiviteten både syns,
verbaliseras och hörs genom musiken blev stimulin både visuell och auditiv. Anna
beskriver att eleven kan ”lockas in på olika sätt genom att man får en impuls som kan va
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auditiv, eller visuell eller att man känner att nån (…) trycker på min arm.” Vid flera
tillfällen observerades hur eleverna såg sig runt bland sina klasskamrater för att inspireras
till nya rörelser och nya uttryck. Oftast var det dock den vuxne som eleven imiterade.
Ibland genom ren efterlikning men även i form av ett gemensamt görande, den vuxne
kunde till exempel spela samtidigt som eleven på trumman.
Imitationen tog sig olika uttryck. Eleverna deltog inom den här strategin genom att
efterfölja ett av musikens olika uttryck. Att teckna eller att sjunga. Vidare var rörelser till
sången mer frekvent imiterade än att sjunga med. Vanligast var det att kroppsspråket
imiterades och då särskilt vid de sånger som hade tydliga skiftningar i intensitet eller om
sången hade specifika uttryck. Ett exempel är sången ”man kan sjunga på många olika
sätt” i slutet av varje vers skulle var och en av eleverna visa på ett eget sätt att sjunga,
som resten av klassen sedan skulle härma. Beroende på vilket ljud eleven valde tog sig
sången nya uttryck. Det gjordes grimaser, pruttades med munnen eller sjöngs på olika
stavelser såsom mama och bebe.
Resultatet av imitationen kunde bli att eleven deltog som ett eko av musiken, en slags
fördröjd imitation. Någon elev deltog vid vissa ord i sången, antingen i slutet av varje
fras, eller mitt i - vid de ord eleven behärskade.
Identifikation
Då en elev hade identifikation som deltagarstrategi tog det sig främst uttryck i någon form
av inlevelse i musiken. Det kunde handla om att elevens muskeltonus, sång och
kroppsspråk korrelerade med musiken. Som mest tydligt blev det vid
intensitetsskiftningar. Exempelvis vid sången som ”storm” som börjar lugnt och stilla,
med en vacker böljande melodi. Efter att tag blir det storm, då höjs dynamiken och
tempot. Som en visuell effekt hade läraren lagt massor av sjalar i höstfärger framför
eleverna. Då stormen kom kastades dessa upp i luften. Det var tydligt att eleverna kunde
leva sig in i sången och att de visste vad som skulle komma. Under den lugna delen var
eleverna avslappnade, gungade lite fram och tillbaka. I slutet, precis innan stormen skulle
braka loss ökades intensiteten i elevernas sång och deras muskler spändes. Under
stormdelen var elevernas rörelser mer yviga, de satt mer uppsträckta och hade glada
ansiktsuttryck.
Vid andra sammanhang kunde eleverna visa att de hade tagit till sig och behärskade
musiken som en helhet genom att klappa med i puls även i pauser, att teckna och sjunga
från början till slut eller att ligga steget före eftersom de visste vad som skulle komma.
Elaboration
Elaboration var den deltagarstrategi som vi såg minst av vid observationerna. Den
aktivitet där skapandet och medskapandet blev mest framträdande var när eleverna själva
fick agera körledare (se 5.3). Övriga uttryck som elaborativt deltagande kunde ta sig var
att eleverna själva initierade förändringar i musiken, till exempel i dynamik, melodi och
tempo.
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Vid några av sångerna som sjöngs förväntades eleverna själva skapa ljud eller rörelser till
musiken. Ett exempel var en ringdans där eleverna skulle komma på olika sysslor som
skulle illustreras genom rörelser i refrängen. Det rådde stor uppfinningsrikedom, flera
elever ger förslag innan de ens kommit fram till refrängen. Någon syssla var riktigt klurig,
dessutom sades den på arabiska, en elevassistent tolkade, sen fick alla hjälpas åt att
komma på hur de ska göra.
Vid andra tillfällen kunde det egna skapandet ta sig uttryck i att eleverna själva bestämde
hur sången skulle framföras. ”jag vill att vi ska stå upp” sade John när han har valt sång.
John stod upp, de övriga eleverna satt. John både klappade, dansade och sjöng med i sin
sång.
5.2.3 Analys
I följande analys fokuseras lärprocessen. Att den sker genom appropriering som innebär
en förändring av deltagande.
I teorin om situerat lärande råder en acceptans för deltagarnas olika förutsättningar och
intentioner. Deltagande kan både ske på olika sätt, är präglat av intressen, förutsättningar
och egna val det behöver heller inte vara tidsbestämt (Lave och Wenger, 1991; Säljö,
2015). I den inledande observationen tolkar Anna att Hannes inte är intresserad av att
välja, han vill inte delta i aktiviteten enligt hennes plan. Efter några försök att bjuda in till
deltagande, i form av att göra ett eget val av sång, accepterade Anna istället Hannes val
att inte välja. När det blev Kims tur fick Anna justera premisserna på ett annat sätt för att
skapa förutsättningar för Kim att kunna fullfölja sin intention att välja sång. Anna och
Kim gav sig inte förrän båda var överens om att det var precis den sången som skulle
sjungas. Säljö (2015) beskriver vikten av att kunskapen synliggörs genom
kommunikation. Det är när tanken får ta sig fysiska uttryck, genom ord och handling som
lärande uppstår och individen kan utvecklas. När Kim rullades tillbaka till sin plats ger
han uttryck för glädje. Han hade en intention att kommunicera sin vilja och han gavs den
tid som behövdes för att möjliggöra det. När det senare var Hannes tur att delta genom
spel hade intresset väckts, det hade föregåtts av en fysisk inbjudan till delaktighet av
elevassistenten. Med tonboxen som redskap kunde då Hannes kommunicera sin kunskap
att samspela i musiken och med gruppen.
Vid samtliga intervjuer gick det utläsa både en acceptans för att deltagandet kunde ta sig
olika uttryck, men även en ambition hos lärarna att skapa en förändring av elevens
deltagande, att åstadkomma en rörelse inåt. Enligt Lave (2000) är lärprocessen en
förändring av deltagande, ”…att tränga djupare in i och bli mera av något…” (a.a., s.63).
Vid observationerna studerades några tillfällen där eleverna själva initierade och drev på
ett aktivt deltagande i musiken. Mer återkommande var dock de vuxnas intention att locka
in till och öppna upp för ett större mått av deltagande.
Appropriering beskrivs av Säljö (2015) som att lärandet sker i en social process där
individen tar till sig, lånar in, tar över och slutligen, gör till sitt. Beskrivningen kan
jämföras med Lave och Wengers (1991) förklaring av lärande som en rörelseprocess där
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deltagaren kliver in i, blir en medlem i den sociala gemenskapen för att sen behärska den.
Möjligtvis kan den förstnämnda beskrivningen mer röra sig om individens lärprocess
medan Lave och Wenger mer fokuserar den sociala kontexten, rörelsen är något mer
utzoomad. Vid observationerna kategoriserades elevernas delaktighet efter strategierna:
reception, imitation, identifikation och elaboration. Samtliga strategier behöver en social
kontext att förhålla sig till, men de är även ett uttryck för individens process in till ett
större mått av deltagande i en musikalisk situation. Då deltagarstrategierna har flera
beröringspunkter både med beskrivningen av appropriering samt Lave och Wengers
deltagarprocess skulle de kunna jämföras. Att i en musikalisk kontext använda sig av de
olika strategierna blir således ett uttryck för lärande. Imitation var vid observationerna
den mest frekvent använda deltagarstrategin. Delvis som ett uttryck för att musiken så
tydligt bjuder in till samhandling, det kan tolkas som att eleven i musikaktiviteten
befinner sig i en approprieringsfas av att låna in det som ska läras.

5.3 Deltagarnas rörelse sinsemellan
Nu ska vi sjunga tvåstämmigt och då behöver vi två körledare som kan hjälpa till
att hålla igång sången”, säger Tilde till eleverna i kören. Två elever är snabba att
anmäla sig som frivilliga inför uppdraget. Eleverna känner igen uppgiften och vet
vad som väntas av dem, så de tar snabbt plats på var sin sida framför kören.
Musikläraren börjar spela på sin gitarr och strax därefter börjar de sjunga
tillsammans. Inledningsvis allihop på samma text och melodi och det är Tilde
som leder gruppen i den korta text och melodi som sjungs upprepande gånger.
Men efter en liten stund rör sig Tilde bort från kören och tar plats en bit bakom
samtidigt som hon börjar sjunga på en andrastämma med en annan text och
melodi, likt en kanon. Det är nu de två eleverna har till uppgift att hålla kvar
förstastämman i kören. De har makten i sina händer och de leder gruppen med
yviga rörelser och visar med hela kroppen att de vill ha starkare sång, för att sedan
ta några steg tillbaka och leda kören till att sjunga lite svagare. Det uppstår en
slags växelverkan mellan läraren, körledarna och kören och det är tillslut svårt att
avgöra vem som initierar sångens skiftningar. Flera av eleverna lever sig in
sången och intensiteten korrelerar dem emellan (utdrag ur observation 2).

I följande kapitel ligger samhandling, stöttning, samspel och relation i fokus. Fyra
aspekter som många gånger går in i varandra och som oftast bygger på ett sammanhang
tillsammans med andra personer. I enkäten fick respondenterna nivåbeskriva elevernas
deltagande i sammanhang tillsammans med andra elever, svarsalternativen är utifrån
grundsärskolans ämnesområden.
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Tabell 3. Sammanhang tillsammans med andra
2,5
2

1,96

1,93

2,19

1,89

1,81

1,78

1,33

1,5
1
0,5
0

Resultatet i tabell 3 visar att musik är ett ämne där eleverna i något större utsträckning
deltar i sammanhang tillsammans med andra elever jämfört med andra ämnen och
ämnesområden. Även här utmärker sig slöjd som det ämne med lägst poäng. Ett uttryck
för att eleverna inte har slöjd tillsammans med andra i lika stor utsträckning.
5.3.1 Relation och samspel
I samtliga intervjuer berörs vikten av att skapa goda relationer för att uppnå både samspel
och utveckling. Det rör både relationen mellan personal och elev tillika eleverna sinns
emellan. Anna påtalar flera gånger att det för henne är väldigt viktigt att ha en nära
relation till sina elever för att kunna ha ”fingertoppkänslan” som behövs för att avgöra
när hon har eleven med sig eller inte.
Jag måste utgå från dagsform för varje elev och det är ju den stora fördelen
med att känna sina elever så väl som man gör när man har fyra stycken. Jag
kan ju tolka deras tecken ganska bra. Jag kan ju se om en elev är för trött för
att vilja delta i stunden, eller om den bara låtsas att den är trött. Det kan jag
tillsammans med mina elevassistenter tolka.

Tilde som varje vecka undervisar många elever och inte träffar var och en varje dag, så
som en klasslärare gör, påtalar också vikten av att lära känna sina elever för att kunna
tolka deras signaler. Hon berättar hur hon får ta hjälp av sina kollegor för att lyckas med
det. ” …och jag försöker, för att förstå eleverna, ha så mycket kontakt med deras mentorer
som möjligt, som känner dem såklart mycket bättre än vad jag gör. Och likadant med
elevassistenterna som jobbar med eleverna”.
Men det är, som tidigare nämnt, inte bara relationen mellan personal och elev som är av
vikt utan även relationerna eleverna emellan. Att skapa förutsättningar för samspel och
social utveckling är ett syfte i sig som återkommer under samtliga intervjuer. Anna
uttrycker att. ”…för det som jag tycker är det viktigaste av allt i skolan för dom här
eleverna, det är att se sina kompisar och jobba med grupp. Jobba med det sociala
samspelet.” Och när Sara berättar vilka fördelar hon ser med gruppundervisning i
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förhållande till enskild undervisning säger hon. ”Det är gemenskapskänslan, det sociala
sammanhanget. Att man behöver träna på den sociala miljön. Att det finns andra som har
behov (…) Alla dom där sociala reglerna som man behöver träna på om och om igen.”
Enkätsvaren som redovisades ovan tyder på att musik som sammanhang skapar goda
förutsättningar för deltagande tillsammans med andra elever. Ett svar som även bekräftas
under intervjuerna. Dels förklarar Sara sin känsla av att ”…musik, det skapar man ju
tillsammans på ett annat sätt över lag”. Tilde berättar att vissa av hennes elever som
mestadels har enskild undervisning ändå har musikundervisningen i grupp. Att just få
vara tillsammans i grupp blir ett av musikundervisningens huvudsyften. ”De här eleverna
sitter väldigt mycket i sina egna små bås, och då tänker jag att den här musikstunden, när
de får vara tillsammans, har så mycket värde i sig så det är nästan det viktigaste kan jag
känna (…) möjligheten att kunna va tillsammans”
Sara och Maj berättar även att musik- och sångstunder är det enda forum i skolan då
”deras elever” är tillsammans med andra elever utanför sina klasser. Anna tar också upp
just ”sångstunden” som enda tillfället där hennes elever har en gemensam stund
tillsammans med andra elever på skolan i ett ”större sammanhang”.
Sara förklarar vidare vad hon anser vara fördelen med enskild undervisning och ger då
exempel på arbetet med en elev som har svårigheter att fokusera, där det räcker med att
någon rör sig i periferin för att koncentrationen ska brytas. Att då kunna sitta i ett enskilt
rum, sitta nära och ha ögonkontakt för att skapa fokus, ”då kan man ibland få den där
magiska kontakten”. Maj håller med och tillägger ”…att ska man ha riktig fokus på
någonting, så i min elevgrupp behöver vi va en till en”. Även Anna nämner möjligheten
att kunna ”skräddarsy” moment och mål för en specifik elev som den främsta vinsten med
enskild undervisning.
I enkäten presenteras fyra påståenden som berör huruvida den pedagogiska miljön är
anpassad efter elevernas behov och intressen. Påståendena lyder:
•
•
•
•

Miljön är fysiskt tillgänglig
Miljön är pedagogisk tillgänglig
Den pedagogiska miljön är anpassad efter elevens olika behov
Undervisningen utformas med hänsyn till elevernas intressen
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Tabell 4. Tillgänglighet och anpassningar
2,5
2

2,06
1,66

1,63

2,04

1,96

1,5

2,04

1,05

1
0,5
0

I tabell 4 visar resultatet att de ämnesområden som klassläraren vanligtvis undervisar i,
kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning fick högst resultat. Lägre
resultat fick de ämnen som oftare har externa lärare, och återigen fick ämnet slöjd lägst
resultat.
5.3.2 Stöttning och samhandling
Att ha byggt upp en fungerande relation med eleven skapar en möjlighet att ha
”fingertoppskänsla” (Anna) då det handlar om att balansera mellan stöttning och
utmaning. (Fler exempel på hur det kan ta sig uttryck står i 5.2.1.)
Under våra observationer såg vi flera exempel på olika typer av stöttning. Bildstöd till
schema eller som stöd i kommunikationen för att ge eleverna förutsättningar att kunna
uttrycka hur de mådde eller vad de ville fanns ständigt närvarande vid bägge
observationstillfällena. Likaså tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation. Utöver det upplevde vi även mer subtil stöttning som bestod av blickar,
mimik, kroppshållning och variation i intensitet. Ofta var det en kombination av olika
slags stöttning som skedde samtidigt och om vart annat, riktat till en eller flera elever i
gruppen och även mellan eleverna. I Annas klassrum yttrade det sig på följande sätt:
Eleverna och personalen sitter tillsammans på en stor matta på golvet. De sitter
vända mot varandra som i en liten cirkel. Eleverna innerst och assistenterna strax
bakom. Anna berättar för eleverna att de ska öva på att räkna till tio. Var och en
av eleverna får en laminerad ”pekkarta” med siffrorna 1-10 tydligt utskrivna i ett
rutmönster. Tillsammans ska de räkna från 1-10 och de gör det genom en sång
som Anna leder. Samtidigt som de räknar i sången pekar de på pekkartans siffror
i takt med musiken. Adam som (i alla fall under vår observation) inte är så verbal,
pekar självständigt och med säkerhet på siffrorna i rätt ordning och i takt till
sången medan elevassistenten som sitter som ett ”ryggstöd” åt honom sjunger
med i sången. John sjunger tydligt med i melodi och text och räknar på så sätt
felfritt från ett till tio. Han pekar dock till synes slumpmässigt på kartans siffror
och visar inget direkt intresse för just den biten. Kim för sin hand, likt John, lite
på måfå över kartan. Hannes gungar med i sången medan han får hjälp av en
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(sjungande) elevassistent att föra handen över siffrorna i takt till musiken. Anna
tar tillbaka sifferkartan från John och ber honom istället att teckna siffrorna
medan de sjunger igenom sången en gång till, vilket han också gör (utdrag ur
observation 1).

Ett annat exempel från observationerna är när Tilde skulle öva in en lite längre text och dess
tecken till kören och hennes ursprungliga tanke var att gå igenom texten bit för bit och låta
gruppen härma bit för bit. Men det blir snart rörigt och gruppen har svårt att enas om hur och när
vem skall göra vad? Tilde avbryter och börjar om från början men ber nu istället gruppen att texta
och teckna tillsammans med henne i ett långsamt och gemensamt tempo. Så gott som hela gruppen
följer nu både med verbalt och med tecken. När Tilde sedan prövar gruppen genom att endast
göra tecken och låter eleverna berätta vad de betyder lyckas de gå igenom hela texten från början
till slut. Ingen kunde själv svara på vad alla tecken betydde, men tillsammans löste gruppen hela
uppgiften.

När Anna, som tidigare nämnts, resonerar om fördelar med att kunna ”skräddarsy”
momenten vid individuellt arbete påtalar hon samtidigt att förlusten då blir ”draghjälpen”
från övriga i gruppen. ”För i en grupp kan jag nu också dra varandra på olika sätt. Någon
elev drar rent kognitivt, någon annan elev kan dra i engagemang, i en glädje eller
någonting som generar något positivt i gruppen”. Anna talar också om att just musiken
fungerar som ett bra medel för att lyckas arbeta tillsammans i grupp. ”Dels är det något
som knyter ihop oss i gruppen (…) jag kan ha en stor grupp och ändå nå fram, för att det
blir liksom gemenskaps-skapande aktiviteter”.
5.3.3 Analys
I följande och avslutande avsnitt berör analysens tyngdpunkt den proximala
utvecklingszonen samt användningen av begreppen fysiska och intellektuella redskap.
Utifrån ett situerat lärande är en grundläggande förutsättning att deltagandet är legitimt
(Lave, 2000). När Tilde annonserar att kören ska sjunga tvåstämmigt och att de då
behöver två körledare är det snabbt flera som anmäler sig frivilligt för denna uppgift. Det
råder till synes en acceptans i gruppen som skapar goda förutsättningar för deltagande.
En acceptans som även visar sig gälla för elevernas olika förmåga att röra sig fritt i
deltagarbanan utifrån sina egna förutsättningar och sitt eget tempo (Säljö, 2015).
Övningen med ”körledarna” visar även på hur eleverna i gruppen genomför sången och
tvåstämmigheten och hur uppgiften befinner sig inom den proximala utvecklingszonen.
Om vi utgår från Säljös (2015) beskrivning av den vuxne som stöttar barnet så är i detta
exempel Tilde den vuxne som inledningsvis leder barnen, som i detta fall är eleverna.
Tilde ger instruktioner genom att förebilda med sin sång och sina rörelser. När hon sedan
backar låter hon gruppen med stöd av varandra, kören och körledarna och inte minst av
sångens taktfasthet bära uppgiften på egen hand. Eleverna i kören behärskar uppgiften
tillsammans och är på god väg att reda uppgiften självständigt. Utmaning och stöttning
är väl anpassad och befinner sig inom gruppens proximala utvecklingszon (Wass &
Golding, 2014).
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Att skapa goda relationer och att lära känna sina elever är en återkommande punkt hos
intervjuernas samtliga respondenter. Anledningen är till stor grad för att kunna tolka sina
elevers signaler och dagsform för att på så sätt kunna bemöta dem utifrån så väl
fungerande förutsättningar som möjligt. Anna spenderar mycket tid tillsammans med sina
fyra elever för att kunna skapa den relationen och Tilde tar hjälp av elevernas mentorer
och elevassistenter för att bättre kunna förstå och anpassa både utmaningar och stöttning.
Det är viktigt för dem båda att utmaningarna inte är utanför elevernas räckvidd men
samtidigt är utmanande och inte för enkla. Stöttningen som bland annat består av
anpassningar av instrumenten, genomtänkt placering i klassrummet, tydlig ledning med
både verbal och visuell kommunikation genomförs med ambitionen att vara väl avvägd
för att göra uppgiften ”rätt anpassad” för elevernas proximala utvecklingszon (Säljö,
2015). För att lyckas skapa denna balans är relationen avgörande.
Stöttningen i undervisningen under observationerna bestod av både fysiska och
intellektuella redskap (Säljö, 2000). Pekkartan med siffror under Annas matematikpass
var ett fysiskt redskap för att visuellt stötta tanken i arbetet med sifferorden, vilka enligt
Säljö (2013) är en form av intellektuella redskap för att kunna kommunicera kunskapen,
som i det här fallet handlade om att behärska att räkna från 1-10. För Adams del var
pekkartan avgörande för att kunna kommunicera sin kunskap medan John stöttades av
sångens melodi och puls samt att han kunde förtydliga sin kommunikation genom att
samtidigt teckna sifferorden med sina händer.
Ett exempel när utmaning och stöttning inte var i balans var när Tilde skulle leda kören
fras för fras genom sångens hela text. I avsaknad av melodi, tydlig puls och samhandling
blev hela situation snabbt icke fungerande. Utmaningen för eleverna att hantera sångens
text och tecken blev för svår. Då Tilde ändrade strategi och istället lät texten få ske i ett
givet tempo och tillsammans i ett samspel blev utmaningen plötsligt hanterlig och
eleverna visade förmåga att behärska hela sångens text med både ord och tecken.
Stöttningen och utmaningen var i balans (Wass & Golding, 2014) med hjälp av puls och
samspel som redskap (Säljö, 2000).

5.4 Slutsatser
Studien ämnade undersöka musikens roll och funktion med särskilt fokus på delaktighet
och deltagande. De områden som har belysts, och som vi i studien haft för avsikt att
undersöka, är de aspekter i musik som främjar delaktighet, hur deltagandet tar sig uttryck
samt hur musiken kan fungera som ett redskap och stöd för lärande. Nedan redogörs för
en sammanfattning av slutsatser utifrån resultat och analys:
Musik kan fylla funktionen att:
•
•
•

Nå ut – dess auditiva och visuella egenskaper gör att den kan sträcka sig bortom
vissa fysiska begränsningar.
Bjuda in – genom sin lustfylldhet och synkroniserade inneboende struktur bjuder
den in till deltagande på många olika sätt.
Förena – både ämnen och aktiviteter samt dess deltagare.
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Det skapar möjligheter att använda musik som ett redskap:
•
•
•

I en stöttande gruppgemenskap
I att kommunicera kunskap på olika sätt, både fysiskt och intellektuellt
Som gemensam nämnare i andra ämnen och aktiviteter
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6. Diskussion
I följande kapitel förs en diskussion av resultatet kopplat till tidigare redovisad litteratur
och forskning samt teoretiska aspekter. Inledningsvis förs en resultatdiskussion utifrån
studiens frågeställningar följt av en metoddiskussion.

6.1 Resultatdiskussion
6.1.1 Musik som intentum
I syfte att diskutera frågan om vilka aspekter i musik som främjar elevens delaktighet.
Vid en sammanfattning av resultatet beskrivs musikens förmåga att nå ut, bjuda in och
förena. Slutsatsen drogs utifrån studiens resultat i relation till valda teorier och i detta
avsnitt ställas mot tidigare forskning. I inledningen beskrivs musik som ”…et klingænde
fenomen i tid og rum…” (Holgersen, 2002, s.97) I det uttrycket ryms flera aspekter som
kan vara bidragande orsaker till de egenskaper som tillskrivits musik i slutsatsen. Det
faktum att musik klingar, det är auditivt och sträcker sig därför bortom visuella gränser.
Som klangligt fenomen innefattas även dess förmåga att skapa stämningar. Exempel från
observationerna var när Adam deltog i sången trots att han hamnat med ryggen mot
aktiviteten. Vidare beskrivs dess vertikala strukturer, pulsen, tempot och rytmen, vilka
kan fungera som aspekter vilka bjuder in till delaktighet. Ett resonemang kring musik
som även Tilde är inne på. Vid observationerna såg vi flera exempel på att det förhöll sig
på det viset, att musiken skapade ett gemensamt fokus. Allra tydligast blev det vid
uppmärksamhetskiftningen när Tilde startade upp lektionen. Vid Ehrlins (2012) studier
konstateras koncentration och uppmärksamhet som en positiv effekt av
musikaktiviteterna. Likaså visar internationell forskning hur elever som ingått i
musikaktiviteter har en större progression vid olika intelligenstest (Schellenberg, 2006).
Om musiken kan beskrivas utifrån sin förmåga att skapa ett gemensamt
uppmärksamhetsfokus skulle det då, med hänvisning till nämnd forskning, även kunna
innebära att dessa förmågor, i och med musikaktiviteterna, ges en möjlighet att tränas och
utvecklas. Nordström (2002), Luttrop och Granlund (2010) beskriver hur förmågan att
både bli en del av och stanna kvar i en aktivitet är mer begränsad för barn med intellektuell
funktionsnedsättning. Desto viktigare blir då både aktivitetens egenskaper av att bjuda in
och att hålla kvar deltagarna. Ett exempel på det är Maj som beskriver hur musiken får
fungera som ett verktyg för att eleven ska kunna stanna kvar i andra aktiviteter.
Ehrlin (2012) anger även ökad självkänsla som en positiv effekt kopplad till
musikaktiviteterna. Även Teachout (2005) och Hallam (2010) drar paralleller mellan att
delta i musiksammanhang med ökad motivation, självkänsla och välmående. Lave (2000)
beskriver hur lärandet kan tolkas som förändringar av identitet och är det som sker vid
förändringar av deltagande. Vidare utgör, som nämns i kapitel 3.2, den förändring av
deltagande som en individ gör påverkan i alla led, på aktivitet och på övriga deltagare
(Lave & Wenger, 1991). Beskrivningar och resultat som hänger ihop på det sättet att
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musiken kan fungera som en faktor vilken kan komma att påverka både individens och
gruppens sociala utveckling. I den här studiens resultat går det, på grund av dess
begränsning i tid och omfång, inte dra några slutsatser kring individens utveckling. Dock
kunde det observeras att musiken bidrog till vad som kunde uppfattas som något lustfyllt
och något som förenade gruppen. Även vid intervjuerna beskriver samtliga respondenter
den gemensamma upplevelsen som kom av musikaktiviteter som något positivt – ett av
ämnets huvudsyften. Vid de enkätfrågor som hanterade elevens rörelse mot aktiviteten,
de sammanhang där eleven visar engagemang i form av att visa nyfikenhet och lust, samt
visa självständighet genom att ta initiativ och göra egna val, låg musikämnet i topp.
Även vid enkätsvaren som rörde elevens mått av samhandlande kopplat till olika
aktiviteter utmärkte sig musicerande (se tabell 1). Att samhandla i sång och spel fick ett
medelvärde på 1,62 att jämföra med andra aktiviteter som låg på 1,25 samt 1,12. Det går
att resonera på olika sätt kring resultatet. Det kan vara ett uttryck för att musiken skulle
kunna ha en större dragningskraft, att den lyckas skapa ett större intresse hos de flesta
eleverna. Ett annat sätt att förhålla sig till resultatet är genom en bedömning av det sätt
som deltagandet kan ta sig uttryck, i förhållande till aktiviteten. Holgersen (2002)
beskriver att gränsen mellan ickedeltagare och deltagare kopplat till musik kan handla om
att exempelvis gunga med i musiken, eller att skaka på ett instrument. Kan det vara så att
den gränsen ligger på en annan nivå i andra aktiviteter? Kräver till exempel att spela spel
eller att samhandla i lekar ett annat mått av delaktighet som ställer högre krav på
deltagaren?
6.1.2 Deltagarens uttryck
I syfte att diskutera frågan om vilka uttryck elevens deltagande kan ta sig.
Vid intervjuerna framträdde en bild av högt mått av acceptans för deltagandets spännvidd.
Samtliga respondenter ger uttryck för att det sträcker sig från att iaktta och med subtila
medel visa att det som sker uppfattas, till att själv äga och forma det som sker. Även
Ehrlin (2012) och Holgersen (2002) ger uttryck för att deltagandet kan yttra sig på många
olika sätt. Men att veta hur, och när en individ ska bjudas in till ett större mått av
deltagande, låter sig inte riktigt enkelt förklaras. Anna och Tilde talar om att det krävs en
slags fingertoppskänsla, där relationen till, och kunskapen om, varje elev utgör en
grundförutsättning. Samtliga respondenter beskriver det som en ständigt pågående
process, som ett av huvudsyftena med undervisningen, vilket blir förståeligt i ljuset av att
lärande ses som ett resultat till följd av skiftande deltagande (Lave, 2000).
Holgersen (2002) betonar vikten av att det råder en acceptans inför att deltagande i musik
kan ta sig många olika uttryck vilket rimmar väl med Lave och Wengers (1991)
beskrivning av förutsättningar för lärande genom att röra sig i en deltagarbana. Östlund
(2012) förklarar hur syftet med, eller intentionen i aktiviteten kan påverka den vuxnes
förväntan på elevens delaktighet. I den här studien kunde ett skiftande mått av deltagande
observeras vilket redogjorts för i resultatdelen. Det framträder också en bild av att
deltagandet sker i en rörelse emot och bort från aktiviteten. Ibland rör sig eleverna inåt i
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sitt deltagande som en följd av eget eller klasskamratens initiativ, men oftast som en följd
av den vuxnes lockande eller uppmaningar. Vid en tolkning endast baserad på
observationerna skulle det då kunna tolkas som att den vuxne inte accepterade ett
deltagande genom reception, eleven uppmanades att delta genom mer aktiva handlingar.
”Är ni med? Eller ”klappa”. Dock observerades inga uttryck för att eleven korrigerades
eller blev tillrättavisad i sitt deltagande, bara att denne kunde göra mer.
Ett exempel är den situation där Hannes uppmanades att byta position från ”ickedeltagare” till att ta eget initiativ och välja, ett erbjudande om att själv få bestämma. När
Hannes inte svarade på uppmaningen och Anna accepterade det blev det istället till ett
uttryck för Hannes autonomi i val av deltagarstrategi. Vid varje skiftning av deltagande,
på eget eller annans initiativ, väljs således något annat bort. Östlund (2012) beskriver det
i en situation där en elev inte deltog enligt förväntan, utan gjorde på ett annat sätt, deltog
genom elaboration istället för genom imitation (vår tolkning). Där blev uppmaningen att
följa, vilket då påverkade elevens möjlighet att själv bestämma deltagarstrategi.
Holgersen (2002) förklarar hur de olika strategierna kan löpa parallellt, men att de i vissa
sammanhang konkurrerar ut varandra. Ibland kanske en elev behöver backa ur aktiviteten,
iaktta, processa eller lyssna in, för att sen kliva in i eller bjudas in till en annan form av
deltagande. Men det som händer när elevens val av deltagarstrategi inte accepteras är att
elevens autonomi begränsas.
Det blir således, vad vi kan se, två aspekter som avgör lärarens förhållningssätt till elevens
deltagande. Dels är det den förväntan som läraren har på elevens mått av deltagande
(Östlund, 2012). Dels är det lärarens förmåga att läsa in vad elevens strategival beror på,
att tolka elevens intention (Holgersen, 2002). Har eleven backat för att hen processar, är
trött eller osäker? Utifrån det kan deltagandet hanteras på olika sätt. Som både Holgersen
beskriver och som Anna ger uttryck för när hon förklarar varför hon ”ligger på” eller
väljer att ”backa”.
Vid Dahlbäcks (2010) och Ehrlins (2012) studier beskrivs hur formen har en överordnad
roll. Det gavs inte alltid utrymme för att vänta in allas deltagande vilket kunde resultera i
att de elever som inte deltog enligt förväntan inte fick vara med där och då. I Murphy och
McFerrans (2017) översikt av forskningsfältet blev det tydligt att elever med intellektuell
funktionsnedsättning ofta möts av färdiga modeller och metoder och att det i sig kan
begränsa möjligheten till självbestämmande och delaktighet. Även i Östlund (2012) samt
vid studiens observationer framträder situationer där formen hade företräde före
inväntandet av samtliga elevers deltagande eller uppmärksamhet. Östlund förklarar det
som att det är upplevelsen av musiken som blir huvudsyftet. Exempel från
observationerna är när inspelad musik och de vuxnas sång bidrog till den musikaliska
stämningen i rummet. Att hålla sig till formen motiveras även av både Tilde och Sara
utifrån att upprepning och struktur skapar trygghet och igenkänning vilket blir en
grundförutsättning för att möjliggöra lärande. I andra situationer upplevs det dock inte
som att strukturen eller formen blir styrande. Exempel på det är elever som föreslår
sånger, Anna som då snabbt ändrar om i sin planering efter elevernas önskemål. Tilde
som stannar upp, väntar in allas fokus, innan hon startar upp sången. I resonemanget ställs
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musikens form i motsatsförhållande till möjligheten att vänta in och möta eleven. Båda
förhållningssätten kan motiveras utifrån syftet att skapa delaktighet. Kanske är det så att
de inte skall utgöra varandras motparter? Utan att de istället skall betraktas som det
spänningsfält där läraren behöver verka och navigera i. Ibland behöver formen få styra,
ibland behöver det finnas utrymme för individuella anpassningar. Vilket kan relateras till
Björck-Åkeson och Granlunds (2004) av att delaktighet uppstår i ”skärningspunkten
mellan en persons aktivitet och miljön” (a.a., s.36). Det är i det mötet som beslut kring
agerandet måste fattas. Det blir, som Lave (2000) beskriver en påverkan i alla led.
6.1.3 En stöttande gemenskap
I syfte att diskutera frågan om hur musiken kan fungera som ett redskap och stöd för
lärande.
I enkätens svar på frågan om elevers delaktighet i sammanhang med andra elever (tabell
3) hamnar musiken högre än de andra ämnesområdena. Ehrlin (2012) beskriver
musiksamlingar som en vanligt förekommande gruppaktivitet inom skola. Något som både
Sara, Maj och Anna tar upp vid intervjuerna när de nämner gemensamma sångstunder som
det forum där ”deras elever” är tillsammans med andra elever utanför sina egna klasser i
ett ”större sammanhang”. Holgersen (2002) påtalar att i gruppsammanhang sker stöttning
på olika vis. Exempelvis genom att en vuxen förebildar i sång och rörelse, men även stödet
i att en kompis agerar medryckande. Musiken har enligt Ehrlin (2012) och Östlund (2012)
en fördel av att fungera som en tydlig gemensam aktivitet, då den möjliggör för fler att
vara aktiva samtidigt. Något som även visat sig i samlingssituationer, där Ehrlin (2012)
redovisar att en musiksamling gav mycket mer tid för samtliga elever att vara aktiva
jämfört med en samling där kommunikationen endast sker via tal. Vi ämnar, utifrån aktuell
studies resultat, stämma in i det resonemang Östlund (2012) för om hur musiken på så sätt
framträder som ett redskap i sig för att skapa ett gemensamt fokus. Dahlbäck (2011)
beskriver hur gruppens deltagare har sin egen verktygslåda, sin kunskapsbas, som de
använder sig utav. De som kan mer i det gemensamma musicerandet blir ett stöd för de
som kan mindre. Gruppen blir således även ett stöd i sig, vilket, enligt Ehrlin (2012) skapar
möjlighet för eleverna att befinna sig inom den proximala utvecklingszonen. Anna
resonerar i samma banor när hon talar om ”draghjälpen” från övriga elever i gruppen som
en stor fördel med just lärande i grupp. Men Anna talar även om att draghjälpen kan röra
förmågor som inte nödvändigtvis behöver beröra aktuellt ämne, utan istället förmågor som
att någon drar rent kognitivt och någon annan mer i engagemang, glädje och generar något
positivt i gruppen.
I studiens enkät samt under intervjuerna berörs frågor om gruppundervisning jämfört med
enskild undervisning och vilka för- och nackdelar de båda metoderna kan föra med sig. I
enkäten berördes frågor gällande huruvida den pedagogiska miljön är anpassad efter
elevernas behov och intressen. Resultatet presenteras i tabell 4 (tillgänglighet och
anpassningar) där ämnesområdena vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning och
kommunikation värderats högst och alltså anses vara väl anpassade utifrån individen. Ett
sätt att tolka det resultatet är att dessa ämnesområden tenderar att ske inom formen av en56

till-en undervisning. Ett resonemang som kan styrkas om man jämför resultaten i tabell 4
med tabell 3 (sammanhang tillsammans med andra) där vardagsaktiviteter,
verklighetsuppfattning och kommunikation i det sammanhanget hamnar på ett lägre
resultat. Det skulle i så fall tyda på att dessa ämnesområden i större utsträckning sker inom
formen för enskild undervisning, eller åtminstone i mindre sammanhang med tydliga
individuella anpassningar, vilket torde vara fallet inom kommunikation som i grunden är i
behov av ett socialt sammanhang för att kunna ske. Samtliga intervjuers respondenter
berörde fördelen med det enskilda arbetet att just kunna ”skräddarsy” uppgifter,
utmaningar och stöd. Östlund (2012) lyfter fram att kvantitativt sett består en stor del av
elevernas ämnesmässiga tillvaro av enskild undervisning, vilket i sin tur leder till
minskade förutsättningar för horisontella relationer. Musiken verkar dock utifrån studiens
resultat upplevas kunna skapa goda förutsättningar för sociala sammanhang.
Ehrlin (2012) konstaterar att elever i gemensam sång fick tillgång till, och då också
använde sig av, ett mer avancerat språk jämfört med deras individuella tal. Studier där
musikträningsprogram kopplats till språkutveckling har visat sig gynnsamma (Piro &
Ortiz, 2009; Herrera et al. 2011; Degé, Patscheke, & Scwarzer, 2016) och Uddéns (2009)
tanke om att kombinationen av ton, rytm och text stadgar upp varandra och blir fungerande
som stöd i både musikalisk och språklig utveckling ger då viss tyngd i det resonemanget.
Säljö (2013) lyfter språket som ett viktigt intellektuellt redskap och vi ser den
gemensamma sången som ett medel att utveckla detta. Ett exempel på hur kombinationen
av stöd visade sig gynnsamt för språkutveckling var när Tilde övade in en längre text med
kören. Det var just kombinationen av språklig stöttning i tal och tecken, gemensam puls
och samhandling som skapade förutsättningar för eleverna att behärska textens ord.
Under våra observationer ser vi flertalet exempel på hur de vuxnas deltagande i sången
skapar stöttning för eleverna. Lärare och elevassistenter använder sitt språkliga försprång
och agerar språkliga modeller (Anderson, 2002) vilket skapar förutsättningar för eleverna
att befinna sig inom den proximala utvecklingszonen (Ehrlin, 2012).

6.2 Metoddiskussion
I en studie som ämnar fokusera på framträdande drag hos ett fenomen och som med ord
försöker beskriva vad, hur och varför någonting sker snarare än hur ofta, kan ett kvalitativt
metodval motiveras (Repstad, 2007; Bryman, 2011). Med utgångspunkten att delaktighet
uppstår i skärningspunkten av en persons aktivitet och dess miljö (Björck-Åkesson &
Granlund, 2004) torde studien vara svår att genomföra utifrån enbart kvantitativa
datainsamlingsmetoder (Bryman, 2011). Användningen av flera metoder valdes för att få
tillgång till viss kvantitativ data i syfte att kunna mäta och jämföra (Bryman, 2011).
Enkäten skulle även bidra som komplement till studiens kvalitativa tyngdpunkt med
observation och semistrukturerade intervjuer (Repstad, 2007) i grunden. Svårigheten som
uppstod i och med denna metodtriangulering var sammanställningen av den mängd
empiri, som vi bitvis upplevde som yvig och svår att koppla ihop på ett otvingat vis.
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Att formulera frågor som kan bringa stoff och klarhet till studiens forskningsfrågor och
samtidigt vara begripliga att svara på för respondenterna visade sig vara lättare sagt än
gjort och bidrog till att vissa frågor verkade upplevas som svårtolkade. Genom
pilotenkäten rättades detta dock delvis till. Förhoppningen att nå ut till både pedagoger
och elevassistenter var också svårare än väntat, vilket visade sig i det låga svarsantalet av
svarsgruppen elevassistenter. En orsak kan vara de olika arbetsförhållande som råder
mellan pedagoger och elevassistenter, där en pedagogtjänst innehåller planeringstid på ett
sätt som inte är lika självklart för en elevassistenttjänst. Att välja bort elevassistenternas
svar och enbart hantera resultatet från pedagogerna blev ett sätt att förhålla sig till
enkätens insamlade data. Enkäten skapades i studiens inledande arbete och kopplades till
deltagaraspekterna i delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018), vilket i
det skedet var vår utgångspunkt beträffande begreppen delaktighet. Under arbetets gång
förändrades dock våra tankar kring delaktighet och studien tog mer och mer riktning mot
Holgersens (2002) deltagarstrategier. En ytterligare fördel med metodtrianguleringen och
den kvalitativa ansatsen var dock möjligheten att låta olika delar påverka varandra.
Enkätundersökningens svar påverkade observationens fokus och observationens
insamlade empiri ledde till uppkomsten av intervjufrågorna. Fördelen med att båda två
delta under observationstillfällena var att vi kunde anta oss uppgiften med var sitt fokus.
Den ene med ett helhetsperspektiv och den andre utifrån specifika aspekter, vilket ökar
studiens tillförlitlighet. Nackdelen skulle kunna vara att vi som två personer gjorde
dubbelt så stor påverkan på situationen (Repstad, 2007). Samma fördel och nackdel fanns
under intervjusituationerna. Genom att låta den ene leda intervjun kunde den andre lyssna
in samtalet och då också fånga upp eventuellt intressanta bitar som annars skulle kunna
ha missats.
Det faktum att vi som yrkessamma musiklärare inom särskolan har genomfört denna
studie med just musikens olika användningsområden i fokus är i sig av vikt att diskuteras.
Att vara nära involverad den verksamhet som studeras kan föra med sig risken att
resultaten tolkas partiskt (Repstad, 2007). Värt att understryka gällande aktuell studie är
att observationerna genomförts på musiklärare med god yrkeserfarenhet inom både ämnet
musik och elevgruppen i fråga eftersom ambitionen har varit att få syn på väl fungerande
lärsituationer med musiken som medel. Därmed inte sagt att musiken fyller den
funktionen i andra kontexter.

6.3

Praktisk relevans

Särskolans verksamhet beskrivs i tidigare forskning utifrån sitt höga mått av individuella
anpassningar och vertikala relationer (Anderson, 2002; Luttropp & Granlund, 2010;
Östlund, 2012). I förekommande studie samt i tidigare forskning (Östlund, 2012) beskrivs
musiken vara en aktivitet som vanligtvis förekommer i grupp. Musiken ses även som ett
medel för att uppnå andra syften än de musiska, som till exempel social träning, men även
språklig och kommunikativ utveckling. I aktivitet tillsammans med andra höjs individens
kompetens och kontexten blir en bidragande orsak till utvecklingen. Det faktum att
musiken upplevs besitta dessa egenskaper talar för vikten av dess existens inom
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särskolan. Det kan motivera efterfrågan av forskning inom området ”musik och särskola”
där vi upplever det finnas en kunskapslucka att fylla. Resultatet skulle även kunna ligga
till grund för diskussion om hur musikämnet bör prioriteras i utrymmet för undervisning
på grund- och gymnasiesärskolor i landet. Även avsaknaden av specialpedagogisk
kompetens inom musikundervisning (Darrow, 2017) är en brist värd att belysa.
När Skolinspektionen (2018) granskade kvaliteten på 23 olika skolors insatser för att
skapa förutsättningar för delaktighet i skolundervisningen lyftes praktiskt estetiska ämnen
upp som goda exempel. Bland dessa ämnen ingår musikämnet som studerats i denna
undersökning och som visar på ett samstämmigt resultat. Det skulle kunna fylla en
funktion att göra liknande undersökningar på de övriga praktiskt estetiska ämnena, som
till exempel slöjd och bild för att se vad resultatet visar. Det finns även ett intresse av att
studera skillnad på undervisning och dess kvalitet i dessa ämnen beroende på
undervisande lärares kompetens, både ämnes- såsom specialpedagogisk. Inte mindre
viktigt med tanke på den politiska debatt som kommer och går gällande estetiska ämnens
legitimitet i skolan. Det skulle också vara relevant att ämnesområdet studerades utifrån
en mer kritisk synvinkel, då det enligt Murphy och McFerran (2017) råder en avsaknad
av sådan rapportering.
Om och hur en elev deltar kan visa sig genom aktivitet vilket kan vara konkret och
mätbart. Men delaktighet utifrån ett personligt engagemang är en subjektiv känsla
(Socialstyrelsen, 2003) och kan således endast besvaras av eleven själv. Därav skulle
fortsatta studier med elevintervjuer vara av intresse. På så sätt skulle elevernas röster få
komma till tals och kunna bidra till en djupare förståelse av deras egna tankar och
upplevelse av musiken betydelse i särskolan. För elever med grav intellektuell
funktionsnedsättning, vilka i många fall saknar möjligheten att kommunicera verbalt,
skulle istället modellen som Ockelford (2015) presenterar kunna användas. I den finns
verktyg och begrepp för att kunna differentiera och kategorisera elevens respons på
musiken och på så sätt undersöka vad som sker och hur det kan utvecklas.
Som (blivande) speciallärare med inriktning utvecklingsstörning är det av stor vikt att
vara reflekterande över de spänningsfält som sträcker sig över särskolans verksamhet och
därför kunna balansera mellan individuella anpassningar och den gruppgemensamma
rörelsen. Som musiklärare är det av stor vikt att känna till de möjligheter som musiken
kan erbjuda när det handlar om att skapa delaktighet för alla elever. Att vara reflekterande
över de spänningsfält som sträcker sig över musikaktiviteten och därför kunna balansera
mellan att bjuda in till ett större mått av deltagande eller att backa för att inte frånta eleven
dess autonomi. Dessa spänningsfält har den här studien belyst och diskuterat vilket får bli
vårt kunskapsbidrag till både special- och musiklärare.
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7. Sammanfattning
Studien syfte är att undersöka om och hur musik fungerar som ett medel för att främja
delaktighet för elever inom särskolan. Genom observationer, intervjuer och enkät tycker
vi oss se resultat som tyder på att så är fallet. Bland annat framkommer att musik upplevs
ha en inneboende dragningskraft vilken bjuder in till delaktighet utifrån individuella
förutsättningar och genom olika deltagarstrategier. Musik framställs även som ett
välfungerande medel för att upprätta och upprätthålla fokus samt att den har förmågan att
fungera som en bro mellan olika aktiviteter, vilket kan bidra till att olika kontexter binds
ihop. Resultaten visar också att musiken möjliggör goda förutsättningar för
gruppsammanhang där tillfällen för horisontella relationer skapas och det sociala
samspelet får utvecklas. Det krävs goda relationer för att som pedagog eller elevassistent
kunna avgöra när det är läge att bjuda in till, eller kräva ett ökat aktivt deltagande från
eleven, eller när det är tillfälle att backa, sänka kraven och tolka elevens icke deltagande
som ett uttryck för självbestämmande eller ett behov av att processa. Musiken, då
framförallt i form av gemensam sång, framträder som gynnsamt för språkutveckling då
kombinationen av gruppens gemensamma kompetens, sångens gemensamma puls,
melodi samt de vuxnas språkliga försprång och agerande som språkliga modeller
tillsammans genererar stöttning som skapar förutsättningar för eleven att befinna sig inom
den proximala utvecklingszonen.
Avslutningsvis vill vi kortfattat redogöra för svaren på studiens frågeställningar
•

Vilka aspekter i musik främjar elevens delaktighet?
- Musikens struktur – puls, melodi, rytm, dynamik och klang.
- Hög acceptans för att deltagandet kan ta sig olika uttryck.

•

Hur tar sig elevens delaktighet uttryck i musikaktiviteter?
- Alltifrån att iaktta till att initiera och producera.
- Mestadels tillsammans med andra, främst genom imitation.

•

På vilket sätt kan musiken fungera som ett redskap och stöd för lärande?
- Som ett medel för att upprätta och upprätthålla ett gemensamt fokus.
- Som ett medel för att uppnå andra syften, utöver de musikaliska, såsom
sociala, språkliga och kommunikativa förmågor.
- När musiken fungerar som en gruppgemensam aktivitet utgör gruppens
deltagare ett stöd för varandra.
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Bilaga 1 – Enkät

Delaktighet
Våra namn är Tobias Svärd och Josefin Wessman och vi är i färd med att skriva vårt examensarbete
på speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning. Vi jobbar båda som musiklärare inom
särskolan i Malmö stad, gymnasiet respektive grundskolan.
Vårt arbete kommer handla om delaktighet hos elever som läser enligt ämnesområde. Syftet med
enkäten är att söka skapa en bild av hur delaktighet kan ta sig uttryck kopplat till olika sammanhang
och aktiviteter.
Enkäten består av bakgrundsfrågor och 23 frågor om delaktighet uppdelad i sex olika aspekter.
Sammanställningen av resultatet görs framförallt i grafisk form, genom staplar och diagram. Vi
kommer inte kunna göra jämförelser skolor emellan, vilket inte heller är vårt syfte, däremot vill vi
undersöka om det går att se mönster i jämförelser mellan olika aktiviteter, ämnen och uttrycksformer.
Vidare kommer alla svar att hanteras anonymt och endast presenteras som en helhet. Namn på
kommun eller skolor kommer inte nämnas i studien.

Instruktioner
Vi har valt att dela upp estetisk verksamhet i slöjd, bild och musik, på vissa skolor fungerar dessa
även som enskilda ämnen. Vi är medvetna om att aktiviteter och ämnesområden ofta går in i varandra
och att det därför kan vara svårt att svara efter den här uppdelningen. Vi ber dig därför att tänka
utifrån aktiviteter snarare än specifika lektioner. Om ni bakar kopplar ni det till vardagsaktiviteter,
sjunger ni kopplar ni det till musik etc.
Vidare vill vi att du ska tänka utifrån hela, eller en del av, gruppen i den mån det går att utläsa
gemensamma drag. Om inte det är möjligt kan ni svara utifrån en specifik elev, men svara då på alla
frågor utifrån samma elev. I de eventuella fall som du saknar underlag för att kunna svara så lämnar
du bara den frågan obesvarad. (Om du skulle vilja och orka är det fullt möjligt att skicka in enkäten två
gånger och då utgå från två olika elever.)
Gör även din bedömning utefter elevens förmåga.

Bakgrund
1. Jag jobbar som
Lärare
Speciallärare/specialpedagog
Elevassistent
Övrigt:
2. Jag jobbar med årskurserna
1-3
4-6
7-9
Övrigt:
3. Jag är med eleverna på samtliga lektioner
Ja
4. Jag är med eleverna på samtliga lektioner förutom

Tillhörighet
Om elevens rätt att ingå i ett sammanhang, en skola och en klass.
1. Eleverna deltar i sammanhang med andra elever
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
6. Kommentar
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Tillgänglighet
Om elevens rätt att ha tillgång till skolans olika aktiviteter och att de gjorts tillgängliga oavsett
elevernas olika behov. Tillgänglighet kan delas in i tre delar: Fysisk, pedagogisk och sociokommunikativ.
2. Miljön är fysiskt tillgänglig
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
3. Miljön är pedagogiskt tillgänglig
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
4. Den pedagogiska miljön är anpassad efter elevernas olika behov
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
5. Bildstöd används i kommunikationen
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
6. Tecken används i kommunikationen
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning

Samhandling
Elevernas gör något tillsammans, det behöver inte vara samma sak. Man kan medverka på olika sätt
och i olika omfattning.
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7. Eleverna samhandlar i samtal med vuxna
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
8. Eleverna samhandlar i samtal med andra elever
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
9. Eleverna samhandlar i lekar
Inte alls
Till viss del
Till stor del
Helt
10. Eleverna samhandlar i gemensam sång och spel på instrument
Inte alls
Till viss del
Till stor del
Helt
11. Eleverna samhandlar i sportaktiviteter
Inte alls
Till viss del
Till stor del
Helt
12. Eleverna samhandlar i dans och rörelse
Inte alls
Till viss del
Till stor del
Helt
13. Eleverna samhandlar i att spela spel
Inte alls
Till viss del
Till stor del
Helt
14. Övriga aktiviteter där samhandling sker
Kommentar

Engagemang
Kan vara svårbedömt då det handlar om elevens subjektiva känsla i en aktivitet och att det kan yttra
sig på olika sätt. Lust och motivation är närbesläktade begrepp.
15. Undervisningen utformas med hänsyn till elevernas intressen
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
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Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Vardagsaktiviteter
Slöjd
Verklighetsuppfattning
16. Eleverna visar engagemang genom att visa nyfikenhet
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
På vilket sätt kan det ta sig uttryck? Ge exempel.
17. Eleverna visar engagemang genom att visa lust
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
På vilket sätt kan det ta sig uttryck? Ge exempel.
18. Eleverna visar engagemang genom att ställa frågor
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
19. Eleverna visar engagemang genom att vara fysiskt aktiva
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
Kommentar

Autonomi
Om elevens möjlighet att bestämma över sitt handlande och ha inflytande i aktiviteten.
20. Eleverna gör egna val
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
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Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
21. Eleverna tar egna initiativ
Inte alls Till viss del Till stor del Helt
Motorik
Kommunikation
Bild
Musik
Slöjd
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning

Erkännande
Om hur omgivningen ser på individens närvaro i aktiviteten eller i sammanhanget.
22. Eleverna accepteras i sin klass
Inte alls
Till viss del
Till stor del
Helt
23. Eleverna accepteras i särskolans verksamhet
Inte alls
Till viss del
Till stor del
Helt
24. Eleverna accepteras på sin skola
Inte alls
Till viss del
Till stor del
Helt
Jag har svarat på frågorna utifrån:
En elev
2-3 elever
Hela gruppen
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Bilaga 2 – Observationsprotokoll
Innehåll:

H-V

Reception

Imitation

Samhandling

Redskap

Zpd
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Identifikation

Elaboration

Bilaga 3 – Intervjuguide 1
Följande frågeställningar och områden vill vi beröra
1.
2.
3.
4.
5.

Utbildning
Yrkesroll
Arbetslivserfarenhet
Vad anser du att det primära syftet med musikundervisningen är?
Vilka mervärden (övriga syften) kan du se att musikundervisningen
kan ha?
6. Hur arbetar du för att nå dessa syften? - Vilka medel använder du?
Vår studie kommer handla om musik och delaktighet
7. Hur skulle du definiera delaktighet?
8. Hur kan det ta sig uttryck under musiklektionerna?
9. Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i flera av ämnesområdena är
just att delta. Hur skulle du beskriva vad det innebär att delta?
10. Vid våra observationer såg vi flera exempel på hur eleverna bjöds in till
delaktighet på olika sätt, men även en acceptans för att det går att delta på
olika sätt. Hur tänker du kring balansen mellan att låta eleven delta på egna
villkor mot att inviteras till mer?
Enligt vår erfarenhet sker musikundervisningen mestadels i grupp, i
sammanhang med andra elever. Även resultatet av vår enkät visar på att
musiken sker som gruppaktivitet i större utsträckning än övriga ämnen.
11. Har du någon erfarenhet eller kommentar till det?
12. Har du erfarenhet av att jobba enskilt med eleverna?
13. Vilka för och nackdelar kan du se vid enskild jämfört med
gruppundervisning?

73

Bilaga 4 – Intervjuguide 2
Följande frågeställningar och områden vill vi beröra
1. Utbildning
2. Yrkesroll
3. Arbetslivserfarenhet
4. Kan ni beskriva lite hur arbetet med era elever kan te sig i olika ämnen
och sammanhang?
5. Vad anser ni är det primära syftet med undervisningen?
6. Hur använder ni er av musik i undervisningen? I vilka sammanhang
finns den med?
7. Vad tycker ni att musiken kan tjäna för syften? Tillföra?
Vår studie kommer handla om musik och delaktighet
7. Hur skulle ni definiera delaktighet?
8. Hur kan det ta sig uttryck under musiklektionerna?
9. Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i flera av ämnesområdena är
just att delta. Hur skulle du beskriva vad det innebär att delta?
Enligt vår erfarenhet sker musikundervisningen mestadels i grupp, i
sammanhang med andra elever. Även resultatet av vår enkät visar på att
musiken sker som gruppaktivitet i större utsträckning än övriga ämnen.
11. Har du någon erfarenhet av eller kommentar till det?
12. Har du erfarenhet av att jobba enskilt med eleverna?
13. Vilka för och nackdelar kan ni se vid enskild jämfört med
gruppundervisning?
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Bilaga 5 – Missivbrev
På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan
Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under sin
sista termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie
med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera
studenterna under utbildningens gång. Till studien samlas ofta
material in vid olika verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter
och observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan
Kristianstad. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien,
och vid behov få eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet
motsvarar 15 högskolepoäng,. När detta har blivit godkänt
publiceras det i databasen DIVA

https://www.hkr.se/omhkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/

Fakulteten för lärarutbildning

Datum 2019-01-31

Missivbrev
Hej
Vi heter Tobias Svärd och Josefin Wessman och är studenter vid Högskolan i Kristianstad
på speciallärarprogrammet, specialisering utvecklingsstörning. Vi läser nu vår sjätte och
sista termin och ämnar ta vår examen i juni 2019. Det innebär att vi nu är igång med ett
självständigt arbete som innebär att vi genomför en studie för att söka svar på om musik
kan fungera som redskap för att främja delaktighet för elever inom särskolan samt vilka
faktorer inom musiken som i så fall kan bidra till detta.
I och med denna studie planerar vi genomföra (totalt) 2 - 4 lektionsobservationer under
musikundervisning inom grund- och gymnasiesärskolan, semistrukturerade intervjuer
med yrkesverksamma musiklärare under samma skolform samt en enkätundersökning
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riktad till pedagogisk personal inom grundsärskolan. Detta missivbrev berör dock endast
er som berörs av lektionsobservationer och intervjuer.
Vid observationerna utgår vi från den delaktighetsmodell som bland annat SPSM använt
sig av där begreppet delaktighet delas upp i sex olika aspekter: Tillhörighet,
tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi, vilka alltså
kommer vara våra utgångspunkter under lektionsobservationerna. Observationerna
kommer genomföras utan teknisk utrustning, utan dokumenteras med papper och penna.
I direkt anslutning till observationerna skrivs sen mer utförliga minnesanteckningar. Vi
kommer bägge två delta under samtliga observationer genom att inta en passiv roll i
bakgrunden.
Som komplement till dessa observationer önskar vi genomföra semistrukturerade
intervjuer med berörda musiklärare. Detta för att bredda vår empiri med musiklärarnas
tankar om sitt ämne, sin undervisning och sina elevers lärande och utveckling.
Intervjuerna kommer (utifrån samtycke) dokumenteras via ljudinspelning och
anteckningar och kommer uppskattningsvis pågå under ca. 1 timmas tid. Vid intervjuerna
kommer en av oss leda samtalet medan den andre kommer inta en mer observerande och
antecknande roll.
All insamlat material kommer behandlas utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska
principer (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) vilket innebär att:
-Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa
konsekvenser.
-Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att
avböja medverka i studien.
-Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet.
-Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när
denna är examinerad. Under tiden för pågående studie förvarar vi frågor och svar
digitalt med tillgång endast via våra inloggningsuppgifter och lösenord.
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Studentens/studenternas namn
…………………………………………… ……………………………………………..
Studentens/studenternas underskrift/er
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer
E-mailadress
Ansvarig lärare/handledare:
Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad:
www.hkr.se
044-2503000

Samtyckesblankett
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien:
Ja

O

Nej

O

Ort:………………………….

Datum:…………………..

Namn: ……………………………………………………

Namnförtydligande ………………………………………..

Återlämnas till………………………..senast den……………………….

.
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Bilaga 6 – ”Blinka lilla stjärna”

78

