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Svensk titel: Variation i musikundervisningen  

Kvalitativ undersökning om lärares variation i musikundervisningen för elever i 

särskolan 

Engelsk titel: Variation in music teaching 

Qualitative study on teacher variation in music teaching for pupils in special education 

 

Abstract 

Music is a subject in the school where variation can be used to include all students. The 

purpose of this study is to find out how teachers in the subject of music vary their teaching 

regarding children with learning disabilities. The result gives an idea of how teachers 

choose to vary their teaching in order to gain a knowledge development among the 

students. This leads to how teachers think about individualized teaching and how this can 

be explored based on the syllabus. The discussion is a mapping with background, previous 

research, purpose and results. This is discussed with a focus on how the teachers, based 

on the syllabus and the pupils differences, plan their teaching. 

 

Nyckelord 

SV: individanpassat, särskola, variation, kommunikation, inlärning, musik.  

EN: individualized, school with children with learning disabilities, variation, 

communication, learning, music. 
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1 Inledning 

Genom att se elever som individer med olika förutsättningar, kan lärare göra 

undervisningen varierad, eftersom alla elever ska ha möjlighet att ta till sig kunskaper 

som förmedlas. Detta är en vidare studie på min tidigare skrivna uppsats. Den tidigare 

uppsatsen genomfördes med koppling till särskolan och fokuserade på elevers delaktighet 

i musikundervisningen. Jag tittade även på de hjälpmedel som användes för att få eleverna 

delaktiga. Detta gjordes genom intervjuer och observationer av lärare som arbetade med 

elever i särskolans alla åldrar. I denna studie intervjuas lärare som arbetar med elever i 

särskolan, där musikämnet ligger i fokus. De lärare som medverkat arbetar både med 

elever i grundsärskolan och elever i gymnasiesärskolan. Jag har valt att rikta min studie 

till särskolans undervisning och hur den undervisningen kan varieras och utefter det bli 

individanpassad. Mina egna erfarenheter är att som lärare är det av vikt att variera sin 

undervisning. Både för att ge alla elever de förutsättningar som krävs för lärande och för 

att upprätthålla kursplanens olika moment. När jag själv undervisade i simning för barn i 

åldrarna fyra till tio år var det av stor vikt att variera undervisningen för att barnen skulle 

hålla fokus under hela lektionen. Då det vid flera tillfällen var kallt i vattnet var det extra 

viktigt att hålla alla barnen engagerade för att de inte skulle hinna tänka på att det var så 

kallt och därmed inte vilja delta i simundervisningen. Det som har varit intressant har 

varit att intervjua musiklärare i särskolan för att se deras bild av att variera undervisningen 

och hur detta vidare kan kopplas samman med individanpassning i undervisningen. Ett 

mål är att alla elever ska kunna delta i undervisningen utefter sin egen förmåga och även 

kunna använda sina kunskaper för vidare musikundervisning, sociala sammanhang och 

som ett stöd inom andra ämnesområden. Enligt Skolverket (2011b) är målet med 

musikundervisningen enligt grundsärskolans kursplan att eleverna lär sig att kunna utföra 

musik i olika sammanhang. Detta genom att både låta eleverna spela musik och lyssna på 

musik. I musikundervisningen ska eleverna få övning av uttryck, övning av sång, övning 

på olika instrument och få använda sig av olika digitala verktyg. Målet är även att eleverna 

ska få kunskap kring hur olika musikgenrer och musikkulturer samverkar. Det ska 

utvecklas kreativa förmågor och skapa ett självförtroende så att eleverna får uppmuntran 

till att musicera (Skolverket, 2011b). Musikundervisningen kan koppla samman med 

kursplanen, variera undervisningen och individanpassad undervisningen. Genom att ge 

eleverna de förutsättningar de behöver för att utvecklas ökar elevernas motivation och det 

bidrar vidare till att eleven har större möjlighet att uppnå målen som kopplas samman till 



  
 

2 

kursplanen. Något som lärare även behöver tänka på är att ge eleverna de utmaningar som 

de behöver för att utvecklas.  
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2 Bakgrund och syfte 
 

2.1 Bakgrund 

Studien kommer att undersöka både gymnasiesärskolan och grundsärskolan. Bakgrunden 

innehåller underlag för elevers betygsättning i särskolan enligt Skolverket och hur 

undervisning kan varieras och individanpassas med anpassning av lektionsinnehåll. 

Rubrikerna i detta kapitlet är individanpassad undervisning, grundsärskolans läroplan, 

estetisk verksamhet och estetisk kommunikation, mål med musikundervisningen i 

särskolan, obligatorisk särskola och frivillig särskola och funktionsvariation i 

musikundervisningen. En sammanställning är dessutom genomförd i slutet av detta 

kapitel.  

 

2.1.1 Individanpassad undervisning   

För att utbildningen ska vara givande för elever med varierande inlärningssvårigheter 

beskriver Eckhoff (2011) att lärare behöver kunskap om undervisning. Denna kunskap 

innefattar att läraren är kvalificerad för undervisning, lärarens fokus ligger på att förmedla 

information till individer med olika förutsättningar, läraren har kunskaper om 

ämnesområdet och även kunskaper om elever med varierande svårigheter för inlärning. 

Det som även ligger till grund för en utvecklande och motiverande undervisning är 

lärarens sätt att anpassa undervisningen efter individerna och ge eleverna en positiv 

uppmuntran till lärande. I arbetet med elever med inlärningssvårigheter är det fördelaktigt 

att inte vara för många vuxna jämfört med antal elever. Det är även utvecklande att hålla 

en god struktur på undervisningen och följa de regler som skolan satt upp (Eckhoff, 2011, 

s. 172–173).  

 

2.1.2 Grundsärskolans läroplan  

Målet med undervisning i musik för elever i grundsärskolan beskriver Skolverket (2011b) 

är att undervisningen ska bidra till att eleverna ska lära sig att musicera i varierande 

sammanhang. Detta kan göras genom att lyssna på musikaliska framträdande och att själv 

kunna framföra musik i varierande sammanhang. Eleverna ska med hjälp av undervisning 

i musik kunna uttrycka sig och även kunna använda sin röst, några musikinstrument och 

digitala verktyg. Musikundervisningens mål är att eleverna ska få kunskaper om hur 

musik kan kopplas samman med uttrycksformer av annan sort. Musikundervisningen ska 
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vidare leda fram till utveckling av den kreativa tillgången hos eleverna och ett 

självförtroende på elevernas förmåga till att spela och sjung (Skolverket, 2011b)   

 

Eleverna i grundskolan ska ha möjlighet att lyssna under lektionerna och få möjlighet till 

att tänka igenom och resonera om musik i olika former beskriver Skolverket (2011b). Det 

innefattar musik i olika sammanhang kopplat till samhälleliga, historiska och bildande 

delar av musikkulturen. Det som ämnet musik har som mål är att eleverna ska kunna bilda 

sig fördjupade kunskaper i relation med möte av erfarenheter inom musikvärlden. Det är 

vidare tanken att eleverna ska med sin kunskap kunna få en bild av varierande 

musikkulturer. I musikundervisningen ska även eleverna ta del av begrepp som kan 

kopplas till undervisningsämnet som innefattar uppfattningar, tecken och termer som kan 

användas för att förstå musik. Denna kunskap ska förmedlas genom diskussioner och 

elevers utvärderingar och presentationer om musik (Skolverket, 2011b) Det som är 

musikämnets mål i grundskolan är att 

sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang, kombinera musik med andra 

uttrycksformer, jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och 

kulturer, och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler (Skolverket, 2011b)  

Detta innefattar att eleverna ska få vara delaktiga i musikämnet genom att få sjunga, spela 

och även tillverka musik. Eleverna ska även få möjlighet till att uttrycka musik och 

reflektera om musik. 

Skolverket (2011b) beskriver i det centrala innehållet för ämnet musik i grundsärskolan 

att elever ska musicera och få skapa musik, där sång och instrument kan användas som 

utgångspunkt. Eleverna ska få möjlighet att skapa musik genom varierande metoder där 

bilder, texter och rörelser kan skapa musikaliska framsteg. Musikundervisningen i 

grundskolan ska innehålla instrument och sång som hjälpmedel för att skapa musik, ge 

eleverna ett sammanhang till musiken genom olika högtider och en bild av hur musiken 

kan påverka dem känslomässigt. Detta ska genomföras i varierande grader beroende på 

vilken årskurs som eleverna befinner sig i (Skolverket, 2011b).  

 

2.1.3 Estetisk verksamhet och estetisk kommunikation på gymnasiet  

Enligt Skolverkets styrdokument (2013) finns det två gymnasieämnen för elever som 

läser enligt särskolans kursplan som heter estetisk verksamhet och estetisk 

kommunikation. Ämnet estetisk verksamhet innefattar former av uttryck i varierade 
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musikgenrer. Detta ämne utgör kreativt skapande och förmedling av kunskap om 

varierande kulturella och konstnärliga sammanhang.  Målet med ämnet är att eleverna ska 

få lärdom om estetiska former och hur de kan uttryckas, vilken ska leda vidare till att 

eleverna kan samarbeta med andra personer med fokus på skapande tillsammans. I detta 

ämne ingår de estetiska uttrycksmedlen bild, dans, musik och drama. Detta ska vidare 

leda till att hjälpa eleverna att utvecklas individuellt på kreativa plan och med en 

produktiv förmåga bearbeta kvalitéer. Lektionerna ska även ge eleverna kunskaper om 

historiska begrepp och hur samhället präglas av estetisk verksamhet (Skolverket, 2013).  

 

Estetisk kommunikation beskriver Skolverket (2013) som ett ämne i gymnasiesärskolan 

där kommunikationen är en grund. Ämnet fokuserar på att eleverna ska få ett samspel 

mellan andra personer och med de estetiska uttrycken. Kursen har som mål att få eleverna 

till att uttrycka vad varierande kulturella sammanhang har för påverkan på människor och 

hur dessa estetiska uttryck förmedlas. Målet med ämnet estetisk kommunikation är att 

eleverna ska kunna medverka och arbeta med uttrycksformer med estetisk utgångspunkt 

och genom detta vara verksamma i skapandeprocesser. Kursen syftar till att eleverna ska 

utveckla en erfarenhet av att tyda avsikten med varierande uppbyggnad av 

kommunikation inom estetiska sammanhang. Genom detta mål är avsikten att eleverna 

ska få lärdom om att arbeta för att främja en kreativ förmåga, där individen står i centrum. 

I undervisningen ska eleverna få möjlighet att göra försök och testa olika formuleringar 

och former av uttrycksvariationer (Skolverket, 2013).  

 

2.1.4 Musikundervisning i särskolan 

Målet med musikundervisning för elever med funktionsvariationer är att få eleverna 

delaktiga anser Böhme (2012). Detta kan läraren nå fram till genom att sjunga en sång 

som hälsar alla välkomna med namn. Det är av vikt att se elevernas framsteg och att spela 

något på en tamburin kan vara att lyckas i sitt musicerande. I lärarrollen ingår det att ta 

tillvara på de initiativ som eleverna kommer med och även vara öppen för idéer och 

talanger hos dem. Samarbetet mellan lärare och personal spelar roll, eftersom musikämnet 

kan involvera flera andra moment och lärdomar. Det är att föredra att eleverna ska kunna 

spela tillsammans, eftersom eleverna kan känna att de kan nå till nya mål tillsammans 

(Böhme, 2012, s. 227).  
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Björsson (2012) nämner forskning som har pekat på att musik kopplas till vår hälsa, kropp 

och kan lindra lidande hos människor. Musik kan även framkalla känslor som vidare i sin 

tur kan göra inverkan på puls och blodtryck. Det har även visat att hjärnan arbetar med 

musik på olika vis beroende på om individen är van vid att lyssna på musik eller inte. De 

personer som lyssnat ofta på musik och har tränat på att lyssna använder båda sina 

hjärnhalvor för att analysera musik, medan människor som inte lyssnar på musik endast 

använder höger hjärnhalva. Höger hjärnhalva upplever musik som en helhet, medan den 

vänstra hjärnhalvan lyssnar efter till exempel melodier, tempo och specifika toner. Utifrån 

forskning beskrivs det att musik har förmågan att reformera friktioner i beteendet hos 

människor och även förändra sociala, känslomässiga och kognitiva funktioner hos 

människor. Musiken har även hjälpt personer med aggressiva beteendemönster som kan 

uppkomma av sjukdomar så som Alzheimer eller liknande sjukdomar. Musiken kan även 

förenkla förmågan för språk, vilket bidrar till att musiken kan bidra till flöde i orden och 

till en förbättrad ordförståelse (Björsson, 2012, s. 16–17).  

   

2.1.5 Obligatorisk särskola och frivillig särskola  

I en avhandling av Molin (2004) återges särskolan som en tvådelad skola.  

Grundsärskolan är för elever i åldern 7–16 och innefattar obligatorisk skolgång, medan 

gymnasiesärskolan är frivillig, vilket innefattar ungdomar i åldern 16–21 år. Elever i 

särskolan behöver varierat stöd, där elever med en lindrig utvecklingsstörning tillhör 

grundsärskolan och elever med skälig eller grövre utvecklingsstörning tillhör 

träningsskolan och får därmed inte betyg i skolans kurser. De elever i grundsärskolan som 

väljer att gå gymnasiesärskolan delas in i inriktningarna nationellt program eller 

individuellt program. Det nationella programmet innefattar en 4-årig utbildning och det 

individuella programmet innefattar träning i verksamhet och yrke (Molin, 2004, s. 22–

23).  

 

2.1.6 Funktionsvariation i musikundervisningen  

Böhmen (2012) anser att musik är ett brett ämne inom skolans undervisning och 

utvecklingspotential. I arbetet med elever med någon form av funktionsvariation är det 

av vikt att bygga upp en lugn miljö och en trygg förbindelse mellan undervisande lärare, 

elever och annan personal.  En förutsättning är även att låta det ta tid i utvecklingsfaserna 

hos eleverna och att ge eleverna uppmuntrande respons. I musikundervisningen ska 

eleverna få undersöka sina musikaliska förutsättningar, få våga uttrycka sig och ges 
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möjlighet till att använda olika instrument. Ett lektionsinnehåll som innehåller dessa delar 

kan bidra till ett identitetsskapande och en förhöjd självkänsla. I musikundervisningen 

kan varierade känslor uppväckas av olika genrer, då både glädje, sorg och förhoppning 

kan väckas. Musiken utvecklar även samarbetsförmågor och att få eleverna delaktiga blir 

en naturlig del av undervisningen i musik (Böhme, 2012, s. 223–224).  

 

Musiken kan påverka människor på olika sätt enligt Böhme (2012), inte bara som nöje, 

utan även som dämpande av ångest, lugnande, tankeväckande, känsloframkallande och 

väckandet av minnen. På grund av människors varierande bakgrund och erfarenheter kan 

musik av olika former framkalla varierande saker hos individer. En del av hur eleverna 

med funktionsvariationer kan påverkas av musik är även att samtala om musik, både 

allmänt och om en specifik låt. En del av hur musikupplevelsen blir för elever med 

funktionsvariationer beror på hur den deltagande personalen hanterar situationen. En 

grundläggande del i arbetet med eleverna under musiklektionerna är tillåtelsen att 

misslyckas.  När detta accepteras är det närmre målet med att eleverna vågar testa sig 

fram och utvecklas både som individer och inom musikämnet (Böhme, 2012, s. 225–226).    

 

2.1.7 Sammanfattning av bakgrund 

I bakgrundskapitlet presenteras det vad en individanpassad skolgång innebär i särskolan, 

där lärare har ett ansvar att forma undervisningen så den kan anpassas för alla elever. Ur 

Skolverket presenteras vad en likvärdig undervisning syftar till, där fokus ligger på att 

alla har ett lika värde och att skolan ska styras utefter en demokratisk värdegrund. Vidare 

finns en redogörelse för särskolans kursplan, där grundsärskolan följer en kursplan och 

gymnasiesärskolan följer två kursplaner som innefattar individuella programmet och det 

nationella programmet. Inom det nationella programmet får eleverna betyg och de kurser 

som kan kopplas till musikämnet är estetisk verksamhet och estetisk kommunikation.      

 

2.1.8 Uppsatsens avgränsning och begreppsdefinition 

Uppsatsens område och frågeställning rör sig inom undervisningens utformning och 

variation. Utanför detta skulle den kunna behandla hjälpmedel i undervisningen och 

resultatet av den varierade undervisningen. Ordet variation återkommer i uppsatsen i olika 

sammanhang med betydelsen av att variation i undervisningen kopplas samman med 

elevers olika sätt att lära och ta till sig kunskap. Detta görs genom olika metoder för 

lärande och för att nå en bredare kunskapsbank för eleverna. Funktionsvariation används 
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som ett begrepp för att definiera elevers olikheter och förmågor. De begrepp som används 

i denna studie är variation och funktionsvariation. 

 

Begreppet variation används i denna studie med utgångspunkt i att undervisande lärare 

varierar undervisningsinnehållet för eleverna. Enligt Nationalencyklopedin (2019) 

beskrivs människor som olika individer och att människor har varierade egenskaper. 

Detta kan bero på vilken miljö som personen är uppväxt i och vilket arv personen har fått 

med sig. Variation kan därför beskrivas som skillnaden mellan olika människor 

(Nationalencyklopedin, 2019).  

 

Funktionsvariation som begrepp används i denna studie för att beskriva elever, som alla 

har olika begåvningar. Begrepp som kan definieras som förmågan hos människor på ett 

neutralt vis. Förmågorna kan kopplas samman med psykiska, fysiska och kognitiva 

tillgångar. Begreppet funktionsvariation kan användas som en beskrivning av tillgångar 

hos alla människor, där alla har olika förmågor och olika grader av förmågor. Begreppet 

funktionsvariation kan fungera som inkludering, där alla har olika kunskaper 

(Nationalencyklopedin, 2019).  
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2.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur elever i särskolan får ta del av kunskaper i en varierad 

undervisning i musikämnet utefter sina individuella förutsättningar, kopplat till 

styrdokumenten. 

 

- Hur gör lärare i ämnet musik för att göra undervisningen varierad för särskolans 

elever?  
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3 Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel finns både en redogörelse för tidigare forskning och för det teoretiska 

perspektivet. Detta kapitel fokuserar på vad variation är i särskolans undervisning och hur 

teorin kan kopplas samman med variationsteorin.   

 

3.1 Tidigare forskning  

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning i rubrikerna samhällets syn på 

särskolan, målen med musikundervisning och dess jämställdhet och kroppens sätt att ta 

till sig musik. Avsnittet avslutas med en sammanställning av den tidigare forskningen.  

 

3.1.1 Samhällets syn på Särskolan 

Elever i särskolan ses i flera fall som problematiska och som en ekonomisk belastning av 

samhället enligt Molin (2004). Istället borde eleverna ses som en tillgång för samhället, 

där människors olikheter tas tillvara. Molin (2004) beskriver även att alla elever i 

särskolan ska vara en del av undervisningen och få vara delaktiga i en skola tillsammans 

med andra elever. Detta innefattar att samtliga elever ska gå i skolan och utvecklas utefter 

sina egna förmågor och undervisningen ska anpassas för att nå fram till alla elever (Molin, 

2004, s. 16–17, 27).  

 

Synen på särskolan i dagens samhälle kan delas upp i olika utgångspunkter menar Molin 

(2004). De olika utgångspunkterna innefattar kvalitet och trygghet, eftersom elever i 

särskolan ska ges möjlighet till teoretiska färdigheter, för att kunna förstå samhället och 

dess insatser. Eleverna ska även få möjlighet att få kunskaper om omsorg i samhället för 

att klara av samhällets krav och riktlinjer (Molin, 2004, s 100–101).  

 

Särskolan är en omdebatterad skolform som står beskrivet i avhandlingen av Anderson 

(2002). Särskolan är till för de elever som inte har den kapacitet som behövs för att nå 

upp till de mål som ställs i grundskolan och gymnasieskolan. Detta beror på att eleverna 

har en utvecklingsstörning eller har fått bestående men efter en olycka eller en hjärnskada. 

Detta kan anses avvika från regeln ”en skola för alla”, vilket innefattar att skolan ska vara 

en plats för alla, där kunskap ska förmedlas. Skolan ska även vara en plats där 

diskriminering inte får förekomma, vilket även är en överenskommelse på internationella 

plan.  Alla elever ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskap även om eleverna har 
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olika förutsättningar till lärande. För att detta ska kunna genomföras ställs det krav på 

skolors ledning, skolors personal och skolans organisation. Även om särskolan är en 

omdebatterad skolform ökar elevantalet för varje år, vilket tyder på att det fortfarande ses 

som lagligt att skilja på barns olika förutsättningar. I Sverige går det över 13 000 elever i 

särskolan. Det finns skillnader mellan de olika kommunerna i Sverige, som innefattar när 

en elev ska gå i särskolan eller inte. Detta vill Skolverket motverka genom att de har gett 

information till kommunerna hur bedömningen för antagande till särskolan ska ske 

(Anderson, 2002, s.19–20).   

 

3.1.2 Musikundervisning kopplat till elever i särskolan 

I avhandlingen av Liljegren (2001) står det beskrivet att svenska skolan har en 

grundprincip som innefattar att skolans mål är att ge eleverna en jämställd skolgång, som 

innehåller den kunskap som eleverna kommer ha behov av att känna till för att arbeta och 

bli en del av samhället. I dagens samhälle går ca en miljon elever i skolan, eftersom det 

råder skolplikt från det året barnen blir sju år. De olika skolformerna som finns i Sverige 

är grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Särskolan är en skolform som delas upp 

i träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Denna skolform är till för att 

undervisa elever som inte kan ta sig an ordinarie undervisning. Det innebär även att de 

elever som inte kan tillgodogöra sig den undervisning som sker i skolan ska berättigas 

möjlighet till anpassad undervisning i form av extra stöd. Det är rektorn som får ta det 

beslutet och även besluta om vilka åtgärder som ska genomföras. I detta läget är det av 

vikt att eleverna ges möjlighet till en likvärdig utbildning även om det finns variationer 

bland eleverna. Detta medför att undervisningen ska fokusera på varje individ och det 

krävs kunskaper om varierad undervisning och grundliga kunskaper hos undervisande 

lärare på Sveriges skolor (Liljegren, 2001, s. 21–25).  

 

Musik kopplas även samman med andra konstnärliga och kulturella sammanhang anser 

Ockelford (2008). Elever med inlärningssvårigheter får en framgångsrik utbildning om 

undervisningen anpassas utefter varje individ och att målen anpassas utefter elevens 

kunskaper och tidigare erfarenheter. Som musiklärare är det av vikt att ta i beakt elevers 

olikheter och likheter, inom både musikämnet och i sociala sammanhang. Vissa elever 

med inlärningssvårigheter har förmågor inom musikämnet som de fått genom 

erfarenheter och egen övning. I undervisningen kan läraren upptäcka elevernas förmågor 

genom att kommunicera med musik. Som lärare behövs det en öppenhet och en 
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undervisningsmiljö som ger eleverna utrymme att lyckas och att misslyckas. En flexibel 

undervisning är att föredra, där läraren kan utefter situationen i undervisningen anpassa 

för elevernas kunskapsinmatning. Genom att ge eleverna en musikalisk erfarenhet kan 

motivationen öka, eftersom en vilja hos eleverna kan bidra till en musikalisk upplevelse 

(Ockelford, 2008, s. 244–246). 

 

Persson (2019) benämner elever som unika personer, eftersom de har varierande 

förutsättningar för att ta till sig kunskap. I vissa situationer är det behov av att få in fler 

resurser och i vissa fall skulle behovet av resurserna på skolan behöva omfördelas. Inom 

skolans organisation är det av vikt att se elever utifrån individer, eftersom elever med 

diagnoser kan vara synnerligen intelligenta och ställa krav på att de få det stöd som de är 

berättigade till. Skolan och skolans personal behöver ha i åtanke att elevers mentala och 

biologiska utgångspunkter ur diagnoser lika gärna kan ligga till grund inom faser i 

utvecklingen hos eleverna. Det har till exempel visats att de flesta elever som är skickliga 

inom musikämnet i skolan inte kommer från familjer som är ekonomiskt oberoende. I 

forskning kring individualisering i skolan, nämns att det finns svårigheter som lärare att 

undervisa elever med skilda förkunskaper. En metod för individualiserad undervisning är 

kamratlärande, eftersom elever med bättre kvalifikationer kan hjälpa elever som har 

sämre kvalifikationer. Detta bidrar till att eleverna kan hjälpa varandra och uppmana 

varandra till att vilja lära sig. Till skillnad från undervisning som genomförs i 

grupperingar av elevernas nivå, som riskerar att individualiseringen minskas och även 

befäster elevers skillnader (Persson, 2019, s. 23–24).          

 

3.1.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Under föregående rubriker presenterades studier över hur särskolan är uppbyggd och hur 

samhället ser på elever i särskolan. Det är obligatoriskt för eleverna att gå i 

grundsärskolan, sedan är det frivillig att gå gymnasiesärskolan. Molin (2004) anser att 

eleverna kan ses som en belastning, istället för att se deras potential och att se fördelen 

med att alla är olika (Molin, 2004, s. 16–17). Det som läggs vikt vid är att se elever som 

olika personer som har varierade förutsättningar för att ta till sig kunskaper, vilket är en 

betydande del av särskolans arbete för att underlätta skolgången för eleverna.   
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3.2 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet för studiens analys är variationsteorin vilken erbjuder redskap 

för att identifiera elevers lärande och mottaglighet för lärandet. Variationsteori fokuserar 

på hur människor tar till sig lärdom och hur detta kan påverka elevers mottaglighet till 

kunskapsinlärning.  

 

3.2.1 Bakgrund till variationsteori 

Variationsteori kan kopplas samman med hur människor egentligen tar till sig kunskap, 

beskriver Ling (2014). Detta kan beskrivas på tre plan, vilket innefattar filosofiskt, 

teoretiskt eller praktiskt. Det filosofiska planet innebär att frågeställningar sammanförs 

med den världsåskådning som personen i fråga har och vilka förhållande som råder mellan 

människor. Det teoretiska planet har sin grund i det filosofiska förhållningssättet, där 

fokus är att svara på frågeställningar kopplat till vad lärande är och hur lärandet kan 

effektiviseras. Det tredje planet som är det praktiska, görs en överföring av lärarteorier 

till praktiskt utförande, där forskningen testas och i den praktiska skolmiljön för att avgöra 

teorins utvecklingspotential (Ling, 2014, s. 15–16).  

 

Det som ligger till grund för variationsteorin är fenomenografin, förklarar Ling (2014). 

Variationsteorins utgångspunkt är att se hur människor kan se samma sak på olika sätt. 

Om människan inte hade haft förmågan att strukturera sina tankar, hade människan inte 

haft någon möjlighet att veta vad som är betydande och vad som fokus ska läggas på. 

Människan kan endast lägga fokus på några saker samtidigt och det som inte anses vara 

av vikt, läggs det inte fokus vid (Ling, 2014, s.  26–27).      

 

I praktiken fungerar variationsteorin som ett sätt att genomföra utbildning för lärare, för 

en bättre skola med bättre resultat för eleverna, beskriver Ling (2014). Genom denna 

utbildning kan lärare och forskare tala samma språk och använda sig av gemensamma 

begrepp. Detta leder även vidare i att lärarna får kunskaper om hur elevernas resultat kan 

förbättras. De huvudpunkter som variationsteorin vill belysa är att fokus ska ligga på 

lärandeobjektet, att färdigheter är något människan kan ändra sitt tankesätt kring och att 

variera undervisningen (Ling, 2014, s. 41). 
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3.2.2 Variationsteori i undervisningen 

Ling (2014) nämner att det finns tre sätt att variera undervisningen på. Det första sättet är 

att ett samarbete sker mellan lärare och forskare, där det undersöks vilka kunskaper 

eleverna har och utefter det se hur eleverna uppfattar saker och om det skiljer sig åt mellan 

varandra. Det andra sättet innefattar diskussioner mellan undervisande lärare och forskare 

som handlar om att lära känna eleverna och med det som utgångspunkt utveckla 

pedagogiska samtal med elever och lärare. Det tredje sättet innefattar att använda 

variation som utgångspunkt i undervisningen, där en bedömning görs med fokus på vad 

läraren ska fortsätta koncentrera sig på för utlärningen, vilka moment som ska varieras 

och vilka moment i undervisningen som ska behållas som de är (Ling, 2014, s. 42).     

 

För att det ska innebära att elevers lärande har genomförts i enlighet med variationsteorin 

ska eleverna ha förändrat ett sätt att se på något, vilket i sin tur leder till en djupare 

förståelse hos eleverna skildrar Ling (2014). Nya erfarenheter och nya aspekter som 

eleverna får kan medverka till att de börjar se på saker med nya ögon. Om eleverna har 

fått en viss uppfattning som inte är den korrekta kan det bero på att de har missat en eller 

flera kritiska aspekter som har betydelse för hur en sak kan uppfattas. Det som kan ha 

gjort att eleverna inte fått med sig alla aspekter kan bero på att eleven inte har lyssnat 

under lektionerna, eller att läraren inte har gett rätt förutsättningar för att eleven skulle 

kunna ta emot aspekterna. Som lärare är det därför av vikt att se elevernas varierande 

förkunskaper och även ge möjlighet för eleverna att urskilja hur de ska ta till sig kunskap 

och vilken kunskap som är relevant. Som lärare är det av vikt att inte missa detaljer i 

undervisningen, eftersom vissa moment i undervisningen kan vara självklart för läraren, 

dock inte för eleverna (Ling, 2014, s. 83).         

 

Magnusson och Maunula (2011) beskriver att lärare kan ha svårigheter att koppla samman 

undervisningen med den kunskapen som förmedlas. Vetenskapsteorin vill förtydliga 

kopplingen mellan undervisning och lärandet för att nå en framstående undervisning. Ett 

mål som lärare är att alla elever ska förstå vad meningen är med det som undervisas. I 

betydande fall berättar läraren samma sak igen, vilket endast gynnar de elever som inte 

hört vad som sagts. För att nå fram till de elever som inte förstått innehållet av det som 

förmedlats, är det av vikt som lärare att skaffa sig kunskap om vilka strategier som ska 

nyttjas för att skapa en förståelse hos eleverna. För att nå ut till alla elever är variation i 

undervisningen en strategi, där praktiska och teoretiska moment är att föredra. Genom 
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kunskap om variationsteorin kan lärare och elever se de avgörande momenten i 

undervisningen, vilket leder till variation och en utveckling hos både elever och lärare 

(Magnusson & Maunula, 2011, s. 35–36).   

 

Variation är något som lärare använder sig av, vilket kan vara både medvetet och 

omedvetet anser Magnusson och Maunula (2011). När en elev inte förstår vad läraren 

menar är det variation i förklaringarna som kan leda till förståelse. Genom att visa för 

eleverna vad ordet betyder och sedan visa för eleverna vad ordet inte betyder visar på en 

kontrast och medför en djupare förståelse. Detta kan till exempel vara när läraren vill 

förmedla vad en släkt lampa innebär, när en bild på en tänd lampa och en bild på en släkt 

lampa visas upp för att få eleverna att förstå skillnaden mellan en tänd och en släkt lampa. 

Variation i detta fallet kopplas samman med innehållet som undervisas och inte variation 

i bemärkelse att variera med olika moment i undervisningen. Detta kan till exempel 

förklaras när momentet som ska undervisas är dans och för att nå ut till alla elever behöver 

dansstegen visas praktiskt och förklaras teoretiskt på flera varierade sätt (Magnusson & 

Maunula, 2011, s. 40–41).      

 

3.2.3 Sammanfattning av teoretiskt perspektiv  

Variationsteorin är den teori som utgör analysen av denna studie, eftersom målet med 

denna studie är att se hur lärare arbetar med elever i särskolan för att nå ut till sina elever. 

Detta kopplas sedan samman med ämnet musik och hur variationen i undervisningen kan 

tolkas i kursplanen. Variationsteorin syftar till att ta reda på hur olika personer ser på den 

kunskap som de tar till sig. Att variera sin undervisning genom att förklara på varierande 

sätt och att arbeta utifrån praktiska och teoretiska moment är det fler elever som kan få 

en förståelse för ämnet. Detta innebär även att samarbete sker mellan lärare och elever, 

och lärare och forskare.   
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4 Metod 

Detta metodkapitel innehåller rubrikerna val av metod, urval, genomförande av studien 

och etiska övervägande. Här ligger fokus på vilken metod som har används, vilka 

informanter som har valts och varför. Detta kapitel innehåller även vilka etiska riktlinjer 

som ligger till grund för denna studie.  

  

4.1 Val av metod 

Metoden för detta forskningsprojekt består av intervjuer med en inblick på hur lärarna 

arbetar med att anpassa och variera undervisningen. Kvalitativa intervjuer har genomförts 

med lärare som arbetar med ämnet musik i grundsärskolan eller i gymnasiesärskolan.   

 

4.1.1 Kvalitativ metod och kvalitativ intervju 

Den kvalitativa metoden kopplas samman med insamlingen av data, enligt Frejes och 

Thornberg (2015). Inom den kvalitativa metoden används datainsamling i form av 

intervjuer, enkäter och observationer. Datainsamlingen ska vidare analyseras, där 

materialet kodas tydligt genom att få med varje ord som beskrivs och kopplas sedan 

samman med den teori som arbetet grundas i (Frejes & Thornberg, 2015, s. 16). I denna 

studie har den kvalitativa metoden använts i form av intervjuer med lärare på fem olika 

skolor. Detta gjordes för att kunna göra en noggrann analys som vidare kopplas samman 

med intervjuernas sammanhang och den valda teorin. Genom kvalitativa metoden har 

studien fokuserat på informanterna, deras åsikter och deras upplevelser, då detta har gett 

en djupare bild av musiklärares arbete med elever i särskolan. 

 

Inom kvalitativ intervju finns begrepp så som ostrukturerad intervju, semistrukturerad 

intervju och löst strukturerad intervju beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). 

Det som gör kvalitativ intervju till fördelaktigt är friheten att anpassa frågeställningarna 

och när under intervjun som frågorna ställs. Detta bidrar till att du får kunskap som är 

bredare snarare än djupare, eftersom du kan få ta del av hela förlopp av händelser istället 

för endast svar på ställda frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 37–

38). Intervjuer har använts för att kunna få en bild av hur musiklärare arbetar och även 

koppla deras svar till händelser i deras yrkesliv och lärarnas tankar för utveckling av 

undervisningen i särskolan. Genom intervju har svaren på forskningsfrågorna gett ett brett 
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perspektiv på undervisningssituationer och genom diskussioner har en förståelse mellan 

parterna framstått.  

 

Genom intervju är tanken att forskaren ska få fram information och på ett bredare plan än 

genom enkäter.  Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att antalet intervjuer 

beror på en mättnad, vilket innebär att svaren från intervjuerna ska ha ett samband, vilket 

ger studiens resultat trovärdighet. Inom kvalitativ intervju är fördelen att intervjuer kan 

varvas med analys, eftersom det är tydligare att se om det behövs ett större underlag i 

form av intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42).  I denna studie har fem 

lärare deltagit vid intervjuer. Antalet informanter har anpassats utefter den tid som funnits 

tillgänglig för studien och utefter det resultat som framkommit. Efter varje intervju har 

transkribering genomförts. Denna har vidare analyserats och efter varje genomförd 

intervju har informanternas underlag lagts in under rubriker för att forskaren slutligen ska 

kunna sammanföra allt material. 

 

4.1.2 Semistrukturerad intervjuform  

Intervjuer används för att samla in material för en studie, genom ett eller flera möten 

beskriver Denscombe (2016). Mötet är ofta förbokat och frågor ställs av den som 

intervjuar, med fokus på att få svar på frågor som har ett intresse för intervjuaren. 

Beroende på vilken struktur intervjuaren använder sig av, är flexibiliteten i intervjun 

varierad. I denna studie används semistrukturerad intervju vilket innefattar att 

intervjuaren använder sig av färdiga intervjufrågor. Intervjuaren kan vara flexibel i 

formuleringarna och i vilken ordningsföljd som frågorna ställs i. Detta innebär att 

personen som blir intervjuad kan diskutera och svara på frågorna med en utförlighet 

(Denscombe, 2016, s. 266). I denna studie har semistrukturerad metod använts, där frågor 

har ställts till lärarna utefter ett frågeformulär. Under intervjuernas gång har även 

följdfrågor ställts som har anpassats under intervjuernas gång. Detta gjordes för att kunna 

fördjupa sig i lärarnas kunskaper och för att få fram tydligare och välutvecklade svar. 

 

4.1.3 Analys och bearbetning av insamlat material 

Hur teorin har en betydelse för hur den insamlade materialet ska analyseras beskriver 

Frejes och Thornberg (2015). Utefter den forskningsfråga som är ställd och vilket 

arbetets mål har ska teorin väljas. I analysen är av vikt att inte lägga fokus på teorin från 

början för att kunna göra en neutral analys. Vidare kan teorin kopplas samman med 
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analysen och leda den till en trovärdig forskning (Frejes & Thornberg, 2015, s. 28–29). 

I denna studie har variationsteorin använts för analys av det insamlade materialet och 

analysen. Variationsteorin valdes då den beskriver hur människor tar till sig kunskaper 

på olika sätt och hur människor upplever samma sak på olika sätt.  

 

Frejes och Thornberg (2015) nämner analysen som den del under arbetets gång, som är 

granskning av den insamlade datan som görs för att nå fram till ett resultat. Detta är en 

process där materialet bryts ned, struktureras och där likheter och skillnader framträder. 

Fokus ska läggas på att hitta de meningsfulla delarna av materialet kring frågor om 

informanternas erfarenheter och hur upplevelsen är. Beroende på hur informanten 

beskriver detta kan ta analysen tas i olika riktningar. Analysen ger forskaren utrymme att 

tolka och analysera det insamlade materialet. De regler som finns är att forskaren ska 

återge den fakta som framkommit och inte nedvärdera någon informant (Frejes & 

Thornberg, 2015, s. 34–36). Efter intervjuernas genomförande har materialet analyserats 

genom sortering under rubriker. Där har det framgått vilka skillnader och likheter som 

uppkommit under intervjutillfällena och materialet har vidare tolkats med fokus på att 

återger det material som framkommit och att inte antyda något nedvärderande i 

förhållande till informanterna.  

 

Skriven text är något människor behöver tolka och förhålla sig till anser Widén (2015), 

vilket sker när människan läser en bok, sin morgontidning eller läser på en skylt.  

Analysen av texten beror på vad målet är och vilka förutsättningar där finns med 

materialet. Detta kan beskrivas i en följd där människan börjar med att läsa materialet, 

vidare ska de kunna förstå det och till sist skapa betydelse i materialet. Detta kan delas in 

i tre olika dimensioner. Den första dimensionen innebär att analysera vad författaren till 

materialet vill förmedla. Den andra dimensionen innefattar vad materialet egentligen 

handlar om, där fokus läggs på innehållet och språket. Den tredje dimensionen fokuserar 

på att se materialets innehåll sammankopplat med dagens samhälle (Widén, 2015, s. 176–

178). Rennstam och Wästerfors (2015) anser att det finns tre varierande sätt att bearbeta 

sin transkribering på. I analysen av det insamlade materialet sker processer som innefattar 

att sortera sitt material, att reducera sitt material och att argumentera för sitt material. 

Detta innefattar att det är av vikt att få med de delar av materialet som utgör information 

kopplat till studien och att det som inte har någon relevans reduceras bort (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, s. 220–236). Vid analysering av det insamlade materialet har det som 
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inte varit relevant för studien sorterats bort och detta har i sin tur bidragit till en reducering 

av den insamlade datan. Det är med denna utgångspunkt som studien fokuseras vid och i 

sin tur argumenteras utefter.  

 

4.2 Urval  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att alla de informanter som deltar i en 

studie har den kunskap som krävs för att svara på intervjufrågorna och har erfarenhet 

kopplat till studiens område. För att erhålla viktig information med betydelsefullt innehåll 

är informanternas bakgrund angelägen och ger möjlighet till fördjupad forskning inom 

området. Vid intervjutillfället är det av betydelse att informanten har kunskap som främjar 

forskningen och att frågeställningarna är relevanta för studiens innehåll (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 39–40). 

 

Ett urval i en studie görs för att nå en trovärdig studie, utan att behöva samla in 

information från alla som kan beröras av forskningsämnet. Enligt Denscombe (2016) 

innebär ett urval att forskaren sparar tid och pengar och når ett resultat som är 

sanningsenligt. Denna studie kan kopplas samman med subjektivt urval och 

bekvämlighetsurval. Subjektivt urval innefattar att utifrån några få informanter få den 

information som behövs för att svara på studiens forskningsfrågor. För att använda detta 

urval är det av vikt att forskaren har kunskap om vilken kunskap de utvalda har, vilket 

har medfört ett medvetet val av informanter utifrån att samla in data av värde. 

Bekvämlighetsurvalet är urvalet som används i någon form hos flertalet forskare. Detta 

urval innefattar informanter som finns tillgängliga och används i betydande utsträckning 

eftersom det finns begränsat med tid och pengar. Detta är ett urval som använder de 

valmöjligheter som är till fördel för forskningen, när valet till exempel faller på 

informanter som bor i närheten om det står mellan två likvärdiga alternativ (Denscombe, 

2016, s. 63, 74–75, 77–78). De informanter som blivit tillfrågade har valts utefter ett 

subjektivt urval, då alla arbetar i särskolans olika åldrar i ämnet musik. Informanterna är 

relevanta för studiens ämne eftersom de har erfarenhet och kunskap som kan bidra till 

trovärdiga svar på frågeställningarna. Det slumpade sig att det blev tre män och två 

kvinnor enligt ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet har även legat till grund då 

det varit avgränsat med ekonomi och ur tidsaspekten. Därför har informanterna varit 

placerade i mitt närområde. De informanter som har deltagit i denna studie har nåtts 

genom mejl via rektorer på de tillfrågade skolorna. En av de tillfrågade lärarna har jag 
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sedan tidigare haft kontakt med och de övriga fyrapersonerna är tidigare främmande 

musiklärare som är valda utefter deras kunskaper inom området.  

 

4.3 Genomförande av studien  

I detta avsnitt presenteras hur studien har genomförts, med kontakt av informanter, hur 

intervjuerna genomförts och hur det material som samlats in har transkriberats och vidare 

analyserats för att nå fram till ett resultat.   

 

4.3.1 Informanter och intervjuer 

Informanterna har blivit tillfrågade via mejl med frågan om de var intresserade att 

medverka i denna studie. De informanter som svarat att de varit intresserade har fått ett 

informationsbrev (Bilaga B) skickat till sig. I denna studie har sju lärare blivit tillfrågade 

att medverka och av dessa har fem lärare svarat ja till intervju och medverkan i denna 

studie. De lärare som har blivit tillfrågade arbetar med ämnet musik på gymnasiesärskolan 

eller grundsärskolan. De har erfarenhet av att variera och individanpassa sin undervisning 

utifrån elevers möjligheter. De som inte hade möjlighet till intervjuer berodde på att 

lärarna som blivit tillfrågade inte hade musikundervisning för elever i särskolan eller för 

att informanten inte hade tid eller möjlighet för intervju. Innan intervjun har lärarna skrivit 

under en samtyckesblankett (Bilaga A), där de godkänner att intervjun ljudinspelas och 

som informerar att de har möjlighet att avbryta sin medverkan under hela studiens gång. 

Intervjuerna har genomförts på lärarnas arbetsplats och intervjuerna har genomförts under 

20–30 minuter genom ljudinspelning. Ljudinspelningarna används för transkribering, som 

vidare leder till resultatet.       

 

4.3.2 Transkribering och bearbetning av materialet  

I enlighet med den kvalitativa metoden har en transkribering genomförts utefter de 

inspelade intervjuerna. Inspelningarna är nedtecknade, där varje ord i inspelningen finns 

med. Med utgångspunkt i det transkriberande materialet har en analys genomförts, där 

intervjuernas skillnader och likheter har jämförts och bidragit till rubrikerna i 

resultatkapitlet. Rubrikerna har sedan gett grund för analysen av materialet, där 

färgkodning i transkriberingen har genomförts för att få en helhet av innehållet.    

 

Bearbetning av det insamlade materialet kan kopplas samman med variationsteori. Fokus 

ligger på att se hur arbetet i särskolan sker utefter variation, vilket kan återspeglas i 
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variationsteorins tre plan; filosofiskt, teoretiskt och praktiskt. Frågeställningar som 

lärarna fått svara på kan förmedlas och uppfattas varierande, beroende på hur olika 

människor tänker och hur förståelsen mellan människor sker. En annan ingång är att 

svaren på de ställda frågeställningarna vid intervjutillfället analyseras utefter att 

informanterna har testat sig fram till att nå ett resultat, vilket kan sammankopplas med 

den praktiska planet och ger en trovärdig analys.      

 

4.4 Etiska överväganden  

De fyra etiska kraven som forskaren ska ta hänsyn till i studien beskriver Vetenskapsrådet 

(2002).  De etiska kraven är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Det som kraven har som mål är att det material som samlas in ska 

ligga till grund för studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Den del av studien som 

innehåller resultatet av intervjuerna har skickats ut till de deltagande informanterna och 

gett dem möjlighet till att acceptera det som framkommit vid intervjun.  

 

Informationskravet är den del från Vetenskapsrådet (2002) som innefattar att forskaren 

ska upplysa informanterna om vilka villkor som de har att förhålla sig till vid deltagande 

i den specifika studien. Informanterna har möjlighet att avsluta sin medverkan under hela 

arbetets gång. Det ska även informeras om att det material som samlats in från 

informanterna enbart kommer användas i målet för studiens forskning. För att studiens 

innehåll ska vara relevant är det av vikt att informanterna får den information som gäller 

och som kan inverka på deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Informanterna har fått 

ett mejl utskickat till sig med frågan om att medverka i studiens genomförande. I mejlet 

framgår vad studien innefattar, vad målet är med studien och en förfrågan på om det är 

av intresse att deltaga.  När deltagarna väl ska intervjuas behöver en samtyckesblankett 

(Bilaga A) undertecknas. Deltagarna är även medvetna om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan under studiens gång. Innan studiens färdigställande har de deltagande 

informanterna fått tillgång till att läsa igenom studiens kapitel om resultat och även haft 

möjligheten att höra av sig om det är något de vill ska ändras eller som de inte tycker 

stämmer överens med deras åsikt.   

 

Samtyckeskravet är det krav som innefattar att deltagarna ska ge samtycke till att vara 

medverkande i studien. Deltagarna får själva avgöra om de inte vill medverka eller om 

deltagaren vill ställa specifika krav på hur deltagarens medverkan ska genomföras. Det 
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får inte förekomma någon yttre påverkan på deltagaren och ingen press på att medverka 

i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–10). I denna studie har deltagarna fått underteckna 

en samtyckesblankett (se Bilaga A). Det har inte genomförts någon yttre påverkan och 

ingen press har lagts på deltagarna att medverka.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de inblandade i studien ska ha tystnadsplikt vad gäller 

studiens deltagare. Obehöriga till studien ska inte kunna igenkänna deltagarna. Det är 

även av vikt att det som kan tolkas som etiskt känsligt ska innefatta tystnadsplikt.  Det 

finns även de deltagarna som är lättare att igenkännas, vilket ställer högre krav hos de 

inbladade i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Deltagarna som medverkat i denna 

studie benämns med namn som inte är deras egna. När studien är genomförd och 

publicerad kommer allt material som är insamlat till ändamålet att raderas för att ingen 

ska veta vem som intervjuats och inget ska kunna tolkas som etiskt känsligt.  

 

Nyttjandekravet är det krav som innebär att det material som samlats in för studiens syfte 

endast nyttjas för vetenskaplig användning. Det är av vikt att den information som samlas 

in i studien inte får påverka de deltagande på något ogynnsamt sätt och att deltagarna får 

information om detta i ett tidigt stadie i studiens gång. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I 

uppstarten av studiens gång har det skickats ut mejl till deltagarna i studien. Detta innebär 

att de deltagande har tid och möjlighet att se över vad denna studie innebär, vilka krav 

som ställs på deltagandet och att studien kommer innebära att deltagarna är anonyma 

igenom hela processen. All den information som samlas in kommer endast att användas i 

syfte för forskning. Genom att skicka ut ett mejl tidigt under studiens gång till de tilltänkta 

deltagarna fick de gott om tid att tänka över om deltagandet fungerar för just den enskilda 

individen och deltagaren hinner även förbereda sig på detta. Deltagarna fick information 

både innan och efter intervjun, att det material som samlas in endast kommer att användas 

för forskningens syfte.  
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5 Resultat 

I denna studie har fem lärare medverkat som informanter via intervju. Lärarna kommer 

från olika delar av Sverige och har varierande erfarenhet av att undervisa i särskolan. 

Syftet med denna studie är att få ta del av hur lärare i ämnet musik i särskolan arbetar 

med en varierad undervisning och hur variation i undervisningen kan bidra 

individanpassning. Rubrikerna i detta kapitel är: Variera undervisningen i särskolan, 

utmaningar som lärare i undervisningsmiljön, lärares individanpassning till alla elever i 

särskolan och lärares arbete med variation i undervisningen kopplat till kursplanen i 

särskolan. Inledningsvis sker en presentation av de lärare som deltagit i studien.  

 

Sven har arbetat som lärare i musik inom särskolan under cirka tio år. Läraren har 

utbildning inom rytmik och har arbetat med elever i varierade åldrar och som 

instrumentallärare inom flertalet instrument. Sven anser att arbeta som musiklärare i 

särskolan är ett uppdrag av vikt, där elevernas motivation leder till utveckling.  

 

Anja har arbetat som lärare i ämnet musik inom särskolans verksamhet i cirka sju år. 

Läraren anser att det som är givande med att arbeta som lärare är att ta del av elevernas 

öppenhet och att med hjälp av övriga vuxna i skolans verksamhet kunna samarbeta för att 

få eleverna att utvecklas.   

 

Karl har varit verksam lärare för elever i särskolan sedan år 2000 i ämnet musik. Läraren 

har utbildning som fritidspedagog och har vidare studerat didaktik och metodik för 

särskolan i ämnet musik. Karl menar att det bästa med läraryrket är att få se elevers 

utveckling och att få individualisera undervisningen för varje elevs egen utveckling.   

 

Carolina är utbildad musikterapeut och har undervisat elever i särskolan i ungefär 16 år 

och har undervisat elever i både träningsskolan och i grundsärskolan. Carolina anser att 

det bästa med att undervisa i musik för elever i särskolan är att få vara kreativ och att få 

hitta lösningar för varje elev och undervisningssituation.  

 

Arne är utbildad rytmikpedagog och har arbetat som musiklärare sedan år 2010 med 

elever i grundsärskolan. Det som Arne anser är det bästa med sitt arbete är att bli 

uppskattad av eleverna och att musiklektionerna grundas i glädje och en god 

kommunikation mellan både lärare och elever.  
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5.1 Variera undervisningen i särskolan 

Under denna rubrik beskriver de intervjuade lärarna vilken erfarenhet de har av att variera 

sin undervisning vilket Sven beskriver har utgångspunkt i att 

 

[…] försöka göra saker som är sociala, det här som är bra för dem, så som vänta 

på sin plats, agera tillsammans, välja någon. Försöker köra ganska mycket dans, så 

de håller i varandra. Att de på något vis agerar tillsammans tror att det är en 

upplevelse att bara sjunga tillsammans betyder nog mycket för dem. […] Spel har 

inte varit så mycket, det har varit mest att de fått hålla vars ett instrument eller 

spela på konga (Sven)  

 

Sven beskriver att erfarenheten med att variera undervisningen är en del av att göra 

moment som ger eleverna sociala förutsättningar för att klara sig utanför skolan. Detta är 

till exempel moment som lär eleverna att samarbeta, lär eleverna att vänta på sin tur eller 

att kunna fatta egna beslut. I den varierade undervisningen lägger Sven även fokus på att 

eleverna får röra på sig till musik och som även bidrar till samarbete. Eleverna får under 

musiklektionerna även sjunga tillsammans och de har även fått hålla och spela på 

varierade instrument.  

 

Anja nämner att variationen i undervisningen är av vikt när grupperna som undervisas har 

betydande kunskapsspridning. Om undervisningen inte varieras ”får jag inte med alla, 

särskilt nu i den här gruppen, så är det väldigt stor spridning inom kunskapen inom 

gruppen, men det varierar ju från år till år” (Anja). Under det senaste året har läraren i 

samråd med rektorn delat upp veckans musiklektion till två tillfällen för att det inte skulle 

bli för långt pass för eleverna. Vid dessa två lektionstillfällena kan läraren arbeta med att 

ena gången bearbeta teoretiska moment och vid andra lektionen fokusera på praktiska 

moment. Något som Anja gör under en betydande del av musiklektionerna är att spela på 

instrument 

 

Ja, vi spelar mycket, och då anpassar jag. Är det ett ackord, så kan det vara så att 

någon bara spelar bastonen. Det räcker med att jag skriver ut E på tangenterna. 

[…]  så det blir mycket keyboard, rytminstrument, trummor, sång (Anja) 

 

Anja förklarar att när de spelar instrument tillsammans gör läraren en anpassning utefter 

elevernas kunskaper. Det kan vara förenklingar som innebär att eleverna endast spelar en 
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ton av tre i ett ackord. När de spelar tillsammans så används till betydande del instrument 

så som keyboard, rytminstrument, trummor och sång. Anja beskriver att vissa elever även 

börjar dansa och att det är deras sätt att uttrycka musik vilket läraren tillåter att de gör.  

 

Karl arbetar med variation i undervisningen genom att arbeta med olika musikgenrer med 

eleverna och med hjälp av detta kan eleverna få ett brett musikintresse. Karl varierar varje 

lektion men det är övervägande variation i undervisningen under höstterminen, eftersom 

de arbetar med varierade instrument och låtar. Under våren görs även uppspel för 

varandra och musicerar tillsammans. Under vårterminen läggs betydande vikt vid att få 

eleverna till att spela på olika scener, vilket bidrar till att det blir fokus på de låtar som 

eleverna ska spela upp. Variationen i undervisningen är att eleverna får prova alla 

instrument i musiksalen och det som är målet för läraren är att ”försöker att variera så 

pass mycket att jag hittar någonting där eleven lyckas”.  Detta innebär att momenten kan 

variera åt olika håll under lektionerna. 

 

Carolina arbetar med variation i undervisningen med utgångspunkt i att se vad gruppen 

och varje elev behöver träna på. Det kan vara moment i undervisningen som kan öva på 

sociala sammanhang, samspel och att kommunicera med varandra. Sedan behöver 

undervisningen kopplas med kursplanen. Något som Carolina använder sig av i 

undervisningen är rösten, även för de elever som inte kan prata. Det finns istället ljud att 

använda sig av. Färgkodning är också något som Carolina använt sig av, eftersom ackord 

har olika färger, vilket underlättar för elevernas förståelse och bidrar till deras musikaliska 

spel. Något som också varieras är att eleverna ibland har individuell undervisning eller 

undervisning i grupp.  

 

Variation i undervisningen använder sig Arne av under alla musiklektioner 

 

Variera undervisningen? Ja herregud. Man måste vara superflexibel med barnen, 

ibland fungerar inte en grej och då får jag ta något annat istället. Och då kan det 

helt plötsligt bli det roligt om man gör på något annat sätt. Och hitta en annan 

ingång (Arne) 

 

Något som Arne gör i sin undervisning är att vara flexibel med lektionsinnehållet, 

eftersom det uppkommer saker under lektionen som kan påverka vad nästa steg blir. Det 

är även av vikt att eleverna tycker att musikundervisningen är rolig. Om det inte fungerar 
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att spela en låt så får eleverna göra det med rörelser istället, då de kan visa på dynamik 

genom rörelser där eleverna sträcker sig eller hukar sig och musiken kan även visas med 

känslor så som glad, arg eller ledsen. Arne använder sig även av dans i undervisningen, 

då eleverna både får öva på att dansa till musik och att träna på begrepp så som höger och 

vänster. Musiksalen är utrustad med instrumenten bas, gitarr, trummor, keybord och 

mikrofoner som används under musiklektionerna, eftersom det ibland är en eller två 

elever under en lektion och ibland är en hel grupp elever.   

 

5.2 Utmaningar som lärare i undervisningsmiljön 

Sven beskriver att en lektion kan variera och förändras under tidens gång, vilket kan bero 

på hur gruppen är och hur de vuxna runt omkring hanterar olika situationer. En utmaning 

är att hålla igång lektionen om de andra vuxna i klassrummet inte är drivna till att få fart 

på lektionen. Läraren menar att stämningen och motivationen påverkar utvecklingen i 

klassrummet. Något som Anja anser är en utmaning i undervisningen är elever i tonåren 

som har betydande påverkan på varandra   

 

Asså ja den här tonårsgruppen är lite klurig, men de har så stark inverkan på 

varandra de är lite mer så här att ska inte han göra, så ska inte jag heller och inte 

jag heller. Och egentligen är det en person som utmärker sig och då dras de andra 

med där, och det är lite synd (Anja) 

 

Anja nämner att tonåringar kan påverka varandra, när en elev säger något, vilket leder 

vidare till att flera personer tycker samma sak som den första, vilket kan påverka 

lektionerna och bidra till en negativ stämning för undervisningen.  

 

Karl beskriver att en utmaning i undervisningen är de elever som endast vill göra en sak 

och endast göra det under alla musiklektioner, vilket kan bidra till att andra elever i 

klassrummet blir störda i sin egen process för utveckling. I detta fallet har skolan anpassat 

så det finns tillgång till fler lektionssalar, eftersom det finns möjlighet att dela upp 

eleverna i olika rum, för att anpassa för alla elever på bästa möjliga vis. En annan 

utmaning som läraren har stött på är att eleverna kommer till gymnasiesärskolan med 

varierande musikaliska kunskaper. Karl beskriver att eleverna behöver motiveras för att 

nå en utveckling, eftersom en del i processen är att se positivt på elevers motgångar, ge 

eleverna den tid dem behöver för att lyckas och bygga upp elevernas självförtroende. 
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En annan utmaning som Sven stött på i undervisningen i särskolan är när delar av en 

grupp är kvar och det sedan kommer in fler elever i gruppen, vilket kan ta några veckor 

innan eleverna lär känna varandra och innan de lär känna läraren. Innan eleverna börjar 

interagera och innan eleverna får en tillit till läraren tar det några lektioner. 

 

Det som Carolina anser kan vara en utmaning i undervisningen är praktiska saker. Därför 

är det av vikt att skolans ledning är medvetna om vad som kan behövas för utrustning i 

en musiksal, att lokalerna är tillräckliga för elevantalet och har plats till elever i rullstol. 

Det är ibland även långa sträckor för eleverna att ta sig till och från musikundervisningen, 

vilket kan försvåra för vissa elever att ta del av musikundervisningens olika moment.  

 

Arne anser sig ha haft tur med att kunna köpa in utrustning som behövs för att kunna 

anpassa undervisningen. Läraren beskriver att ett betydande stöd finns från skolans 

verksamhet och rektor, vilket underlättar för att nå en god kvalitet i undervisningen. Det 

som är en utmaning är att eleverna som undervisas ligger på olika nivåer, vilket kan bidra 

till att alla moment i undervisningen inte passar alla elever.  

 

5.3 Lärares individanpassning till alla elever i särskolan 

Sven beskriver att variationen i undervisningen gör att det finns delar av undervisningen 

som kan passa de flesta eleverna. Läraren berättar att det inte finns ett sätt att undervisa 

som fungerar för alla, utan undervisningen bör anpassas utefter varierande situationer. Ur 

Svens perspektiv är en svårighet i undervisningen att anpassa för att alla elever ska få 

utvecklas utefter egna förutsättningar.  

 

Anja berättar att individanpassning är något som läraren försöker få in i undervisningen 

och som är en utmaning med elever i olika åldrar. Läraren beskriver att den anpassningen 

som görs ofta blir på gruppnivå och en anpassning görs utefter vad alla i gruppen skulle 

klara av. Elevernas motivation har betydelse för hur musikundervisningen fungerar, dock 

kan alla elever klara av att sjunga en sång. De eleverna som går i årskurs 1–6 har läraren 

undervisning med i helklass och en svårighet är att individualisera undervisningen 

eftersom eleverna skiljer sig i sin motoriska utveckling. I detta fall lägger läraren oftast 

nivån på undervisningsmomenten något lägre för att alla elever ska kunna delta i 

undervisningsmomentet. 
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Anja beskriver att en erfarenhet i undervisningen är att det inte går att göra på samma vis 

med alla elever även om eleverna är lika gamla. Detta bidrar till en individanpassad och 

i vissa fall gruppanpassad undervisning. Läraren menar även att det inte går att säga att 

elever i en viss ålder kan det här eller elever i en annan ålder inte kan det här, utan menar 

att detta är en individuell del hos eleverna. Ibland är de klasser som läraren undervisar i 

olika åldrar och med varierande behov av stöd, dock är målet att få eleverna till att förstå 

både praktiska och teoretiska delmoment i undervisningen. Ett exempel på anpassning är 

när eleverna arbetar med musikepoker, där eleverna blir uppdelade i grupper med en 

personal i varje grupp. De elever som inte kan skriva om en epok valde läraren att sätta 

sig med och visa vilka instrument som fanns under olika epoker om musikhistoria. Det 

varierar från år till år vilka delar av undervisningen som behöver anpassas och på vilka 

olika sätt som undervisningen behöver anpassas.       

 

Karl arbetar med eleverna på ett individanpassat sätt genom att arbeta utefter att eleverna 

får var med och styra sin undervisning.  

 

Varje år min första lektion så intervjuar jag eleverna […]  och sitter och pratar om 

vad de vill jobba med, vilket gör att det nya låtar. De bestämmer ungefär till 80% 

vilka låtar vi ska spela, vilket gör att det hela tiden blir nytt.  Sen styr jag det lite 

efter vad jag ser, vad jag med min erfarenhet ser att eleverna kan göra.  För mitt 

mål är att de ska musicera själva, inte att man bara ska sitta och sjunga till Spotify 

till exempel (Karl) 

 

Karl arbetar med att eleverna får vara med och bestämma betydande delar av innehållet i 

musikundervisningen. Varje läsår börjar med en intervju med alla elever, där eleverna får 

komma fram till om det är några speciella låtar som de vill spela och om det är några 

speciella moment som ska ske i undervisningen. Detta bidrar till att eleverna får spela 

varierade låtar inom varierade genrer. Utifrån elevernas val, styr läraren lektionen och 

anpassar lektionerna så det ska kunna passa eleverna utifrån lärarens erfarenheter. Målet 

med undervisningen är att eleverna ska få med sig kunskaper att musicera själva, utan att 

ha inspelad musik som bakgrundsmusik.  

 

Att individanpassa undervisningen till alla elever är något som Carolina anser är en 

självklarhet.  
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Men jag kan tycka att man kan göra det mesta även om elever sitter i rullstol och 

inte kan röra sig, inte heller ha något tal, då kan man hitta på andra saker. Ofta har 

de en elevassistent med sig så det blir något samspel mellan dem och man kan 

hjälpas åt (Carolina) 

 

Carolina anser att eleverna kan göra de flesta momenten i musikundervisning och med 

stöd av elevassistenter som på olika vis kan anpassa övningarna till varje elev, kan 

eleverna få göra alla moment i undervisningen. Det är därför av vikt att ha ett samarbete 

mellan lärare, elever och assistenter. Carolina beskriver även att det finns de elever som 

endast vill vara med och tycker att det är härligt att få gunga med i musiken och genom 

detta får med sig en upplevelse.   

 

Arne beskriver att individanpassning i undervisningen är en frihet. Eftersom läraren har 

eleverna både i grupp och individuellt är det för läraren självklart att individanpassning 

ska genomföras, vilket kan ske både för eleverna i den individuella undervisningen och i 

gruppundervisningen. Genom att hitta moment i undervisningen som eleverna uppskattar 

blir eleverna motiverade till att lyckas och vidare utveckla sina kunskaper.  

 

5.4 Sammanfattande analys av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att alla intervjuade lärare använder variation i 

undervisningen. Utefter de frågor som ställts är alla lärare även väl medvetna om att 

individanpassad undervisning kopplas samman med variationen i undervisning, eftersom 

en variation i moment och en variation i hur kunskap förmedlas leder till att alla elever 

har möjlighet att ta del av information, vilket i sin tur utvecklar möjligheten till lärande. 

Vad gäller kopplingen till kursplanen är alla de intervjuade lärarna väl medvetna om vad 

som står formulerat, och vad eleverna ska uppnå. Detta är något som lärarna arbetar med 

dagligen och betyg sätts efter samtal med assistenter, fritidspedagoger och annan 

involverad personal på skolan.  

 

Genom variation i undervisningen kan teoretiska, praktiska och filosofiska aspekter visa 

på en utveckling i lärandet och bidra till en effektiv läroprocess. Den filosofiska aspekten 

kan sammankopplas med att alla elever tänker och känner olika inför saker, vilket kan 

påverka elevers kunskapsutveckling. Den teoretiska aspekten förtydligar att lärare ska 
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fokusera på att få en förståelse hos eleverna genom att ställa frågorna varför och hur de 

ska ta till sig kunskaper genom undervisningen. Den tredje och sista aspekten som handlar 

om lärande i praktiken kan sammanfattas genom att den undervisning som genomförs ska 

vara förankrad i lärandeteorier, som i sitt sammanhang varieras och visar på en utveckling 

i lärandemiljön. Variationsteorin förmedlar att undervisning som varieras med praktiska 

och teoretiska moment ökar förståelsen hos eleverna.  

 

En utgångspunkt är att all den kunskap som läraren förmedlar kan få varierad betydelse 

beroende på elevens bakgrund och vilken världsåskådning eleven har. För att nå ut med 

rätt kunskaper till eleverna är det av vikt att forskning kopplas samman med skolans 

verklighet, för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar i varierade 

skolsituationer. För att öka förståelsen hos eleverna är det av vikt som lärare att alla elever 

uppfattar vad det är som förmedlas. Detta görs genom att lärare varierar undervisningen 

genom att visa på en tydlighet och att använda sig av varierade uttryck, använda sig av 

praktiska och teoretiska beskrivningar och se eleverna som individer som tänker och 

uppfattar saker olika. Resultatet av intervjuerna visar på att eleverna får vara delaktiga i 

vad som sker i undervisningen och att moment anpassas genom varierade metoder. Ett 

mål är att eleverna ska få ta del av en undervisning som de kan använda för att verka i 

samhället och få utvecklas utefter individuella förutsättningar.  
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6 Diskussion 
 

Diskussionen kopplas samman med studiens bakgrund, tidigare forskning, syfte och 

resultat. Detta kapitel har rubrikerna: erfarenheter av att variera undervisningen i 

särskolan, erfarenheter med att individanpassa undervisningen i särskolan kopplat till 

kursplanen och utmaningar som lärare. Varje delavsnitt i detta kapitel avslutas med egna 

reflektioner med utgångspunkt i studiens undersökning.  

 

6.1 Erfarenheter av att variera undervisningen i särskolan  

Alla elever i alla skolåldrar har rätt till att få individanpassad undervisning, vilket innebär 

att skolan behöver ha den kompetens hos sin personal och i material som används för att 

underlätta för eleverna. De lärare som intervjuats anser att variation i undervisningen är 

av vikt för att nå elevers utvecklingsmöjligheter. Lärarna anser att variation i 

musikundervisningen kan bidra till att de sociala förutsättningarna stärks, vilket i sin tur 

kan leda till att elevernas förmåga utvecklas och eleverna får då även en förståelse för 

samhällets struktur. Det nämns även att variation har en betydande roll för elever i 

särskolan och ger en kunskapsutveckling för de elever som undervisas i grupp, där 

elevernas kunskapsspridning är varierad. En av lärarna beskriver att genom en struktur i 

undervisningen kan lektionstiden delas upp på två eller fler musiklektioner, vilket har 

bidragit till att variation kan genomföras med fokus på olika moment vid de olika 

tillfällena.  

 

Genom att använda sig av variation i undervisningen, kan det öka elevernas genrebredd 

under hela elevernas utbildning. Eleverna får även möjlighet att spela på olika instrument 

som de har tillgång till i lektionssalen. Undervisningen anpassas så att eleverna kan få 

lyckas, vilket bidrar till att lektionerna varieras utefter vad som framkommer i 

undervisningen. Detta kan kopplas samman med forskning eftersom en individanpassning 

i undervisningen krävs och för att det ska uppnås behövs extra personal, anpassade 

läromedel och pedagoger med utbildning inom funktionsvariationer. Liljegren (2001) 

belyser i sin avhandling att särskolan har tre uppdelningar som innefattar träningsskolan, 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Dessa skolformer har tagits fram för att elever 

med behov av att få undervisningen anpassad ska få den möjligheten genom stöd av extra 

personal, anpassade läromedel och utbildade pedagoger. För att bli berättigad att få extra 

anpassning i skolan, är det rektorn på skolan som tar beslutet och bestämmer vilken 
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anpassning som ska genomföras för varje individuell elev. Detta bidrar till en 

individanpassad undervisning, där pedagoger i skolans verksamhet ska ha de kunskaper 

som en varierad undervisning kräver (Liljegren, 2001, s. 21–25). 

 

Något som kan diskuteras är lärares olika sätt att variera sin undervisning, eftersom de 

lärare som intervjuats har varierande tankesätt vad gäller att variera sin undervisning. 

Utveckling sker genom att eleverna i särskolan får arbeta med moment i 

musikundervisning som till exempel ensemblespel, dans, sång, teori och med en variation 

av låtar inom olika genrer. Det som lärarna anser att varierad undervisning leder till är att 

undervisningen anpassas, vilket innebär att det finns olika moment i undervisningen och 

att en eller flera moment kan passa en eller flera elever. Det står beskrivet i Skolverket att 

en varierad undervisning ska ske i särskolan är det är av vikt att ta hänsyn till detta. Det 

kan diskuteras om alla lärare tänker på att variera sin undervisning och om alla vet vad 

en varierad undervisningen kan innebära. Ett moment i undervisningen kan varieras på 

skilda sätt, genom att till exempel förklara en sak på flertalet sätt, genom praktiska och 

teoretiska förklaringar, genom bilder och genom att skildra en förklaring. 

 

6.2 Erfarenheter med att individanpassa undervisningen i särskolan 

kopplat till kursplanen 

Som lärare är det av vikt att anpassa sin undervisning utefter varje individuell elev. Detta 

medför att lärare behöver ha kunskap om ämnesområdet som undervisas och är driven för 

att vara positiv och ge eleverna motivation till utveckling. De lärare som blivit intervjuade 

anser att det är av vikt att individanpassa undervisningen. Lärarna anpassar sin 

undervisning utefter den kunskapsnivå som eleverna ligger på. Detta kan medföra att 

förenklingar får göras för att nå alla elever. Detta diskuteras även i forskning, eftersom 

undervisning med variation förenklar lärandeprocessen hos eleverna. Eckhoff (2011) 

beskriver att undervisningen ska vara inbringande av kunskap för elever med varierade 

funktionsvariationer. Som lärare är det av vikt att kunna förmedla kunskap på varierade 

sätt och kunna nå fram till alla elever med varierade förutsättningar. Utveckling hos 

eleverna kan ske genom anpassning av kunskapsförmedling och positiv motivation till 

eleverna, vilket läraren behöver arbeta för och ha kunskaper om. Detta bidrar till en 

individanpassad undervisning och utveckling hos eleverna (Eckhoff, 2011, s. 172–173).  
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Lärarna är även eniga med att eleverna har olika sätt att uttrycka musik som kan vara 

genom rörelser, dans, sång och spel. Detta är något som kan diskuteras, där lärare behöver 

se undervisningen utefter varje elev och tillåta eleverna att uttrycka sig på varierande sätt 

i ämnet musik. Lärarna beskriver även att individanpassad undervisning är något som 

arbetas med dagligen, eftersom en betydande variation på kunskapsspridning kan ske med 

elever i olika åldrar. Ibland får individanpassningen göras på gruppnivå, där ett moment 

av undervisningen passar någon elev och något annat moment passar en annan elev. Det 

är av vikt som lärare att få undervisningen på den nivå som eleverna ligger på. Fokus ska 

läggas vid att undervisningen är på den nivå där eleverna ges möjlighet till utveckling och 

genom detta motiveras till att fortsätta lära sig nya saker. Det är av vikt att alla elever ska 

få möjlighet till att förstå alla momenten, både de praktiska och de teoretiska. Skolverket 

(2011b) delar uppfattningen att elevers utveckling står i centrum och att eleverna ges 

motivation till att utvecklas både i skolan och som individer. I undervisningen ska det 

även förmedlas vilka rättigheter människor har och respekt ska visas mot varandra. Det 

ska även förmedlas att alla människor har ett lika värde, innefattande frihet och integritet 

(Skolverket, 2011b).  

 

Individanpassning i undervisningen har fördelar som kan bidra till elevernas motivation 

till lärande. Att ge eleverna de förutsättningarna de behöver för att utvecklas, ger eleverna 

möjlighet att formas som individer och att eleverna får en förståelse för samhället. Genom 

att få eleverna till att vara med i alla moment i undervisningen, där övningarna får 

anpassas så att alla kan vara med i alla musikmoment, kan det skapas motivation hos 

eleverna. Några av lärarna anser att eleverna kan vara delaktiga i flertalet moment i 

undervisningen, där stöd i form av andra lärare och elevassistenteter kan underlätta 

anpassningen. Flera av lärarna som arbetar i särskolan beskriver att betygsättning ofta 

sker i samråd med flera lärare och med diskussioner av annan personal så som 

elevassistenter och fritidspedagoger. Detta sker eftersom det oftast är flera vuxna som har 

nära kontakt med eleverna i undervisningsmiljön. I undervisningen har lärare betydande 

fokus på att hålla igång och forma undervisningen utefter elevernas dagliga humör och 

motivation. 

  

Kursplanen är något som lärarna anpassar sin undervisning efter, där fokus är att väva in 

praktiska och teoretiska moment. För att eleverna ska nå upp till ett betyg är det av vikt 

som lärare att ge eleverna motivation i undervisningen och att ge eleverna förutsättningar 
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att klara av momenten i undervisningen. Det finns elever som går antingen individuella 

programmet eller nationella programmet. De elever som läser det individuella 

programmet läser enligt träningsskolan och de som läser det nationella programmet läser 

utefter kursplanen. Detta innebär att eleverna i träningsskolan i flesta fall får omdöme 

istället för betyg, dock kan eleverna utefter lärarens profession få betyg ändå. Kursplanen 

lämna frihet för lärare att anpassa undervisningen utefter individerna. Det kan även kallas 

musik då elever som endast sitter och gungar till musiken är delaktiga i undervisningen. 

Detta är något som lärare behöver vara öppna för, eftersom eleverna tar till sig musik på 

varierande sätt. Detta stämmer överens med Skolverket (2011a) som beskriver att skolan 

ska ge alla elever möjligheter att få utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Något som 

kan ligga till grund för elever utveckling och sätt att lära sig kan ligga till grund av elevers 

uppväxt erfarenheter och vilket språk eleven talar (Skolverket, 2011a).   

 

6.3 Utmaningar som lärare  

Något som de intervjuade lärarna stött på i sin undervisning med elever i särskolan är att 

andra vuxna så som assistenter eller fritidspedagoger som är med under lektionerna kan 

påverka hur stämningen blir i klassrummet. Något som också kan vara utmanande som 

lärare är att eleverna har olika faser i olika åldrar, där eleverna har påverkan på varandra 

till betydande del. Det kan till exempel vara att någon elev tycker något, sedan tycker 

flera andra av eleverna samma sak och som vidare leder till påverkan på undervisningen. 

Något som också är en utmaning för lärare är de elever som riktar in sig på att göra en 

eller några moment under musiklektionerna, vilket kan bidra till störningar för de andra 

eleverna. Det gäller som lärare i detta fallet att se möjligheterna och genom en skolledning 

som har förståelse ta del av de hjälpmedel som finns att tillgå. Lärarna som blivit 

intervjuade ser inte betydande utmaningar i att individanpassa undervisningen, vilket 

Molin (2004) anser kan vara en utmaning, där samhället kan se eleverna som 

problematiska och som utmaningar, istället för att se elevernas olikheter som en tillgång 

till samhället. Undervisningen ska ge eleverna möjligheten att utvecklas och 

undervisningen ska anpassas så att alla elever kan ta del av kunskapsförmedlingen 

(Molin, 2004, s. 16–17, 27).   

 

En annan utmaning som kan stötas på i undervisningen är skolans form, där Anderson 

(2002) beskriver att särskolan är till för de elever som inte klarar av att uppnå de mål som 

grundskolan och gymnasieskolan har. Detta kan gå emot lagen om att skolan ska vara en 
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plats för alla, där alla är lika värda och ingen diskriminering får påträffas. Som lärare är 

det därför av vikt att ställa krav på skolans organisation (Andersson, 2002, s.19–20) Något 

som kan diskuteras är hur samhället ser på elever i särskolan, med utgångspunkt i alla 

människors lika värde. De elever som går i särskolan ska ha samma möjlighet till 

utbildning och skolan ska förmedla de resurser som varje elev behöver för sin egen 

kunskapsutveckling. Något som också kan bidra till utmaningar i undervisningen är om 

lektionssalarna inte är anpassade efter de elever som har undervisning. Det kan till 

exempel vara storlek på lektionssalen, instrument som är anpassade och sträckor för 

eleverna att ta sig till och från musiksalarna.    

 

6.4 Lärares arbete med variation i undervisningen kopplat till 

kursplanen i särskolan 

I särskolan läser vissa av eleverna efter särskolans kursplan och vissa elever efter 

träningsskolan. Sven beskriver att han tittar på kursplanen med jämna mellanrum, och 

tänker att alla de punkterna görs under de åren som eleverna har musikundervisning.  

 

När vi kommer till någon form av betygsättning sätter jag mig ner med deras 

assistenter. De har mer koll på vad varje person har att göra. För i 

lektionsögonblicket så undervisar man mycket på gott och ont utefter, på något vis 

gruppens stämning den timmen (Sven).  

 

Sven beskriver att betygsättningen sker i samråd med annan personal på skolan. Den 

personalen känner eleverna väl och vet vad som sker även utanför musikundervisningen. 

Detta samarbetet sker när det är betydande fokus på att hålla eleverna igång under 

lektionstimmen, vilket medför en problematik kring hela elevernas kunskapsbild, för att 

vidare kunna sätta betyg på dem.  

 

Anja nämner att kursplanens innehåll är något som undervisningen anpassas utefter. Det 

som läraren lägger vikt vid är att väva in praktiska moment i teorin och teoretiska moment 

i den praktiska undervisningen. Det är vissa elever som läraren anser har förmågan att 

kunna få ett högre betyg, men som inte har viljan att få ett högre betyg.   Det som är av 

vikt är att förstå att även om eleverna inte gör allt under lektionen som de skulle behöva 

för att få ett betyg så har de inte tappat den förmågan som de har med sig sedan tidigare, 

eller som eleverna uppvisar vid andra tillfällen än musiklektionen. Något som Anja anser 
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är att allt inte ska fokusera på kursplanen, utan eleverna behöver tycka att lektionerna är 

inspirerande och roliga för att fortsätta att komma till lektionerna. 

 

Karl anser att den nya kursplanen är utformad på ett omfattande sätt och ger en tydligare 

bild på hur musikundervisningen ska utformas. Den nya kursplanen är anpassad för 

gymnasieelever och kursplanen innehåller ett centralt innehåll som förtydligar de moment 

som eleverna ska få undervisning i.  

 

Jag är rätt så noggrann med det att följa styrdokumenten, då jag tänker mycket på 

våra elever […], som kanske har fått sin diagnos i årskurs åtta, årskurs nio. Det är 

till och med elever som får sin diagnos på gymnasiet och kommer till oss. De ska 

bli utmanade på rätt sätt, det får inte bli för enkelt (Karl) 

 

Karl följer kursplanen för att ge eleverna den utmaning som de behöver för att utvecklas, 

utifrån den kunskapsnivån som de har. Karl har elever som går i särskolan, som under sin 

tidigare skolgång inte gått i särskolan, utan fått sin diagnos under senare skolålder och 

efter detta påbörjat undervisning utifrån särskolan kursplan.     

 

Karl berättar att gymnasiesärskolans styrdokument riktar sig till de elever som går på 

nationella programmet, vilket innebär att dessa eleverna läser utefter en kursplan och får 

betyg för de kurser de har. Läraren har även elever som går det individuella programmet, 

där eleverna läser utefter varierade ämnesområden. Inom ämnesområdena får eleverna ett 

omdöme istället för ett betyg. Läraren beskriver att det finns de elever som går det 

individuella programmet som har kunskap inom ämnet musik så de skulle klara av att få 

ett betyg utifrån det nationella programmet. Då förs en diskussion mellan läraren, 

mentorer, specialpedagoger och rektor, vilket kan leda fram till att de elever på det 

individuella programmet kan få ett betyg i ämnet musik. 

 

Carolina anser att kursplanen lämnar utrymme för frihet i musikundervisningen. Det 

gäller att individanpassa undervisningen för att varje elev ska få de förutsättningar de 

behöver för att utvecklas. Arne sätter flera betyg och skriver även omdöme till vissa 

elever. När läraren undervisar använder sig läraren av att variera undervisningen, för att 

få in de olika målen som kursplanen ställer. Detta görs genom att skapa olika ingångar 

till musiken och genom verktyg som eleverna kan skapa musik med.   
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6.5 Metoddiskussion  

I denna studie har metoden utförts genom intervjuer som har genomförts med 

undervisande lärare i ämnet musik för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Något som hade kunnat fördjupa studien hade varit att tillfråga fler informanter för att få 

en vidare bredd på informationen. De intervjufrågor som har använts har varit 

semistrukturerade, vilket har medfört att frågorna har kunnat formas utefter 

intervjutillfället. Det som kan vara negativt med denna metod är att de intervjuade lärarna 

svarar utefter det som de anser är positivt, eftersom en insyn av det som egentligen sker i 

undervisningen inte framgår.   

 

Något som hade kunnat medföra en vidare inblick i undervisningen och vad som 

egentligen händer under lektionerna är genom observationer. Det som är negativt med 

observationer är att läraren kan ändra sitt lektionsinnehåll utefter det som studien riktar 

sig mot, vilket inte ger ett korrekt svar. Studien hade även kunnat genomföras med 

enkäter, då det hade med fördel blivit fler lärare som svarat på frågorna, dock hade svaren 

inte blivit lika personliga och informanterna hade inte kunnat förklara utefter deras egna 

utgångspunkter för sin undervisning.  

 

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

Inom särskolan är ett betydande fokus att få eleverna delaktiga och att undervisningen 

individanpassas. Detta kan göras på skilda sätt där lärare, elever och annan personal på 

skolan arbetar tillsammans för att nå nya mål. Något som jag ser som en relevant 

fortsättning på denna studie är att gå in på hur samarbete mellan skolans personal 

tillsammans med eleverna kan bygga upp verksamheten, för att eleverna ska nå upp till 

en djupare kunskap. Denna studie hade vidare kunnat leda fram till utbildningsmaterial 

som skolor runt om i landet kunde ta del av inom både särskolan, grundskolan och 

gymnasieskolan. Genom detta material hade skolorna kunnat hitta nya sätt att undervisa 

och nya sätt att förstå och ta del av andra personers erfarenheter.  
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Bilagor 

Bilaga A – Samtyckesblankett  

Samtycke för intervju och ljudinspelning 

Syftet med min forskning är att se på vilket sätt pedagoger har valt att arbeta med ämnet 

musik i särskolan, med en varierad undervisning och varierat val av metoder.  

 

Jag har valt att genomföra en intervju med dig, då du har arbetat med ämnet musik för 

elever i särskolan. Intervjun kommer att hålla på i ca 30 minuter och intervjun kommer 

att ljudinspelas. Intervjun kommer vidare att transkriberas, utefter det ljudinspelade 

materialet. I denna forskning kommer du som informant vara anonym, vilket innebär att 

i min uppsats kommer du få ett fiktivt namn. Det forskningsmaterial som jag tar del av 

kommer att bevaras under studiens gång och du kommer att få ta del av det transkriberade 

materialet.  

 

Det är frivilligt att deltaga i detta forskarprojekt och du kan under hela studiens gång välja 

att avbryta din medverkan  

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

Handledare: Anna Linge mail: anna.linge@lnu.se  

 

   

 

Ort och Datum 

 

________________________________________________________ 

 

Underskrift 

 

________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

 

_________________________________________________________  

mailto:el222wi@student.lnu.se
mailto:anna.linge@lnu.se


  
 

II 

Bilaga B – Informationsbrev till informanter 

 

Till dig som är undervisande musiklärare för elever i särskolan-  

Information om studie i särskolan med fokus på 

individanpassning  
 

 

Detta vill jag därför undersöka med hjälp av intervjuer, för att få en större förståelse för 

hur lärare arbetar för att varje elev ska få ta del av undervisning som ger utveckling  

Syftet är att undersöka hur elever i särskolan får ta del av kunskap och undervisning i 

musikämnet, med ett varierat innehåll och en varierad metod, koppla till styrdokumenten. 

 

I denna studie tillfrågas lärare i södra Sverige som arbetar med musik i särskolan och som 

har erfarenhet av detta. Alla deltaga i denna studie är frivilligt och din medverkan kan 

avbrytas under hela studiens gång. De intervjuer som kommer att genomföras kommer 

ske på din arbetsplats eller på en plats som du väljer, där det finns lugn och ro.  

 

Intervjun beräknas att ta ca 30 minuter och kommer ljudinspelas. Efter intervjun kommer 

det insamlade materialet att bearbetas och ingen utomstående kommer att få ta del av 

materialet från intervjuerna.  

 

Mitt namn är Eleonora Lundberg och studerar till ämneslärare i musik på 

Linneuniversitetet i Växjö. I utbildningen ska ett examensarbete genomföras, då jag har 

valt att göra denna studie.  

 

Har du några frågor så är det bara att höra av dig! 

Växjö 2019-03-06  

 

Studerande:                                                                                 Handledare: Anna Linge                                                      

Eleonora Lundberg                                                                     Universitetslektor  

Tel: 0709397792               Tel: 0470708814 

Mejl: el222wi@student.lnu.se                Mejl: anna.linge@lnu.se  
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III 

Bilaga C - Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
 

Hur länge har du arbetat som musiklärare inom särskolan? 

 

Vad är det bästa med ditt jobb? 

 

Kan du berätta om din erfarenhet av att variera undervisning?  

- Kan du berätta mer? 

 

Hur anpassas undervisningen till alla elever? 

- Fungerar det att anpassa till alla elever? 

- På vilka sätt fungerar det inte?  

 

Vilka styrkor och vilka svårigheter har du som lärare stött på i undervisningen? 

- Kan du förtydliga det? 

 

Vissa elever tycker något är roligt och andra inte, hur gör du för att få alla med i 

undervisningen? 

 

Kopplat till kursplanen hur kan du variera undervisningen så de olika eleverna kan nå 

målen? 

- Är det något i kursplanen som är svårare än något annat att uppnå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


