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Abstrakt 
Svensk titel: Musik i särskolan 

Lärarens hjälpmedel för att göra eleverna delaktiga i musikundervisningen i 

särskoleklass  

Engelsk titel: Music in special school 

Teacher's tools to enable students to participate in classroom music education 

 

Musik som ett skolämne är något som undervisas med tydliga mål på elevers 

delaktighet och utefter kursplanen. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

musikämnet i särskolan utformas och bidrar till delaktighet samt hur 

musikundervisningen kan anpassas med olika former av hjälpmedel. Resultatet utgår 

efter intervjuer och observationer som gjorts hos lärare i särskolan på olika orter i 

Sverige samt vad lärare anser kring att göra eleverna delaktiga och vilka hjälpmedel 

som används i musikundervisningen. Alla de lärare som deltagit i studien använder sig 

av delaktighet i undervisningen och även av hjälpmedel i form av instrument, bilder, 

färg och inredning som visar sig i både de genomförda intervjuerna och 

observationerna. Diskussionen kring detta ämne fokuserar på olika sätt att göra eleverna 

delaktiga samt för- och nackdelar med användandet av ”vanliga” instrument till skillnad 

mot specialanpassade instrument i särskolans undervisning i musik.     

 

Nyckelord 
Sv: musik, delaktighet, särskola, musikaliska hjälpmedel, instrument 

En: music, participation, learning disabilities, musical aids, instrument 
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1 Inledning 
Att som lärare nå fram till alla elever i skolan har stora utmaningar. Alla människor är 

olika samt har olika behov och förutsättningar för att lära sig. Genom erfarenhet och 

kunskap hos undervisande lärare om elevers olikheter finns det möjlighet för en 

individuellt anpassad skolmiljö. Jag fascineras av arbetet kring elever med 

utvecklingsstörning. I särskoleklass får elever med utvecklingsstörningar följa en egen 

kursplan och utvecklas efter individuell kunskapsnivå. Mina tankar kring elever med 

utvecklingsstörning är att alla har kunskaper att ge samhället och alla är lika mycket 

delaktiga i samhället. Musik har en påverkan på människor vilket människor på olika 

plan kan utvecklas genom musik och med musik, då inte läsning, skrivning och fysiska 

förmågor behöver forma undervisningen på samma sätt som skolans undervisning 

präglas efter i dagens kursplan. En intressant utgångspunkt är att se hur lärare väljer att 

arbeta med elever med utvecklingsstörning i särskoleklass i ämnet musik och hur denne 

formar sin undervisning efter elevernas speciella behov och individuella förutsättningar. 

Detta genom val av struktur och hjälpmedel som finns tillgängliga, kunna underlätta 

musicerandet hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning.  
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras rubrikerna särskolans bakgrund, utvecklingsstörning och 

delaktighet i skolan, Särskolans läroplan och lärares roll i musikundervisningen och 

begreppsdefinition. 

 

2.1 Särskolans bakgrund 

Särskolans bakgrund leder tillbaka till 1800-talet. Då skulle barnen utbildas till 

”dugliga” människor som kunde arbeta för att försörja sig själva, vilket Barthén 

beskriver (2007) i sin avhandling. Barn både ur arbetar- och ur högre samhällsklass 

skulle få utbildning. Utbildningen skulle hjälpa till att få ordning på kriminalitet, 

fattigdom och opassande levnad. De människor som ansågs vara skaparna till 

samhällets problem var individer från arbetarklassen som inte kom frivilligt till skolan. 

Allt fler elever började gå i skolan när skolplikten infördes år 1842. Ett problem som då 

uppkom var att vissa elever inte kunde ta till sig kunskap genom undervisning, på grund 

av lägre inlärningsförmåga. Detta innebar att skolan inte var anpassad för alla barn i 

samhället (Barthén, 2007, s. 7–8).  

 

Barthén (2007) menar att de elever som inte kunde ta till sig all kunskap i 

undervisningen benämndes som ”sinnesslöa” barn och för dessa barn bildades det under 

1880-talet särskilda skolanstalter runt om i Sverige. Under början av 1990-talet skulle 

skolan för de ”sinnesslöa” barnen ändras genom en arbetsgrupp som skulle se hur 

utbildningen skulle formas och få de ekonomiska bidragen att bli rättvisa jämfört mot 

folkskolans bidrag. Synen på de ”sinnesslöa” eleverna var att hålla dem undan från 

folkskolan, då de elever som hade svårare att ta till sig undervisningen ansågs omöjliga 

att uppfostra. För de elever som var välkomna till den särskilda skolanstalten var det 

ingen skolplikt förrän i mitten av 1950-talet (Barthén, 2007, s. 8–11). 

 

Molin (2004) skriver att under första halvan av 1900-talet fick de elever med 

utvecklingsstörning undervisas avskilt från skolan och samhället. De fick istället sin 

undervisning på internat och vårdhem. Under 1950-talet blev det bestämt att även elever 

med utvecklingsstörning skulle ha skolplikt. Vidare integrerades särskolan med den 

vanliga skolan under 1970- och 1980-talet. I mitten av 1990-talet skedde de största 

förändringarna av särskolan, då den handikappideologiska reformen tog beslut om de 
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personer med utvecklingsstörnings lika värda och deras medborgarskap som var lika 

betydande som alla andra (Molin, 2004, s. 20–21). 

 

2.2 Utvecklingsstörning och delaktighet i särskolan 

I Luttropps avhandling (2011) beskrivs begreppet utvecklingsstörning som 

svårdefinierat. I Sverige utgås det från tre perspektiv; medicinsk/psykologiskt, socialt 

eller administrativt. Betydelsen av medicinsk utvecklingsstörning är när den kognitiva 

förmågan är hindrad eller utvecklingsförmågan är låg. Elever ges rätt att gå i särskola 

när intelligenskvoten (IQ) är 70 eller under och får då diagnosen utvecklingsstörning 

inom det medicinska perspektivet. Betydelsen av det sociala perspektivet innefattar hur 

en individ rättar sig efter det sociala samhället och når upp till de krav som samhället 

ställer. Vid mätning av individers sociala kunskaper finns det checklistor och skalor att 

utgå efter. Betydelsen av det administrativa perspektivet innefattar både den 

psykologiska och sociala definitionen. Det administrativa perspektivet gäller för en 

individ när extra stöd behövs sättas in i skolans undervisning (Luttropp, 2011, s. 23–24). 

 

Molin (2014) berättar om att det är elever med utvecklingsstörning som går i 

särskoleklass. För särskolan är det kommunen som är ytterst ansvarig och ska se till att 

alla elever ska kunna gå i grundskolan och vara delaktiga i undervisningen (Molin, 

2004, s 20–21). Att vara delaktig kan beskrivas på olika sätt. Luttropp (2011) beskriver i 

sin avhandling att ordet delaktighet ofta används gemensamt med demokrati och genom 

att vara en medborgare av samhället. I olika sammanhang som politiken inom 

handikapp och i regler för FN används begreppet delaktighet. En förklaring till ordet 

delaktighet är; ”En individs engagemang i livssituationer i förhållande till 

hälsoförhållanden, kroppsfunktioner och kroppens struktur, aktivitet och faktorer i 

omgivningen”. Delaktighet i skolan innebär att eleven har rätt till att vara med på olika 

aktiviteter och när väl eleverna känner sig delaktiga bidrar det till utveckling på ett 

positivt sätt (Luttropp, 2011, s. 19).  

 

2.3 Särskolans läroplan och lärares roll i musikundervisningen 

I Skolverkets läroplan för grundsärskolan Kursplanen musik (2011) är syftet att eleverna 

ska få kunskaper inom musik genom att i olika kontexter spela, sjunga och skapa. 

Eleverna ska få möjlighet att sammanställa musik med andra typer av uttrycksformer 

samt reflektera och jämföra musik från olika genrer, kulturer och epoker. De ska även 
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kunna använda musikaliska begrepp i tal och skrift (Skolverket, 2011, s. 4–5). De 

eleverna med grövre utvecklingsstörning i grundskolan följer träningsskolan. I 

Skolverkets (2015) publikation Kunskapsbedömning i träningsskolan står det beskrivet 

att eleverna ska få en individualiserad undervisning och individuella mål att följa. 

Delaktighet är en viktig punkt för träningsskolan, vilket beskrivs som en förutsättning 

för att utveckla sin nyfikenhet, sin uthållighet och sin självkänsla. Skolan ska anpassa 

undervisningen för att varje elev ska kunna utvecklas på sin egen nivå (Skolverket, 

2015, s. 6–7).     

 

För gymnasiesärskolan står det skrivet i Skolverkets (2014) Ämnen och ämnesområden 

inom gymnasiesärskolan att det finns inriktningar så som nationellt program och 

individuellt program. Båda programmen har ämnen som estetisk verksamhet och 

estetisk kommunikation i skolundervisningen, vilket innebär att eleverna kan studera 

bild, musik, dans eller drama i dessa kurser (Skolverket, 2014, s. 1–3) I ämnet estetisk 

verksamhet är syftet att utveckla eleverna genom egen produktion och kunna förmedla 

sina tankar, känslor och uppfattningar. Syftet är även att ge eleverna förutsättningar för 

att på olika sätt utrycka sig estetiskt med variation och jämförelse i olika tidsperioder. 

Eleverna ska få lärdom om verksamheter i samhället som främjar estetiska och 

kulturella aktiviteter (Skolverket, 2013). I ämnet estetisk kommunikation är syftet att 

eleverna får lärdom om sätt att utrycka sig estetiskt som ett sätt att kommunicera. De 

ska få lärdom att tyda meddelanden på olika sätt inom kommunikation i det estetiska 

ämnet samt lära sig vilka strategier och verktyg som kan användas för att kommunicera 

med estetiska kommunikationsmedel. Eleverna ska inom ämnet estetisk verksamhet få 

möjlighet till att genomföra uppgifter som innefattar etiskt skapande (Skolverket, 2013).  

 

Eckhoff (2011) beskriver vad lärare behöver ha kunskap om för att nå ut till elever med 

olika former av inlärningssvårigheter. De viktigaste förkunskaperna som behövs är att 

ha personliga förutsättningar, talang för att kunna förmedla till olika individer, 

kompetens inom undervisningsområdet samt kunskaper om de olika 

inlärningssvårigheterna. En annan viktig del av lärarrollen är att kunna individuellt 

anpassa undervisningen och miljön efter att synliggöra alla elever och ge dem 

bekräftelse på ett positivt sätt (Eckhoff, 2011, s. 172–173).  
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Eckhoff  har även nämnt de viktigaste delarna att ta hänsyn till vid arbete med elever 

med icke-verbala inlärningssvårigheter. De olika punkterna innefattar att inte ha för 

många lärare och vuxna inblandade i undervisningen. Hög struktur på miljön och 

tydliga ramar och regler, förbereda eleverna inför kommande aktiviteter, inte påverkad 

intrycksmiljö i klassrummet och strukturerad undervisningssal med allt material som 

behövs inom syn och räckhåll (Eckhoff, 2011, s. 173).  

 

2.4 Begreppsdefinition 

Begreppet utvecklingsstörning används i denna studie. Malmqvist och Ottosson (2017) 

omtalar de vanligaste skälen till utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning orsakas oftast 

ur avvikande antal eller struktur på kromosomer, genmutationer eller skador på hjärnan 

som uppkommer under graviditet eller vid födsel. Det finns även utvecklingsstörning 

som uppkommit i samband med brist på mat och understimulering, speciellt i länder 

med fattigdom. Utvecklingsstörning finns i olika grad av svårigheter och variationer, då 

det i vissa fall påverkar hela individens uppväxt och i vissa fall inte märks förrän i 

skolåldern (Malmqvist & Ottosson, 2017). På Skolverkets hemsida (2017) om 

grundsärskolan står det skrivet att: ”Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för 

elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, då de har en 

utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 

består av nio årskurser” (Skolverket, 2017)1. Enligt läroplanen används begreppet 

utvecklingsstörning till de elever som bedöms gå i särskola och begreppet kopplas 

därför in i denna studie.  

 

Begreppet hjälpmedel används i denna studie som ett sammanfattande begrepp. 

Hjälpmedel i denna studie innefattar instrument i olika former, bilder, färger, inredning 

och notation.  

 

2.5 Sammanfattning av bakgrund 

Sammanfattningsvis bestod detta kapitel av bakgrunden till särskolan, då 1800-talets 

samhälle syftade till att få alla barn till människor som kunde prestera, arbeta och tjäna 

pengar. För att få bort kriminalitet och opassande beteende skulle alla barn gå i skolan. 

Eftersom kunskapen inte fanns kring elever med utvecklingsstörning, anpassades inte 

                                                
1 Sidnummer anges inte på webbsidan 
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skolan utefter alla elever. I mitten av 1950-talet blev det skolplikt för alla barn och 

vidare skedde utveckling kring skolan, då alla elever skulle gå på samma skola oavsett 

svårigheter. I dagens samhälle har vi särskoleklasser, där elever med 

utvecklingsstörning representeras. Delaktighet i särskolan har en huvudsaklig betydelse 

och när eleven känner sig delaktighet utvecklas de på ett positivt sätt. Särskolan utgår 

efter en anpassad kursplan. På skolorna anpassas kursplanen efter varje elevs förmågor 

och mål som eleverna kan uppnå. Det är även viktigt att lärare och övriga vuxna som 

innefattar särskolans verksamhet har goda kunskaper om eleverna och olika former av 

utvecklingsstörning. Även att lärandemiljön anpassas och att det inte görs för stora 

förändringar kring lärare, assistenter och miljön.     
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3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever med utvecklingsstörning, får lära sig 

att musicera med hjälpmedel. Studien syftar även på att med en djupare förståelse se 

vilka olika hjälpmedel som används och på vilka sätt lärare arbetar för att eleverna ska 

nå kursplanens mål.  

 

För att nå fram till syftet har följande frågor legat till grund för studien 

 

• På vilket sätt får läraren i särskolan eleverna delaktiga i musikundervisningen 

med hjälpmedel i klassrummet? 

• Vilka hjälpmedel använder lärare för elever i särskoleklass i ämnet musik? 
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4 Tidigare forskning 
I detta kapitel finns rubrikerna kommunala särskolan, särskolans arbete med mål och 

musikaliska hjälpmedel representerade.  

 

4.1 Kommunala särskolan  

Den kommunala särskolan delar Molin (2004) in i två delar, vilket innefattar den 

obligatoriska särskolan och den frivilliga särskolan. Den obligatoriska särskolan är 

riktad till barn och ungdomar i åldern 7–16 år. Grundsärskolan är för elever med lindrig 

utvecklingsstörning och träningsskolan är för de eleverna med måttlig eller grav 

utvecklingsstörning. Den frivilliga särskolan innefattar gymnasiesärskolan, som är för 

elever i åldern 16–21 år. Gymnasiesärskolan delas vidare in i yrkesutbildning i det 

nationella programmet, som är en 4-årig utbildning, och det individuella programmet 

delas in i yrkes- och verksamhetsträning (Molin, 2004, s. 22–23).     

 

Det finns olika perspektiv i synen på särskolan i vårt samhälle. Molin (2004) presenterar 

två olika perspektiv; kvalificeringsperspektivet och trygghetsperspektivet. 

Kvalificeringsperspektivet riktar sig till att ge eleverna i särskoleklass teoretiska 

kunskaper för att uppnå samhällets insatser och konkurranser. Trygghetsperspektivet 

riktar sig till att eleverna får en inledande omsorgskunskap för att klara sig vidare i livet 

(Molin, 2004, s 100–101). Ett dilemma i samhället är att särskolans elever ses som en 

problematisk utmaning istället för att se dem som resurser för samhället genom 

elevernas olikheter (Molin, 2004, s. 27).   

 

4.2 Särskolans arbete med mål  

Molin (2004) skriver om särskolans verksamhet, med fokus i skolans arbete med mål 

och syfte, för hur särskolan ska arbeta. Det finns tre mål för särskolans verksamhet 

nationella mål, kommunala mål och lokala mål. De nationella målen är det som finns 

beslutat i skollagen, läroplanen och kursplanen. De kommunala målen innebär att varje 

kommun bestämmer hur de ska kunna utveckla och omskapa skolplanen för att nå upp 

till de nationella målen. De lokala målen är de mål som varje skolas rektor bestämmer 

utefter skollagen, läroplanen och kursplanen (Molin, 2004, s. 27). Alla människor i 

samhället ska få vara delaktiga i skolan och undervisas tillsammans på samma skolor. 

Detta innebär att; ”det är skolan som ska förändras så att den passar alla elever, inte att 
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eleverna ska anpassas till skolan” (Molin, 2004, s. 16–17). Vilket innebär att alla barn 

och ungdomar i samhället har rätt att gå i skolan och skolan ska anpassa sin 

undervisning efter varje individs förmågor. 

 

4.3 Musikaliska hjälpmedel 

Hjälpmedel som används idag i ämnet musik är teknik så som dator och Ipad. Nilsson 

(2002) beskriver om tillgängligheten för datorer som har ökat, då kostnaden har sjunkit 

för tekniken. Detta innebär att elever på ett enkelt sätt kan spela in musik och vidare 

bearbeta sina inspelningar, lyssna och prova sig fram till nya möjligheter. Det är även 

ett sätt att lära sig noter och hur en notbild klingar beroende på hur den är utformad 

(Nilsson, 2002, s. 13–14).  

 

Nilsson (2002) nämner de fyra huvudelementen som barn ska få utveckla i sitt 

musikskapande. De olika elementen innefattar att barnen ska få utforska olika moment 

och tillvägagångssätt, utveckla kunskaper, repetera sina kunskaper och själva få testa sig 

fram i tystnad. Det som tydligt framgår i denna forskning är att barn i varierande åldrar 

tänker och utför dessa moment på olika sätt, och med annorlunda tankar på värderingen 

av begreppen (Nilsson, 2002, s. 18-19). Det finns både för- och nackdelar med 

musikskapande med hjälp av digitala hjälpmedel. Nackdelen som kan uppstå är att 

elever får mindre instrumentkännedom gällande hur man spelar på instrument. Fördelen 

med digitala verktyg är att eleverna på ett lättare sätt kan skapa musik utan att ha 

förkunskaper samt även kunna lära känna instrumentens klingande tonhöjd och 

instrumentens funktioner i ett sammanhang (Nilsson, 2002, s. 31–32).   

 

I Nilssons (2011) artikel beskrivs det om olika hjälpmedel som används i 

musikundervisningen för elever i särskolan. Hjälpmedel i form av instrument i 

varierande former kan användas som de är eller med extra utrustning för att fungera för 

alla individer med förutsättningar. ”Ett musikinstrument kan betraktas som ett system 

där fysiska och psykologiska verktyg samverkar med musikanten och tillsammans 

bildar ett kompetent musikaliskt verktyg”. Vilket innebär att instrument kan ses som ett 

verktyg som tillsammans med fysiska och psykologiska hjälpmedel kan bidra till 

musicerande för individer med utvecklingsstörning (Nilsson, 2011, s. 7–8). I 

undervisning som studerats av Nilsson (2011), använde pedagoger musikaliska 

mjukvarorna så som MouseMusic eller Mouse DJ. Dessa kopplas sedan samman med 
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headmouse uppkopplat på en dataskärm. Med headmouse styr eleven datorn med 

huvudet, vilket gör att individer med fysiska svårigheter kan musicera och använda DJ-

program med ytterst lite rörelser. Detta hjälpmedel fungerar även med ögonstyrning. Ett 

annat musikaliskt hjälpmedel som finns att tillgå är brytarkontakter som är knappar med 

olika färger, där varje färg företräder ett ackord som spelas upp. Ett annat program som 

används är Joymusic, där läraren kan kontrollera och ändra de olika instrumentljuden 

som eleverna spelar på. Ett hjälpmedel för att kunna spela med hjälp av färgkodning är 

lampramp, vilket är en programvara, där läraren kan dela ut information om 

ackordbyten med hjälp av färgerna till elevernas egen datorskärm. En app till 

mobiltelefon som fungerar på liknande sätt som lampramp är appen lightbar (Nilsson, 

2011, s. 8).  

 

Nilsson (2011) nämner assistenter som ett hjälpmedel i musikundervisningen. Det finns 

många assistenter som har möjlighet att tillsammans med lärare och elever musicera. 

Vid undersökning av assistenternas stöd i musikundervisningen har Nilsson tagit del av 

att assistenterna hjälper eleverna genom att hålla i ett instrument, hålla i händer och 

hjälpa eleverna att trycka på knappar. Ett hjälpmedel ur ett lärarperspektiv är att 

assistenten kan hjälpa till att starta upp elevernas program på elevernas skärmar och 

hjälpa till ifall någon utrustning behöver startas om (Nilsson, 2011, s. 7).        

 

Knutsson (2017) skriver i sin masteruppsats om hjälpmedel i särskolan som en 

metodutveckling i praktiken och i forskning2. Ett hjälpmedel som har utvecklats är 

Soundscapes, som med hjälp av små rörelser i form av ögonrörelser och blinkningar 

framkallar musik. Soundscapes är ett dyrt system som kräver stor kunskap för att 

använda (Knutsson, 2017, s.10). Ett annat hjälpmedel som Knutsson (2017) presenterar 

är ”Sound=space”, som är ett musikinstrument som producerar musik med hjälp av 

sensorer. Musik uppnås genom att förflytta sin kropp i ett utrymme där sensorerna 

avläser rörelser och skickar informationen till en dator och musiken spelas upp 

(Knutsson, 2017, s. 10–11).    

 

                                                
2 Detta kanske inte kan betraktas som tidigare forskning, men denna masteruppsats är nytänkande inom 
utvecklande av hjälpmedel för utvecklingsstörda.    
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4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den kommunala särskolan består av grundskolan som är obligatorisk och av 

gymnasiesärskolan som är frivillig. Särskolan riktar sig till att ge eleverna både 

teoretiska kunskaper för att förstå samhället. Det riktar sig även till att ge eleverna 

kunskaper för att klara sig själv. Särskolan har olika mål att följa i form kursplanen, 

skollagen, kommunens mål och varje enskild skolas mål.  

Alla elever ska ha möjlighet till att vara delaktiga i undervisningen och skolan ska 

anpassas till varje enskild elev. För att göra eleverna delaktiga i undervisningen finns 

hjälpmedel att använda sig av. Musikaliska hjälpmedel som kan användas i särskolans 

musikundervisning är digitala hjälpmedel där eleverna kan testa sig fram och skapa 

musik. Det tas även upp nya metoder och hjälpmedel som kan användas i 

musikundervisningen i form av instrument och instrument med extra utrustning som kan 

stödja elevernas musicerande. Musikaliska mjukvaror har också fått en bredare 

användande som hjälpmedel för elever med fysiska svårigheter som inte kan spela på ett 

vanligt instrument och kan istället använda sig av små kroppsrörelser för att skapa 

musik. Färg är också ett hjälpmedel som kan användas istället för notation med noter 

och genom att notera musik enligt färger. Ett annat hjälpmedel som har stor betydelse 

för elever i särskolan är de assistenter som medverkar i undervisningen som 

tillsammans med undervisande lärare skapa en trygg och lärorik undervisningsmiljö.     
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5 Metod  
I detta kapitel presenteras de metoder som nyttjats och vidare har varit utgångspunkt för 

fullföljande av denna studie. Metoden redovisar genom observationer och intervjuer 

som leder fram till urval, studiens genomförande och etiskt övervägande.  

 

5.1 Val av metod  

Forskningsmetoden som använts har bestått av observationer och intervjuer. 

Observationen gjordes för att få upp ögonen för hur lärare valt att arbeta med musik och 

om de använder några speciella metoder och hjälpmedel för att nå fram till eleverna. 

Vidare skedde intervjuer med samma lärare som tidigare blivit observerade. 

 

5.1.1 Observation  

Observationerna som skett, utgår från en etnografisk aspekt inom den kvalitativa 

metoden som Philip Lalander (2015) skriver om. Det finns ett värde i att använda 

observation som en forskningsmetod och därmed studera situationen och miljön utifrån 

en utomstående synvinkel (Lalander, 2015, s. 93). Observation i en forskningsstudie kan 

vinklas i olika utsträckningar. De observationsformer som är mest användbara och 

diskuterade är passiv-deltagande observation, deltid-heltid observation och dold-öppen 

observation (Lalander, 2015, s. 98). De metoder som använts under studiens gång är den 

passiva och öppna metoden för observation. Lalander (2015) beskriver att den passiva 

metoden innefattar att forskaren kan ta del av information genom att inte vara delaktig 

under observationen. En passiv forskare har en låg neutral profil under sin studie och är 

inte med och påverkar deltagarnas resultat. Den öppna metoden för observation 

innefattar att forskaren har en offentlig identitet inför studien där deltagarna har 

informerats innan om vad som ska studeras, vem som ska studeras och på vilket sätt det 

ska studeras. Metoderna inom observation har kombinerats med varandra (Lalander, 

2015, s. 98–100).  

 

5.1.2 Intervju 

Efter gjorda observationer hos de enskilda lärarna gjordes en intervju. Då det är 

fördelaktigt i studien att kunna anpassa frågeställningarna under intervjun med 

informanten, bestod intervjuerna av en kvalitativ intervjuform. Efter intervjuerna med 
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informanterna tolkades svaren och transkriberades (Eriksson-Zetterquist, Ahrne, 2015, 

s. 37–38).  

 

5.2 Urval  

Inför en intervju är det av betydelse att forskaren är påläst och väljer sina informanter 

med omsorg, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tar upp. Informanterna ska 

ha en god kunskap och erfarenhet av forskningsämnet och kunna redogöra för relevanta 

frågor. Forskaren ska vara medveten om hur frågeställningarna ska riktas så att 

informanten kan ge relevanta svar för forskningsstudien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 39–40). 

 

De pedagoger som har intervjuats befinner sig på fyra platser i Sverige och är utvalda 

baserat på deras erfarenheter och kunskaper inom området; barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning i särskoleklass. Ett mejl har skickats ut till tio pedagoger som 

arbetar med musik för elever i särskoleklass och med elever i olika åldrar. Pedagogerna 

har hittats via sökning på nätet efter särskolor i olika kommuner. Av de tio tillfrågade 

skolorna var det fyra skolor som återkopplade och var intresserade av ett besök för 

observation och intervju. Av de tillfrågade skolorna som tackade nej till ett besök var 

det skolor som inte hade någon specifik musikundervisning för särskolan eller var i 

behov av lugn och ro i klassrummet.  

 

De pedagoger som har intervjuats, undervisar i särskolan på grundskolan eller 

gymnasiet inom ämnet musik. De lärare som studerats har erfarenhet av att på olika sätt 

undervisa med hjälpmedel i olika former och sammanhang. Detta sker i kombination 

med elever i särskolan med utvecklingsstörning. Studien innefattar fyra intervjuer och 

tidsramen för intervjuerna är ca 20 min. 

 

5.3 Studiens genomförande  

I denna studie har det besökts fyra olika skolor med fyra olika lärare som är utbildade 

inom ämnet musik samt har ansvar för detta ämne inom grundskolan och gymnasiet för 

särskolans elever. De skolor som är besökta ligger på olika orter i Sverige och alla 

arbetar på skilda sätt för att integrera ämnet musik i skolundervisningen för särskolan. 

Vid de olika skolorna som har besökts har observationer gjorts, som har legat till grund 

för vidare intervju. Det har varit varierande antal observationer per skola beroende på 
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skolornas upplägg och möjlighet till att visa upp lektionstillfällen. Efter att 

observationer gjorts på varje skola genomfördes en intervju med den verksamma läraren 

som tidigare observerats.    

 

5.3.1 Observationer  

De observationer som genomfördes skedde på fyra platser runt om i Sverige. 

Observationerna riktar sig till hur lärare arbetar med elever med utvecklingsstörning i 

särskoleklass. Situationen som observerats är klassundervisning i ämnet musik i 

särskolan. Observationerna innefattar tio observationstillfällen på de olika skolorna. På 

två av skolorna gavs tillfälle till två observationer, på en skola gavs tillfälle till en 

observation och på en av skolorna gavs tillfälle till fem observationer.     

 

De observationer som gjorts, har skett vid gruppundervisning i ämnet musik för barn 

och ungdomar med utvecklingsstörning i särskoleklass. De lektioner som har 

observerats är med samma pedagog som senare intervjuats. Med hjälp av ett 

observationsschema, dokumenterades det som angavs och inträffade under 

observationerna. Genom detta observationsschema fokuserades observationerna på 

samma händelser (se bilaga A).  

 

5.3.2 Observationsschema 

Det observationsschema som används har funnits som stöd vid observationstillfällena, 

för att finna de svar som syftar till relevant information för studiens emperiinsamling. 

Då det finns risk i att börja observera utanför forskningsämnet finns det en struktur i 

observationsschemat som håller arbetet inom sina ramar. I det observationsschema som 

använts har det funnits frihet till att förtydliga de frågor som inte har rätt svarsalternativ 

samt en punkt där övrig information som är väsentlig för arbetet tas med (se bilaga A). 

 

5.3.3 Intervjuer  

Intervjuerna genomfördes med särskolans lärare i musik på olika orter i Sverige. 

Genomförandet av intervjuerna var ca 20 minuter vardera, där informanten fick frågor 

ställda till sig med relevans för denna studie. Ett intervjufrågeformulär (se bilaga B) var 

utgångspunkten till de frågor som ställdes, samt grund för en vidareutveckling där 

frågorna anpassades efter informantens svar och dess relevans. Intervjuerna 

ljudinspelades för att vidare kunna transkriberas.  
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5.3.4 Transkribering  

Det material som samlats in för denna studie byggde på intervjuer och observationer. 

Observationerna genomfördes med grund i ett observationsschema (se bilaga A) och 

vidare skedde en sammanfattning av dess resultat. Ur sammanfattningen granskades 

materialet och det betydelsefulla ur studiens syfte presenteras i denna studies 

resultatkapitel.  

 

De intervjuer som genomfördes utgick ifrån ett intervjufrågeformulär (se bilaga B) och 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Det inspelade materialet lyssnades grundligt 

igenom flertalet gånger och utefter inspelningen skrevs en transkribering. 

Transkriberingen skrevs i ett separat dokument och där det togs med alla ord som sades. 

Efter transkriberingen plockades upprepningar av ord bort. En presentation av 

intervjuerna, med utgångspunkt i forskningsfrågorna sammanställs i uppsatsens 

resultatkapitel.  

 

5.3.5 Bearbetning av material 

I bearbetningen av det insamlade materialet finns det tre grundläggande sätt att 

analysera på. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver det som en sorteringsprocess, 

en reduceringsprocess och en argumenteringsprocess. Dessa processer möter även 

problematik där sorteringsprocessen ger svar på kaosproblemet som innefattar att 

sortera empiri och sätta sig in i det insamlade materialet. Reduceringsprocessen ger svar 

på representationsproblemet, som innefattar att allt det material som samlats in inte kan 

presenteras i uppsatsen. Argumenteringsprocessen ger svar på auktoritetsproblemet, 

som innefattar att forskare behöver diskutera med andra forskare och utefter det 

diskutera eget insamlat material i sin diskussion (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 220–

236).       

 

I denna studies process av bearbetning startade analysen med sortering av den 

insamlade empirin. Rubriker sammanställdes för resultatkapitlet och bildade rubrikerna: 

delaktighet i relation till kursplanen, delaktighet i undervisningssituationer, hjälpmedel, 

och observationer. Delar av transkriberingen från intervjuerna kopplades samman med 

de tre första rubrikerna, färgmarkerades och sattes in i resultatets rubriker. Viktiga citat 

valdes ut och sammanfogades i resultatdelen tillsammans med refereringar ur det empiri 



  
 

16 

från intervjuerna som samlats in. En sammanfattning av de observationer som 

genomförts presenteras i rubriken: observationer. I kapitlet diskussion skedde en 

argumenteringsprocess, där diskussion kring empiri och forskningsfältet skrevs ihop. 

Ytterligare skedde det en reducering av det material som presenterats i resultat- och 

diskussionsdelen för att specificera denna studie med fokus på delaktighet och 

hjälpmedel i särskolans musikundervisning.    

 

5.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp de fyra etiska kraven som ska beaktas av forskaren. De 

etiska kraven är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven innefattar hur forskaren ska ta tillvara på den information som 

kommer upp av informanterna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Resultatdelen har skickats 

ut till informanterna som i denna studie är de deltagande lärarna via mejl, så de kan ta 

del av det aktuella arbetet.  

 

Informationskravet innefattar att som forskare informera sina deltagare i studien om 

vilka förbehåll som gäller vid deras deltagande. Det är viktigt att belysa deltagarnas rätt 

att avbryta sitt deltagande och att all information endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Deltagarna ska även få den information som kan påverka deras 

deltagande och därigenom vara noga med att informera om studiens innehåll och viktiga 

detaljer. Vid informationen innan deltagandet ska namn och instutionsanknytning finnas 

med, för att göra kommunikationen mellan deltagare och forskare lättare 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I denna studie har alla deltagare fått ett mejl utskickat 

med en förfrågan om att medverka. I detta mejl har det framgått vad studien kommer att 

innebära och vad som är av intresse att titta på. Innan intervjun med pedagogerna 

undertecknade deltagaren en lapp om samtycke till ljudinspelning. Deltagaren 

undertecknade även att de hade rätt till att avbryta sitt deltagande i studien när som 

helst. Lärarna har tagit del av resultatkapitlet av studien där de fått läsa in sig på vad de 

sagt och vidare godkänt innehållet av resultatdelen som varit intressant för studien.    

 

Samtyckeskravet innefattar att forskaren lämna ut ett samtycke som ska godkännas av 

forskningens deltagare. I vissa fall ska även vårdnadshavare samtycka, då deltagaren är 

under 15 år. Denna regel kan brytas beroende på studiens innebörd och känslighet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). En deltagare i studien har rätt att ta beslut om hur länge 



  
 

17 

personen ska medverka samt rätt att bestämma vilka villkor medverkandet ska ske på. 

En annan viktig del är att deltagaren inte får utsättas för påverkan och påtryckning 

gällande studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10).  

Innan intervju lämnades en samtyckesblankett ut och deltagaren fick godkänna detta. Då 

ingen av deltagarna i studien var under 15 år behövdes inget samtycke från 

vårdnadshavare. Ingen påverkan eller påtryckning angående studien gjordes. 

  

Konfidentialitetskravet innefattar att personalen som deltar i projektet för forskningen, 

som i synnerhet innehåller etisk information om individer har tystnadsplikt. De personer 

som är deltagande i denna studie ska inte gå att identifiera av obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I denna studie är alla deltagande lärare anonymiserade 

och benämns som lärare A, lärare B, lärare C och lärare D. Efter genomförd uppsats 

raderas all empiri som samlats in.  

 

Nyttjandekravet innefattar att den empiri som samlas in under forskningen, endast får 

användas till vetenskapligt syfte. Uppgifter om deltagare får inte påverka den enskilda 

individen på något negativt sätt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Ett mejl har skickats ut 

till varje deltagare i ett tidigt skede, vilket gav informanten möjlighet att ta del av 

studiens innebörd samt att kommande intervju och observation endast skulle användas i 

forskningssyfte. Genom detta hade deltagaren god tid på sig att bestämma om sitt 

medverkande i studien samt om det var lämpligt för denne att delta. Innan intervjun 

skrevs ett samtycke med varje informant gällande ljudinspelning av intervjun och 

användning av det material som endast skulle användas för forskningssyfte. Detta 

förtydligades även muntligt vid möte med informanten.  
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6 Resultat 
Resultatet har delats upp i huvudrubrikerna: delaktighet i relation till kursplanen, 

delaktighet i undervisningssituationer och hjälpmedel. Dessa rubriker kopplas samman 

med de intervjuer som genomförts. Huvudrubriken: observationer kopplas samman med 

de observationer som genomförts ute på skolorna. Dessa rubriker kommer presentera 

intervjuer och observationer, för att se hur musikämnet fungerar för elever i 

särskoleklass genom delaktighet och hjälpmedel. De lärare som observerats arbetar på 

liknande sätt under flera av sina lektioner, vilket leder till betydande vikt vid 

intervjuerna i empiriinsamlingen till skillnad från observationerna.  

 

6.1 Delaktighet i undervisningssituationer  

Vid intervjuer med varierande lärare på grundsärskolan och gymnasiesärskolan har 

frågeställningar om delaktighet tagits upp, där lärarna har svarat ur egna erfarenheter. 

Lärare A:s tankar kring detta är att eleverna:   

 

[…]3ska prova på alla instrument. I regel är det som så att i början så sitter, så 

har jag klassrummet förberett för eleverna med stationer där det finns gitarr, 

trummor, bas, piano och sång och så får de gå runt där. Det kan vara att man 

väljer en väldigt enkel låt till att börja med, för att alla ska få spela, […] Så 

använder man en lektion till att bara spela den låten men att eleverna får prova på 

olika instrument. (Lärare A)  

 

Lärare A anser att målet med musikundervisningen är att alla elever ska få testa på olika 

instrument under en lektion i början av varje läsår.  Under denna lektion spelar de enkla 

låtar i ensembleform.  

 

Lärare B arbetar med delaktighet ur synsättet att delaktigheten måste finnas med i 

undervisningen. ”När tiden inte går så snabbt så upprepar vi den aktivitet som dem 

tyckte var roligast, så de själv kan påverka vad som händer”. (Lärare B). Lärare B 

beskriver att undervisningen riktar sig till att eleverna får vara delaktiga och ta egna 

beslut enligt givna ramar. Delaktigheten i undervisningen formulerar sig genom att 

svara på frågor genom att verbalt uttrycka sig eller genom att peka på bilder eller ord. 

                                                
3 Dessa klamrar innebär att oväsentlig text har reducerats 
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Eleverna får vara med och bestämma låtar och vilka instrument de ska spela.  Lärare B 

förklarar fortsatt att: ”I alla aktiviteterna måste de vara delaktiga, så det är också i vår 

pedagogik gör vi ingenting utan dem och ingenting istället av dem”. (Lärare B). Lärare 

B uttrycker att eleverna måste vara delaktiga, dock kan delaktighet ha varierande 

betydelse, genom att eleverna ska lyssna på vad de ska göra. Detta kan ske då eleverna 

ska vara medvetna hur de ska sitta, hur de ska prata och sedan få ge svar på 

frågeställningar genom att peka ut vilka bilder som stämmer bäst in på frågeställningen. 

Eleverna får även vara med och bestämma vilka instrument som de vill spela under 

delen av lektionen där fokus är att spela instrument.  

 

Lärare C anser att delaktighet under musiklektionen är en förutsättning för att 

musiklektionen ska fungera. Läraren berättar att elevernas delaktighet sker genom att en 

elev får välja en låt och klassen dansar ”stoppdans” till den utvalda låten. Läraren är 

restriktivt gällande låtval endast baserat på elevernas intresse, då läraren anser att 

eleverna kan lyssna på deras favoritlåtar på annat sätt. Ett moment av undervisningen är 

att eleverna får dirigera varandra när de spelar på slagverksinstrument. En låt som lärare 

C använder sig av är ”Hejlåten”. Till den låten får eleverna testa på olika instrument: 

 

Ett instrument som varje får spela på eller så samma så går man med det 

instrumentet till nästa. Ibland så bestämmer den som blir vald hur man ska vinka 

och så, eller vad man ska klappa någonstans. Det finns tusen varianter. Såklart 

delaktighet är A och O här. (Lärare C) 

 

Detta sammanfattas med att läraren ger eleverna delaktighet, då eleverna få välja vilket 

instrument de ska spela på samt att eleven får välja vem av de andra eleverna som 

vidare få välja instrument ur instrumentkorgen. Eleverna får vara med och bestämma 

vilka rörelser som ska göras. Delaktighet är något som läraren anser är viktigt i 

undervisningen.  

 

Att få eleverna delaktiga i undervisningen är viktigt för lärare D. Avsikterna bakom 

delaktighet har grund i att läraren frågar sina elever vad de gillar för låtar och vilket 

instrument de vill spela på. Om eleverna inte har ett verbalt språk så testar lärare D sig 

fram genom att känna av elevernas uttryck. Diggar eleverna så förmodar läraren att den 

specifika låten är omtyckt av dem. I vissa fall kan eleven ta upp händerna över öronen 

och då förmodar läraren att eleven inte gillar den specifika låten. Beroende på elevernas 
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förmågor får läraren avläsa elevernas intresse individuellt och utefter det göra eleverna 

delaktiga i musikundervisningen. Innan eleverna får välja vilket instrument som de vill 

spela på, så får alla elever testa på olika instrument som finns tillgängliga i 

undervisningen, så som bygelgitarr, piano och trummor. När eleverna känner till de 

olika instrumenten får de själva vara delaktiga och bestämma vilket instrument de ska 

spela på. Ensemblen sätts ihop utefter elevernas önskemål.  

 

Sammantaget anser lärarna att det är av vikt att göra eleverna delaktiga, då eleverna får 

varar med och bestämma lektionsinnehållet. Detta sker genom att eleverna får uttrycka 

sig i verbalt tal vad de vill göra på musiklektionerna, de får även bestämma utefter 

bilder där de får peka, och utefter låtar som de sjunger. Som lärare i särskolan får 

delaktigheten anpassas efter elevernas förmågor.      

 

6.2 Delaktighet i relation till kursplanen  

Läraren A väljer att utgå från elevernas intresse och frågar varje elev vad de anser är bra 

musik och vilka artister som är deras favoriter. Läraren tar reda på vad eleverna 

intresserar sig för genom diskussion, som vidare vävs samman med kursplanen. Detta 

bidrar till att de olika delarna i det centrala innehållet efterföljs. Många olika genrer 

kommer upp på intresselistan hos eleverna och en genrebredd vävs in i undervisningen. 

För att nå fram till ett så bra betyg som möjligt har lärare A ett sätt att anpassa sin 

undervisning efter elevernas förmåga då eleverna själva får bestämma vilket hjälpmedel 

i form av instrument de vill utvecklas inom. För elever i det nationella programmet tar 

läraren in vilka instrument som varje enskild elev har störst potential att utvecklas inom. 

Vidare lägger läraren fram detta till eleverna, genom en förklaring bestående av elevens 

förutsättningar för att få ett bra betyg. Läraren förklarar även att elevens förmåga att 

uppnå ett bra betyg ökar om eleven väljer det instrument som läraren anser passar denne 

lämpligast. Eleverna får vara delaktiga i valet av de låtar som ska musiceras med de 

ramar som finns angivna i elevernas pärmar.  

 

Lärare B diskuterar med de andra pedagogerna hur eleverna på bästa sätt ska följa 

läroplanen i undervisningen. Vid intervjun ställdes frågan: om läraren anpassade sina 

lektioner efter elevernas intresse, då svaret innefattade att läraren använde sig av både 

anpassning av lektionerna utefter eleverna och även baserat på egna beslut kring 

lektionsinnehållet.   
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Vi planerar med pedagogerna vad vi har läroplanen, då behöver vi göra ett vist 

lokalpedagogiskt program här, så vi har tema för varje klass, så då skalar vi den 

ner till varje klass och varje vecka och varje lektion, så vi vet precis vad vi vill 

lära dem, men självklart kan vi inte göra det utan dem. Så vi behöver veta vad 

dem gillar att göra eller om det finns något som vi absolut måste undvika även 

om vi tycker att det är viktigt. Kanske det gör vi bara gradvis eller långsamt. 

(Lärare B) 
 

Undervisningen anpassas i viss mån efter elevernas efterfrågan enligt lärare B. 

Utbildningen grundar sig i kursplanen och vad skolan vill att eleverna ska lära sig, samt 

tar in elevernas efterfrågan i undervisningen. Det tas även hänsyn till vad eleverna inte 

vill ha med i sin undervisning. Lärare C och D anpassar även de sin undervisning efter 

kursplanen. De lägger in elevernas önskemål i uppgifter som täcker det centrala 

innehållet.  

 

Sammanfattningsvis använder alla de intervjuade lärarna delaktighet i relation till 

kursplanen. Alla lärare låter eleverna få vara med och bestämma över vilka instrument 

som ska spelas och även vilka låtar som ska spelas och sjungas inom lärarens givna 

ramar kopplat till kursplanen.  

 

6.3 Hjälpmedel  

Hjälpmedel finns med olika former och anpassning. I denna del av studien studeras det 

närmare, vilka hjälpmedel som används under musiklektioner för elever i särskoleklass. 

De hjälpmedel som studeras är instrument, notation, digitala hjälpmedel, inredning och 

bilder.  

 

6.3.1 Instrument  

Hjälpmedel som används i undervisningen i musik för särskolan varierar mellan olika 

skolor och efter lärarens val av undervisningsmetod. Hjälpmedel i varierade former av 

klassiska instrument och även speciellt anpassade instrument användes i 

undervisningen. Lärare A använder sig av klaffgitarr som är en gitarr med en klaff på 

gitarrens hals, gjord av metall och trä. Gitarren stäms om i ett öppet ackord och klaffen 

trycker då ned strängarna liknande barréackord på band 5 och 7. Gitarrerna är stämda 
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enligt ett öppet D-ackord, vilket innebär att ackorden D, G och A bildas med hjälp av 

klaffens riktningar.  

 

Vidare använder sig lärare A av instrumentet bas. Istället för att skriva ned tonerna på 

basen, utgår läraren efter färgprickar som kopplas till notation. Eleverna nyttjar basen 

med sex olika toner. Mollparalleller som spelas på basen bidrar till att skapa fler ackord, 

till exempel om gitarren spelar ett D-durackord och basen ett B, bildar det ackordet 

Bm7 som gör det lättare att spela låtar med specifika ackord där det behövs både dur 

och mollackord.   

 

Lärare A använder sig även av hjälpmedel i form av elgitarr som är stämd i ett öppet E, 

där eleverna kan använda sig av barréackord eller kvintackord. Även här spelar de efter 

färgkodning med hjälp av färgade prickar som är fästa på instrumentets hals. Färgade 

melodislingor är markerade med prickar som gör att elever med högre nivå kan spela 

solo eller melodier.  

 

Vidare använder lärare A instrumentet piano som ett hjälpmedel. Pianots tangenter 

färgkodas enligt tonernas namn. En inställning på pianot gör att när eleverna kan hålla 

ner en ton på pianot spelas då hela durackordet. Vid elever med högre kunskapsnivå 

gällande piano spelar eleverna hela ackorden utefter treklanger. 

 

Lärare B använder sig av instrument i undervisningen som ett hjälpmedel. De 

instrument som används är: 

”sådana musikinstrument som de kan själva hålla i, mest som de låter. Det gillar de 

eleverna mest”. (Lärare B). Lärare B använder instrument som eleverna har möjlighet 

att hålla i och på enkelt sätt få ljud i. Hjälpmedel i form av instrument ska går att spela 

på med mindre rörelser.  

 

I undervisningen använder lärare C sig av slagverksinstrument/percussion som 

hjälpmedel. Undervisningen bestod till stor del av sång i varierande former. Läraren 

använde även färgade rör, som med olika längd och färg innebar olika toner. När man 

ska spela på dem slås två rör ihop av samma färg och bildar då en ton. Rören är stämda 

enligt D-durskala. Detta innebär att färgerna bidrar till musicerande.  
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Lärare D använder sig av hjälpmedel i form av anpassade instrument som tillhör 

konceptet Ming instrument. Dessa instrument utgår från färgkodning. D-dur är rött, G-

dur är gult och A-dur är grönt. Ett av de instrument som används i undervisningen är 

bygelgitarr:  

 

Det är en gitarr i miniformat, ungefär som en ukulele, stor som en ukulele där det 

är 4 stycken strängar och en bygel. Och den är stämd i ett öppet D och då 

behöver man inte göra något utan bara o dra på strängarna. Strängarna sitter så 

nära så att det spelar ingen roll om du drar dem mot dig eller från dig, vilket gör 

att man förenklar spelande och bygeln kan antingen eleven själv spela eller en 

assistent. Böjer man den får man ett G på ena hållet och ett A på andra hållet. 

Vilket gör att man kan spela väldigt många låtar. Så det är ackordinstrument 

hjälpmedel. (Lärare D) 

 

I undervisning i särskolan använder sig lärare D av instrumentet bygelgitarr som är en 

gitarr som har ett utförande likt en miniatyr gitarr och har storlek som en ukulele. Detta 

är ett hjälpmedel som underlättar elevernas musicerande.  På bygelgitarren finns det 

fyra strängar och en bygel placerad på bygelgitarrens hals. Med hjälp av bygeln kan 

man spela durackorden D, A och G.  Bygelgitarren är stämd i ett öppet D-dur, vilket 

innebär att ett D-ackord framstår vid drag över alla strängar. Strängarna sitter tätt ihop, 

vilket bidrar till att eleverna kan dra strängarna åt vilket håll de vill. I undervisning där 

bygelgitarren används kan eleverna själva ändra ackord med hjälp av bygeln eller med 

hjälp av en assistent. När bygeln vinklas åt höger eller vänster bildas ackorden A och G. 

Med gitarren kan eleverna spela många olika låtar som fungerar med de tre ackorden 

som går att spela på bygelgitarren. Till bygelgitarrens koncept Ming tillhör även 

ensträngsbas, entonsflöjter och klangplattor. Ensträngsbasen är uppbyggd som en vanlig 

bas, dock i mindre storlek. På ensträngsbasen behöver eleven endast hålla koll på en 

sträng. Ensträngsbasen kan kopplas in i en förstärkare precis som en vanlig bas. 

Entonsflöjterna är uppbyggda som en blockflöjt, där varje flöjt kan spela en ton vardera. 

Med flöjterna kan man spela olika former av melodier på olika nivåer. Klangplattorna är 

som en uppdelad xylofon, som kan jämföras med tonboxar. Klangplattorna är dock i 

större format än en tonbox.   
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6.3.2 Notation 

Notation är något som kan användas på olika sätt. Det kan vara med ackord, text och 

melodi. Istället för noter med ackord eller toner använder lärare A papper med låttexter 

som är färgmarkerade. De olika färgerna är kopplade till ett ackord. D-dur=Röd, G-dur= 

gul, A-dur= blå, Bm= mörkgrönt, Em= ljusgrönt, F#m=svart. Notationsbladen gör 

läraren själv genom förenklingar. Då det inte går att spela alla ackord får låtar med 

tonartsbyten ändras i notationen. Detta benämner läraren som en begränsning av den 

metod som används. När lärare A förändrar notationen från originalet så håller läraren 

en diskussion med eleverna om varför vissa delar i låten förändras eller förenklas. För 

att eleverna ska få ett högre betyg krävs det en förståelse hos eleverna om hur de olika 

färgerna fungerar teoretiskt, vad gäller noterna och de olika instrumentfärgerna. Vissa 

elever tycker att det är svårt att utläsa texten i färgerna, vilket bidrar till att en pärm har 

alla låtarna i text utan färgnotation till de elever som sjunger, en pärm har alla låtarna 

med tre ackord för de som spelar klaffgitarr och en pärm med alla låtar där låtarna står 

utskrivna med sex ackord för de som spelar bas. 

 

Lärare D använder ett program som heter SymWriter, där läraren lägger in texter till 

olika låtar och programmet skapar då bilder till orden. Detta gör det lättare för eleverna 

att koppla samman vad texten handlar om. Denna metod förklarar lärare D underlättar 

för de elever som inte kan läsa eller behöver längre tid på sig att läsa och kan då istället 

följa bilderna. Utöver bilderna som notation använder läraren tecken som stöd när de 

sjunger låtar för att befästa texten. Tecken som stöd innebär att läraren visar tecken för 

de betydande orden i en låt. Eleverna härmar därefter de tecken som visas.   

 

6.3.3 Digitala hjälpmedel 

Digitala hjälpmedel är ett hjälpmedel som används i musikundervisningen. I särskolan 

är det inte alla lärare som använder sig av digitala hjälpmedel som eleverna nyttjar men 

de flesta lärare använder sin egen dator eller mobil för att spela upp låtar.  Lärare B 

beskriver att: ”Vi använder Ipad, men inte i musiklektionen. De använder Ipaden i 

klassrummet när de varje dag efter lunch, finns en 15 minuter elevens valtid, dem 

eleverna älskar Ipad”. (Lärare B) Lärare B berättar att Ipad är något som inte används 

under musiklektionerna, dock använder eleverna Ipad dagligen under sin egenvaltid 15 

minuter om dagen. Det som eleverna gör på Ipaden är att musicera, skapa låtar och 

andra funktioner som riktar sig till musik. 
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Lärare D använder sig av en del digitala hjälpmedel. Beroende på ålder så tänker läraren 

på lite olika sätt genom att använda digitala verktyget Garageband på Ipad. I det 

programmet skapar de musik, skriver egna låtar samt sätter egna beats till de 

egenskrivna låtarna. De arbetar även med att skapa låtar från grunden. Läraren anpassar 

undervisningen efter elevernas förmåga. Lärare D berättar att de på mellanstadiet och 

högstadiet arbetar för att skapa egna låtar och pratar om uppbyggnad på låtar så som 

vers och refräng. På lågstadiet använder de Garageband för att lyssna, skapa ljud och för 

att eleverna ska få en uppfattning om hur olika ljud låter tillsammans. Läraren kallar det 

en liten komposition.   

 

6.3.4 Inredning  

Inredning kan används i musikundervisningen som ett hjälpmedel att musicera. Lärare 

B utgår från konduktiv pedagogik och har då en del inredning som tillhör den formen av 

undervisning. De möbler som används i musikundervisningen är en pall som eleverna 

sitter på och pallen kan justeras efter elevernas behov. Det finns ringar som går att sätta 

i pallen för att öka stödet i sidled till eleverna. Vissa elever behöver ännu mer stöd, då 

byggs pallen ut för det individuella behovet. Det finns även en stol som eleverna 

använder som bord. Stolen kan även användas som ett stöd vid uppresning.  

 

6.3.5 Bilder 

Bilder är något som används av pedagogerna för eleverna i särskoleklass. Lärare B 

beskriver att pedagogerna på denna skola: 

 

[…] använder mycket bilder som stöd för eleverna. De kan vara mindre eller 

större. Det beror på vilken storlek de behöver för att se. Ibland använder vi dem i 

bara svar och vit för några elever som har en speciell synnedsättning. Då 

använder vi bara ord, som de kan läsa. Det är större och mindre bokstäver. Det 

beror på vilken nivå de är. (Lärare B)  

 

Lärare B nämner att bilder är något som används som hjälpmedel i undervisningen med 

olik utformning beroende på elevernas individuella behov. Bilderna kan variera i storlek 

och i färg beroende på elevernas synnedsättning. Vissa av eleverna använder ord istället 

för bilder, beroende på vilken nivå eleverna ligger på. 
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Även lärare D använder sig av bilder i sin undervisning. Bilder används som ett schema 

under lektionerna. ”Ja schemat är en hjälp för att hålla koll på hur lång lektionen är och 

innehålla så sätter jag upp ett schema där det står precis vad vi ska göra i bilder, bilder 

är det här på denna skolan” (Lärare D). Lärare D använder bilder som ett stöd för att 

beskriva musiklektionens innehåll. Bilderna sätts upp på tavlan i ordning uppifrån och 

ned. När varje moment är genomfört försöker läraren komma ihåg att plocka ned alla 

bilderna. Bilder använder även lärare D vid förståelse av vissa låtar som de sjunger på 

lektionerna.  

 

Både lärare A och D använder färgkort med ackordtonen på, vid undervisning av 

instrument som är färgkodade. Lärare A använder det för att underlätta för de eleverna 

som inte klarar av att titta i de färgkodade noterna. Lärare D använder det till sina elever 

när de inte har noter att följa, då de spelar på Ming instrument.   

 

Sammanfattningsvis använder lärarna sig av hjälpmedel i olika former i undervisningen. 

Hjälpmedel som de intervjuade lärarna valt att använda är instrument, notation, digitala 

hjälpmedel, inredning och bilder. Instrument används i sitt vanliga utförande, men även 

med extra utrustning för att hjälpa eleverna. Notation används både som ackord, men 

även i bilder och färgkodning. Digitala hjälpmedel används i forma av musikskapande 

via Ipad eller telefoner. Musik spelas upp med hjälp av telefoner och datorer. Inredning 

använder sig en av lärarna av där stol och bord specialanpassats efter varje individuell 

elev. Bilder är något som används i syfte att notera musik, att sjunga musik och att visa 

på schemat för dagens lektion vad som kommer ske.      

 

6.4 Observationer 

I denna del av studien sammanställs observationerna utefter de resultat som är intressant 

utefter forskningsfrågorna. Observationssammanställningen är uppdelad i observation 

av delaktighet och observation av hjälpmedel  

 

6.4.1 Observationer av delaktighet 

Under de två observationerna av lärare A gavs eleverna möjlighet till delaktighet, då 

eleverna efter givna ramar fick bestämma vilka låtar som skulle spelas och vilket 

instrument varje individuell elev ville spela på. Vid de två observationerna av lärare B 

var eleverna delaktiga i undervisningen efter egen förmåga. Eleverna fick med hjälp av 
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bilder vara med och sjunga, spela, lyssna och dansa. Med hjälp av bilderna kunde även 

eleverna vara med och påverka vilka låtar som skulle spelas och sjungas. De kunde vara 

med och bestämma vilka hjälpmedel i form av instrument de ville spela på utefter givna 

ramar. Under observation av en lektion med lärare C visas det tydligt att läraren gav 

eleverna möjlighet till delaktighet med hjälp av givna ramar. Detta visades att eleverna 

fick bestämma låtar, bestämma instrument som ska användas och bestämma delar av 

innehållet i lektionen. Alla elever fick ställa sig längst fram och dirigera de andra 

eleverna genom att visa på dynamik som de andra eleverna skulle följa. Vid de fem 

genomförda observationerna av lärare D, gav läraren eleverna möjlighet till delaktighet 

genom givna ramar. Då eleverna fick bestämma vilket instrument som de skulle spela 

på, vilka låtar som de skulle sjunga och spela och även bestämma sin roll i ett skådespel 

som genomfördes under lektionstillfället.  

  

6.4.2 Observationer av hjälpmedel 

Vid de två observationerna av lärare A användes hjälpmedel under lektionerna i form av 

instrumenten piano bas, gitarr, bongotrumma och sång. Även högtalarutrustning, 

notation, notställ, färgbrickor, mikrofon, färgade prickar på instrument och färgade 

brickor. För att få färgen överförd från notation till instrumenten används klaffgitarrer, 

som är en gitarr med en klaff som sitter på gitarrhalsen. Klaffen trycks mot gitarrhalsen 

beroende på vilken färg som ska spelas. Förenklade grepp på pianot användes och 

färgerna var markerade på de toner eleverna skulle hålla ned på pianot enligt notationen. 

Basen spelades med toner där rätt ton var markerad med färgade prickar. Elgitarrerna 

hade också färgade prickar för att kunna ta kvintackord eller barréackord. Under 

lektionen användes en form av förenklad notation där notationen innefattar låttexter som 

var ifylld med färger, där innebörden av varje färg innefattade ett ackord.   

 

Vid de två observation med lärare B användes hjälpmedel i form av instrumenten; 

piano, gitarr, trummor, kroppen, blockflöjt, marrackas, tamburin och dragspel i 

undervisningen. Det användes även utrustning som bilder/ord och specialtillverkade 

möbler för den konduktiva pedagogiken. 

 

Under observationen av lärare C använde läraren hjälpmedel så som instrument, 

högtalarutrustning och sin kropp. De instrument som användes under lektionen var 
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gitarr, trummor, sång, kropp, percussion och nycklar. Övriga hjälpmedel som användes 

var assistenter som deltog i undervisningen tillsammans med eleverna.  

 

Vid fem genomförda observationer av lärare D använde sig läraren av hjälpmedel i form 

av instrumenten: piano, gitarr, trummor, sång, dator, kropp, bilder och bygelgitarrer. 

Även notation användes i form av färgkort med ackord på. Text förenklades med bilder 

som är en form av notation. Tecken som stöd var ett hjälpmedel som användes vid alla 

observationstillfällena.   

 

Sammantaget visar observationerna att lärarna gör eleverna delaktiga i 

musikundervisningen. Delaktigheten sker utefter givna ramar och utefter elevernas 

förmågor. Hjälpmedel som används i undervisningen kopplas till instrument, notation, 

assistenter och specialtillverkade möbler.    

 

6.5 Sammanfattning av resultat    

Resultatet utgår från huvudrubrikerna delaktighet i relation till kursplanen, delaktighet i 

undervisningen och hjälpmedel. Sammanfattningsvis är delaktighet något som alla 

deltagande lärare använt sig av och kan med hjälp av olika sätt att se på delaktighet göra 

eleverna i särskolan delaktiga efter elevernas förutsättningar. Då eleverna i särskolan 

har varierande form av utvecklingsstörning är det inte självklart att alla elever har 

möjlighet att räcka upp handen, eller svara på frågor som ställs med det verbala talet. Då 

får den undervisande läraren anpassa undervisningen så att alla elever har möjlighet att 

vara delaktiga. Hjälpmedel i form av instrument, noter, digitala verktyg, bilder och 

inredning är det som har studerats. Instrument som används i musikundervisningen för 

särskolan är varierande, då det används gitarr, piano, trummor, bas och percussion. Det 

används även instrument som har extra utrustning på sig i form av klaffar på 

gitarrhalsen, eller specialtillverkade instrument som är tillverkade för att göra utförandet 

enklare samt ha en anpassad storlek efter åldersgruppen. Hjälpmedel i form av notation 

som är färgkodat är något som lärarna använder sig av på de olika skolorna och på en av 

skolorna används även hjälpmedel i form av stolar och bord som anpassas efter varje 

individuell elev. Bilder i undervisningen för att förtydliga texter, handlingar och dagens 

schema är något som används av lärarna.    
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7 Diskussion 
Detta kapitel diskuterar vad lärare i musik för särskolan anser är viktigt och på vilket 

sätt som delaktighet görs i klassrummet med en medvetenhet hos de undervisande 

lärarna. Det förs även en diskussion om för- och nackdelar kring valet av hjälpmedel i 

form av instrument som fungerar på bästa sätt och vid vilka olika tillfällen detta 

fungerar. 

 

7.1 Lärarens arbete för delaktighet i särskolans musikundervisning  

Luttropp (2011) säger att delaktighet innebär att vara en del av samhället. Delaktighet i 

skolans undervisningsmiljö gör då att eleverna få vara med och påverka undervisningen. 

Detta bidrar till ökad lust att lära, utveckling och positivitet (Luttropp, 2011, s. 19) 

Detta innefattar att delaktighet är en viktig del av musikundervisningen. Av de lärare 

som blivit observerade och intervjuade anser alla lärare att delaktighet för eleverna i 

särskolan är en viktig del av undervisningen. Det som lärarna ansåg var delaktighet i 

undervisningen är att alla elever ska ha möjlighet att prova på olika delar så som 

instrumentkunskap, spela instrument, dansa och sjunga. Det togs även upp att 

undervisningen ska ske med hänsyn till eleverna. En av de deltagande såg det som en 

förutsättning att eleverna var delaktiga i undervisningen för att lektionerna skulle 

fungera. Deltagarna pratade om att det finns flera sätt att tänka över hur delaktighet 

kommer in i undervisningen.  

 

Det som är positivt med delaktighet är att det kan bidraga till ett engagemang hos 

eleverna och formar eleverna till att våga prova på nya saker. Genom olika sätt att ge 

eleverna delaktighet finns det en vinning i att göra eleverna medvetna om att de själva 

kan klara av saker som kan vara kopplade till musik. Det kan även kopplas till andra 

situationer i livet, som att räcka upp handen eller att varje elev får synas genom 

uppmärksamhet. Detta besluttagande kan orsaka att deras självkänsla stärks.  

 

De lärare som varit med i studien har olika sätt att tänka när det kommer till att göra 

elever delaktiga i ämnet musik. De deltagande ansåg att delaktighet kunde vara när alla 

elever ska ha möjlighet att få prova på olika instrument så som gitarr, bas, trummor, 

sjunga i mikrofon och använda instrumenten efter deras individuella förutsättningar, låta 

eleverna styra undervisningen, välja låtar och beskriva vilken musikgenre de tycker om. 
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Delaktighet kan även innefatta att det finns olika låtar för olika moment, som ska 

genomföras när de ska gå till ett klassrum eller om de ska röra någon kroppsdel. Lärarna 

använder bilder i undervisningen där eleverna får välja vilken bild som passar bäst in till 

det som sker under lektionen, vilket kan vara en form av delaktighet. De får även 

använda bilderna för att välja vilket instrument de vill spela på.  

 

Luttropp (2011) beskriver att delaktighet kan ske på många olika sätt och att ordet 

delaktighet kan kopplas till demokrati och därigenom vara en del av samhället. Ordet 

delaktighet kan beskrivas som ett sammanhang mellan delaktighet och elevers 

engagemang i jämförelse till kroppens hälsa, funktioner och struktur (Luttropp, 2011, 

s.19). I särskolan är det inte självklart att alla elever kan spela på ett vanligt instrument 

eller räcka upp handen, vilket innebär att en lärare behöver anpassa delaktigheten efter 

elevernas förutsättningar. Det förutsätter även att lärare för särskoleelever behöver tolka 

eleverna som inte har något tal, nedsatt syn eller nedsatt hörsel. Detta bidrar till att 

läraren behöver kompetens att kommunicera med eleverna på deras individuella sätt. Då 

vissa elever kan ha problem med att förstå instruktioner behöver läraren anpassa 

undervisningen efter elevernas förmåga. Detta innebär att ge alla elever i en klass i 

särskolan delaktighet, vilket innefattar att tänka utanför sin egen trygga pedagogik och 

kunna kommunicera med eleverna på många olika sätt samt anpassa det efter varje elev 

och varje klass. Eckhoff (2011) skriver att lärare i särskolan behöver ha kunskaper i att 

kunna nå ut till alla elever med olika former av inlärningssvårigheter, ha personliga 

förutsättningar, talang att kunna förmedla kunskap, Kunskaper inom 

undervisningsområdet och kunskap om elevernas olika formar av inlärningssvårigheter 

(Eckhoff, 2011, s. 172–173). 

 

7.2 Delaktighet i relation till kursplanen  

Molin (2004) skriver att skolan ska anpassa sig till att alla elever ska vara delaktiga i 

skolan och dess undervisning (Molin, 2004, s. 16–17). Luttropp (2011) beskriver att 

delaktighet i skolan innefattar att eleverna har rätt till att vara med på de aktiviteter som 

anordnas och genom delaktighet sker utveckling (Luttropp, 2011, s.19). Detta innefattar 

att det är skolan som ska anpassa sig efter särskolans individer och efter varje individs 

förutsättning. Skolverket visar på att särskolan har olika former av kursplaner beroende 

på elevernas förmåga. Elever i grundskolan med utvecklingsstörning går efter 

grundsärskolans kursplan eller enligt träningsskolan. Grundsärskolan kursplan (2011) 
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har en specifik kursplan utarbetad för att kunna ge eleverna betyg (Skolverket, 2011). 

Träningsskolan (2015) anpassar ytterligare undervisningen efter varje individs behov 

och vilka mål som är rimliga att nå fram till. Vissa av eleverna når alla målen medan 

vissa elever når något/några av målen (Skolverket, 2015, s. 6–7). Eleverna i 

gymnasiesärskolan (2011) kan följa den nationella kursplanen eller den individuella 

kursplanen. Eleverna i det nationella programmet följer en kursplan och får betyg för de 

kurser de klarar av. Att studera efter den individuella kursplanen innebär att eleverna 

efter individuell förmåga kan få betyg i vissa ämnen enligt särskolans kursplan. Målen 

för elever i det individuella programmet sätts individuellt och anpassas efter elevernas 

förmågor (skolverket, 2013).   

 

En av lärarna som deltog i studien låter alla elever testa hjälpmedel i form av instrument 

och ser vidare över vilket instrument som varje elev har bäst förutsättningar att nå ett så 

högt mål som möjligt på. De elever som läser det nationella programmet, genomgår 

läraren en diskussion med, och läraren berättar vilket instrument som eleven bör välja 

för att kunna nå högsta möjligt möjliga betyg för den individuella eleven. Eleverna får 

själva ta beslut om de vill spela på det instrument som läraren anser ger bäst 

förutsättningar eller om de vill spela på något annat instrument istället. Läraren är noga 

med att varje läsår diskutera med eleverna, vilken nivå de ligger på och målet ligger i att 

eleverna ska utvecklas. Läraren säger att eleverna får vara med och bestämma låtar, där 

målet med undervisningen är att elevernas önskemål vävs samman med kursplanens 

mål.    

 

Alla lärare som deltagit vid intervju anser att de gör eleverna delaktiga i undervisningen. 

De använder sig även av kursplanen och väver in detta med elevernas önskemål till en 

lektionsutformning. Då alla elever i särskolan inte följer någon klar kursplan beroende 

på elevens förutsättning kan det uppstå svårigheter vad gäller lektionernas innehåll. Det 

som kan diskuteras är att lärare ute på skolorna behöver anpassa undervisningen utefter 

individuella förutsättningar, där elever med möjlighet till ett betyg i musikkursen ska få 

de förutsättningar denne eleven behöver för att nå upp till betyg. Vissa elever har 

musikundervisning, utan att fokusera på ett betyg. Detta kan ses som en svårighet, dock 

även som en utveckling, där elever som inte har samma förutsättningar att nå ett betyg 

kan lära sig av de elever som har mål att klara av ett betyg, och även tvärt om. Även om 

alla inte kan nå ett mål i musikämnet anses det att eleverna ska nå högst möjliga mål för 
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kursen, vilket kan diskuteras i att undervisningen behöver anpassas efter elevernas 

förutsättning och inte alltid fokusera på de nedsättningar som eleverna har.  

       

7.3 Hjälpmedel som används i musikundervisningen  

Hjälpmedel i form av digitala verktyg är något som lärare använder sig av i 

musikundervisningen. Digitala verktyg beskriver Nilsson (2002) att datorer och Ipad 

innefattar. Då elektroniska hjälpmedel blivit billigare genom åren och ny teknik som 

riktar sig till utbildning, kan elever i musikämnet med små medel skapa musik, lära sig 

noter och höra hur resultatet blir (Nilsson, 2002, s. 13–14). Nilsson (2011) säger att 

specialanpassade hjälpmedel som är kopplade till programvara till elevernas 

individuella dataskärmar kan användas för att musicera i undervisningssyfte (Nilsson, 

2011, s. 7–8).  

 

Resultatet av vilka hjälpmedel som lärarna i särskolan använder beror på lärarnas 

bakgrund och förutsättningar i klassrummen. Alla deltagande lärare använder någon 

form av instrument och sång som hjälpmedel i undervisningen. En av deltagarna 

använder hjälpmedel i form av instrumenten klaffgitarr, bas, trummor, elgitarr, piano 

och sång. En annan lärare använder instrument som eleverna har möjlighet att själva 

kunna spela på så som olika former av percussion så som maracas och tamburin. 

Läraren använder även piano, gitarr, blockflöjt och sång som instrument. En annan 

lärare använder hjälpmedel i form av instrument i undervisningen som är anpassade för 

att eleverna ska kunna hålla i dem och med enkla medel få ljud i dem. Instrument som 

läraren använder är olika percussion i form av trummor, maracas, tamburiner och 

nycklar. En annan lärare använder instrument i form av MING instrument, där 

bygelgitarr, ensträngsbas, klangplattor och entonsflöjter ingår. Instrumentet piano och 

olika former av percussion används även det i undervisningen.   

 

Det används olika hjälpmedel ute på skolorna till elever i särskolans 

musikundervisning. Hjälpmedel i musiken kan vara instrument, inredning och bilder. 

Instrument som användes ute på skolorna var inte endast vanliga instrument, utan även 

instrument med tillhörande hjälpmedel samt specialanpassade instrument för 

musicerande utan större fysiska ansträngningar och färgkodning. Ett diskussionsämne är 

varför det används instrument som specialtillverkats istället för att använda en vanlig 

gitarr samt att lära eleverna ackordgrepp istället för att använda byglar. Vissa av de 
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undervisande lärarna i särskolan använde sig av specialanpassade hjälpmedel, där det 

läggs fokus på att musicera och få musiken att låta som sitt original. De andra lärarna 

använder sig istället av vanliga instrument, där eleverna kunde spela efter egna 

förutsättningar. I den form av instrumentundervisning fokuserades det inte på att 

eleverna skulle lära sig ackord, utan att det skulle bildas någon form av musik där 

eleverna fick improvisera. Frågan är vilket som kan ses som bästa sättet att musicera 

med elever. Det kan bidra till att eleverna som spelar på instrument som är 

specialutformade, inte får samma förståelse för hur ett ackord är uppbyggt, att det finns 

olika ackord och toner m.m. De eleverna som får lära sig att spela på vanliga instrument 

och improvisera fram musik kan inte spela en låt tillsammans, då alla spelar med olika 

toner och i olika takt. Det är frågan om det finns något svar på detta, eller om det beror 

på varje individuell elevs förutsättningar. Att spela på instrument som är 

specialanpassade eller på vanliga instrument kan även sammanvävas med ny forskning 

inom hjälpmedel. Detta gör på ett sätt som kan räknas som instrument där elever med 

grövre utvecklingsstörning också ska kunna musicera med andra hjälpmedel, där 

elevernas rörelseförmåga inte ska hindra musicerandet. Knutsson (2017) skriver om 

hjälpmedlen Soundscapes och Sound=space. Soundscapes är ett hjälpmedel som 

eleverna genom små rörelser i form av ögonrörelser eller blinkningar kan framkalla 

musik. Sound=space skapar musik genom små rörelser (Knutsson, 2017, s. 10–11).    

  

Assistenter som ett hjälpmedel i musikundervisningen är något som de deltagande 

lärarna ansåg vara användbart, då assistenterna känner eleverna och är en resurs som 

undervisningen bör dra nytta av. Nilsson (2011) skriver om assistenter som ett 

hjälpmedel i musikundervisningen. Det finns många assistenter som har möjlighet att 

musicera tillsammans med lärare och elever (Nilsson, 2011, s. 7–8). 

 

Att använda assistenter som ett hjälpmedel i musikundervisningen kan hjälpa eleverna 

att få det stöd som varje individ behöver. Assistenterna känner eleverna och kan utefter 

lärarens beskrivningar forma det till varje elevs behov och förutsättningar. Assistenterna 

kan till exempel hjälpa till att plocka fram utrustning, hjälpa till med teknisk utrustning, 

stödja individuella individer, uppmuntra eleverna i undervisningen, deltaga i 

undervisningen och bli en förebild för särskolans elever. En viktig del av att vara 

assistent är att vara medverkande och uppmuntra eleverna till att nå målen och till 

elevernas individuella utveckling i skolan och skolans sammanhang. Assistenter kan 
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med rätt kunskaper inom undervisning och med information och samarbete med 

undervisande lärare bli ett hjälpmedel, som kan påverka elevernas utbildning till en 

ytterligare individanpassad skolgång. Det kan även påverka eleverna om det finns för 

många assistenter i undervisningsmiljön, vilket kan ge en negativ effekt. Det är viktigt 

att det inte byts ut personal, då en hög struktur krävs för elever i särskolan. Då lärare 

och assistenter har ett gott samarbete, kan en positiv miljö skapas i elevernas lärande, 

vilket bidrar till tydliga regler och strukturer.  Eckhoff (2011) har nämnt de viktigaste 

delarna att ta hänsyn till vid undervisning i särskolan. Delarna innefattar att inte ha för 

många lärare och vuxna inblandade i undervisningen. Genom hög struktur på god miljö 

med tydliga ramar och regler, förbereds eleverna inför kommande aktiviteter och blir 

individer som kan klara sig i samhället (Eckhoff, 2011, s. 173).  

     

7.4 Metoddiskussion  

Den metod som använts för denna studie har fungerat för dess ändamål, då en studie 

gjorts på de undervisande lärarna i särskolans musikundervisning i form av intervjuer 

och observationer. Detta har skett på olika orter i Sverige och har gett en stor bredd 

gällande informanter. Det potentiella i denna uppsats som kunde ha förändrats hade 

varit en enkätundersökning som riktat sig till lärarnas val av hjälpmedel. Enkäterna hade 

även fått en större spridning i landet och ett större urval av antalet lärare, istället för 

flertalet observationer hos de fyra lärare som observerades.  

 

Till denna studie sammanställdes en samtyckesblankett (Bilaga C) som riktade sig till 

de undervisande lärare som studerats. Ett problem som detta innebär är att ingen 

samtyckesblankett lämnades ut till eleverna som medverkade vid observationen. 

Observationsschemat riktade sig enbart till den undervisande läraren därmed fick inte 

eleverna skriva under en samtyckesblankett. Problematiken med detta är att 

observationen kan ha en påverkan på lektionen som sker och detta kan elevernas 

föräldrar se som negativt. Då lektionen inte videofilmas krävdes det inte samtycke från 

elevernas föräldrar, då det enbart är läraren som är i fokus. 

 

Problematik med intervjufrågorna (se bilaga B) kan kopplas till normativitet. En 

frågeställning som kan tänkas ge ett specifikt svar kan till exempel vara; Anpassar du 

din undervisning efter elevernas efterfrågan? En lärare nedvärderar inte sig själv genom 

att erkänna att det inte läggs vikt vid delaktighet i undervisningen samt att efterfrågan 
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inte har någon betydelse. Svaren som ges av den intervjuade läraren utgår då från 

normen att läraren anpassar sin undervisning efter elevernas efterfrågan. En utveckling 

av svaret kan leda in på vad läraren anser och hur läraren anpassar undervisningen efter 

efterfrågan. Det kan även kopplas till frågeställningen; Hur gör du som lärare eleverna 

delaktiga i undervisningen? Denna frågan förutsätter att läraren som intervjuats 

använder sig av delaktighet, vilken sammankopplas med kursplanen. För att motverka 

normativitet kan frågorna ställas med flexibilitet som bidrar till följdfrågor med 

fördjupade svar. 

 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

Genom positiv pedagogik och delaktighet i undervisningen kan elever i särskolan nå till 

nya mål i livet. Ett förslag på fortsatt forskning är att hitta fler sätt att undervisa elever i 

särskolan i ämnet musik. Genom att hitta hjälpmedel som skulle kunna utformas 

ytterligare eller nyskapas för en individanpassad undervisning i särskolan. Det är inte 

enbart i särskolan som det skulle behöva individanpassas utan även skolan överlag, och 

därigenom finna hjälpmedel som ger elever delaktighet för att klara sig vidare i 

samhället samt de krav som samhället ställer på barn och ungdomar. Det hade även varit 

intressant att forska vidare på de hjälpmedel som används i musikundervisningen i 

särskolan samt genom detta utveckla dessa hjälpmedel för den skolans 

musikundervisning för alla elever. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

Observations schema 
Vilka olika moment ingår under lektionen? 

Uppstart      Genomgång       diskussion      självständigt arbete    skriftligt       

 

gehörsmässig musik    analys av musik      spela musik      

 

lektionsavslutavslut 

 

Vilka redskap använder läraren sig av?  

Instrument        högtalarutrustning        Dator        Ipad        projektor      

 

Mobil         Notation      kropp       

 

Annat: _____________________________________________________ 

 

Vilka instrument används i musikundervisningen? 

Piano       Gitarr         Bas          trummor      sång        Dator       Ipad       

 

Mobil             Inredning          Blåsinstrument      kropp      

 

Annat_____________________________________________________                          

 

Ger läraren eleverna möjlighet till delaktighet? 

Ja                                Nej 

 

 



  
 

II 

 

På vilket sätt ger läraren eleverna delaktighet?  

Bestämma låtar 

Bestämma vilka redska som ska användas                                    

Bestämma vilket instrument eleven ska spela                  

Bestämma innehållet i undervisningen     

Bestämma under lektionen med givna ramar  

Annat______________________________________________________ 

 

På vilket sätt arbetar läraren med eleverna?  

Stor grupp                                  Mindre grupp                      Enskilda elever   

 

Använder sig läraren av notation i undervisningen?  

Ja                                    Nej 

 

Förenklas notation som används i undervisningen? 

Ja                                      Nej 

 

Vilka hjälpmedel används under lektionen för musikundervisning? 

Digitala verktyg                                                 notation 

 

Förenklade grepp på instrument                              Gitarrklaff 

 

Färger istället för text                        

 

Annat_____________________________________________________  

 

 
Övrigt: 

 



  
 

III 

Bilaga B 

Intervjufrågor 
 

Hur kommer det sig att du valt att jobba som lärare i musik i särskolan? 

 

 

Är det viktigt att eleverna som du undervisar tycker att musikämnet är roligt? 

 

 

Anpassar du din undervisning efter elevernas efterfrågan? 

 

 

Hur gör du som lärare eleverna delaktiga i undervisningen? 

 

 

Vilka hjälpmedel använder du i undervisningen som underlättar för eleverna i 

särskolan? 

 

 

Är digitala verktyg något du som lärare använder i musikundervisningen i särskolan?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C 

Samtycke för intervju och ljudinspelning 
Syftet med vår forskning är att se på vilket sätt pedagoger har valt att arbeta med ämnet 

musik med elever med funktionsnedsättningar, vilka hjälpmedel som används i 

undervisningen och hur musik kan använda som ett kommunikationsmedel.  

 

Vi har valt att intervjua just dig för att du har den erfarenhet och de kunskaper som vi 

vill fördjupa oss i inom detta ämnesområde. Intervjun kommer att pågå under ca en 

timme, då vi vid godkännande kommer ljudinspela och dokumentera vad som sägs. 

Informationen som ges av dig kommer i ett senare skede att transkriberas där du 

kommer vara anonym. Allt forskningsmaterial kommer under en längre tid sparas, för 

att andra forskare i framtiden ska kunna ta del av vårt material. Du kommer att få 

tillgång till skriven transkribering, och med ditt godkännande går det sedan i tryck.   

 

Ditt deltagande i våra forskningsprojekt är frivilligt och du kan när som helst under 

forskningens gång avbryta ditt medverkande utan förklaring. 

 

Ansvariga vid denna forskningsstudie är: 

Eleonora Lundberg; Telefonnr. 0709397792, mail: el222wi@student.lnu.se  

Sara Ahlberg; Telefonnr. 0703572853, mail: sa222yy@student.lnu.se   
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