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Svensk titel: Musiklärares erfarenheter av att inkludera i grundskolan: En kvalitativ studie om 

musiklärares erfarenheter och attityder till inkludering av elever med funktionsnedsättningar i 
grundskolans musikundervisning. 

 

English title: Music teachers experiences of including in compulsory school: A qualitative 

study of music teachers  ́experiences and attitudes towards inclusion of pupils with disabilities 

in compulsory school.  
 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka musiklärares erfarenheter av att inkludera 

elever med olika funktionsnedsättningar i grundskolan. I studien undersöks också 

musiklärarnas attityder till inkludering och de anpassningar som inkluderingen medför. 

Studien undersöks utifrån den sociala modellens princip som står för att det är samhället 

som skapar fysiska och attitydmässiga hinder för individer med funktionsnedsättningar. 

Resultatet visar att musiklärare har en stor medvetenhet om elevers olika funktioner. 

Deras upplevelser är att vissa av de anpassningar som görs fungerar bra men att 

anpassningarna i somliga fall ändå inte räcker till. Musiklärarnas attityder till 

inkludering och anpassningar förändras därför i vissa fall från att vara positiva till att 

vara negativa. Några bidragande orsaker till det är bland annat elevers brist på 

engagemang, utåtagerande elever som stör omgivningen och att tiden inte räcker till i 

relation till den gruppstorlek som lärarna undervisar i. Musiklärarnas förutsättningar har 

visat sig vara en viktig aspekt för att kunna tillgodose elevers behov och likaså fyller 

relationen mellan lärare och elever en väsentlig funktion för att inkluderingsprocessen 

ska fungera.  

 

Abstract 
The aim of this study is to examine music teachers experiences of including students 

with different varieties of disabilities. Furthermore, the teachers attitudes towards 

inclusion and the adjustments necessary is looked into. Furthermore, study is conducted 

through the social model of disability, which derives from the notion that society creates 

physical obstacles and inhibitive attitudes for disabled individuals. The result make 

visible that music teachers are very much aware about students’ different needs. The 

teachers experience that the adjustments are mostly adequate. However, they do 

experience that the adjustments in some cases are not enough. This means that the 

music teachers attitudes towards inclusion and adjustments for the students in need are 

both positive and negative. Contributing factors to the negative attitudes are for instance 

students lack of commitment, extroverted and disturbing students as well as the teachers 
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think they do not have enough time in relations to the number of pupils attending their 

classes. In conclusion, the pre-conditions which the music teachers have is of great 

importance for the teachers to be able to fulfill the students’ special needs. Furthermore, 

it shows that the teacher to student relations are essential for the function of the 

inclusion-process.  

 

Nyckelord 
inkludering, musikundervisning, grundskolan, funktionsnedsättning, funktionshinder, 

den sociala modellen 
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1 Inledning, syfte och frågeställningar 
Mänskliga rättigheter är något som dagens samhälle arbetar med på olika sätt. Det finns 

till exempel organisationer som aktivt arbetar för att uppmärksamma individers 

olikheter samt med individers rätt att fungera på lika villkor i samhället. Det finns också 

organisationer som samlar in pengar för att kunna hjälpa utsatta och drabbade länder. 

Musikhjälpen1 som är en insamlingskampanj hade år 2018 ett tema som hette alla har 

rätt att funka olika, vilket var uppbyggt kring personer med funktionsnedsättningar 

(Sveriges radio, 2019). Det är ett tema som belyser det faktum att individer är olika och 

att alla har rätt till att vara det. Kampanjen indikerar att delar av samhället har en positiv 

inställning till inkludering, vilket var min mentala igångsättare för den här studien.  Som 

blivande musiklärare finner jag det intressant att undersöka musiklärares erfarenheter av 

att inkludera och individanpassa för elever med någon form av funktionsnedsättning och 

vidare vad musiklärare har för attityder till de anpassningar som inkluderingen medför. 

Det är två relevanta aspekter som bör lyftas fram eftersom principen om att alla har rätt 

att fungera olika har fått en allt större och betydande roll i dagens samhälle.  

 

År 2011 gjorde skolinspektionen en granskning av musikundervisningen i grundskolan 

och de kom fram till att många skolor behöver förbättra sin musikundervisning. I 

granskningsrapporten framkommer det bland annat att undervisningsmetoderna inte 

anpassas tillräckligt till elevernas behov och förutsättningar samt att elever önskar att de 

kunde få mer hjälp (Skolinspektionen, 2011 s. 15-16). I Lgr11 framgår det under 

rubriken [e]n likvärdig utbildning att ”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (s. 6) följt av att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Skolverket, 

2011/2018 s. 6). Med hänsyn till vad som står i Lgr11 går det konstatera vikten av att 

musiklärare måste ges goda förutsättningar för att de ska kunna tillämpa musikämnets 

kursplan och vidare kunna tillgodose skolans riktlinjer gällande likvärdig undervisning.  

 

                                                 
1 Musikhjälpen är en insamlingskampanj och ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen. I 144 timmar sänder P3 

och SVT/SVT Play dygnet runt från en glasbur på ett torg någonstans i Sverige för att uppmärksamma och samla in pengar till en 

undangömd humanitär katastrof.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad musiklärare har för erfarenheter av att 

inkludera elever med någon form av funktionsnedsättning i grundskolans 

musikundervisning och vad musiklärarna har för attityder till inkludering och 

individanpassning. Mot bakgrund av detta syfte ställs följande forskningsfrågor: 

 

- Vad har musiklärarna för erfarenheter av att inkludera elever med olika former 

av funktionsnedsättningar i grundskolans musikundervisning? 

 

- Vad har musiklärarna för attityder kring inkludering och individanpassning i 

musikämnet? 
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2 Bakgrund 
Följande kapitel ämnar redogöra för begreppet inkludering och dess betydelse i relation 

till skolan. Det ges också en enklare överblick av musikämnets kursplan följt av skolans 

nationella mål och riktlinjer rörande elever med funktionsnedsättningar och slutligen 

görs begreppsdefinitioner av för uppsatsen relevanta begrepp.  

 

2.1 En inkluderande skola 

Det engelska begreppet inclusion myntades redan på 1950-talet och var enligt Persson 

och Persson (2012) ett led i medborgarrättsrörelsens strävan efter ett samhälle utan 

diskriminering. I samhällskontext handlar det om människans intentioner om ett bättre 

samhälle och i skolkontext handlar det om att ge alla elever meningsfullt deltagande i 

gemensamhetsskapande miljö (Persson & Persson, 2012 s. 19). I Sverige användes till 

en början begreppet integrering eller integrerad, vilket relaterades till visionen om en 

skola för alla och som vidare står för en sammanhållen skola för alla barn 

(Emanuelsson, 2004 s. 101). Enligt Emanuelsson (2004) är det långt ifrån självklart vad 

som menas med ”alla” i relation till den sammanhållna skolan. Han menar att det alltid 

har funnits inslag av differentiering i skolans verksamhet och som yttrar sig både i 

planering och genomförd undervisning, till exempel genom uppdelning av elever. 

Vidare menar han att det finns två huvudorsaker till varför uppdelningar av elever görs. 

Det första skälet handlar om att särskilja starka och svaga elever, dels för att de svaga 

eleverna ska få hjälp och stöd och den andra huvudorsaken, för att de svaga eleverna 

inte ska hämma undervisningstakten eller på något sätt störa undervisningen 

(Emanuelsson, 2004 s. 102). Skolans behov av särbehandlande har bidragit till i vilket 

förståelseperspektiv begreppet integrering har används. Användningen kan sägas vara 

ett missbruk av begreppets egentliga betydelse eftersom det har inneburit konsekvenser 

för vissa elever. Begreppet har snarare stöttat skolans behov av differentiering och 

Emanuelsson (2004) menar att detta är det viktigaste skälet till varför vi idag använder 

begrepp som en inkluderande skola istället. Det är ett mer rättvisande begrepp då 

integrering måste ha föregåtts av tidigare segregering (Emanuelsson, 2004 s. 110).  

 

2.2 Elever i behov av särskilt stöd 

Enligt Persson och Persson (2012) kan inkludering handla om allt ifrån huruvida en elev 

är inkluderad i den dagliga skolpraktiken till ambitionen om att utsatta individer eller 

grupper ges fullgod skolgång. Däribland nämner de elever med funktionsnedsättning 

och elever som är i behov av särskilt stöd (Persson & Persson, 2004 s. 20-21). Elever 
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som är i behov av särskilt är de elever som trots extra anpassningar i grundskolan 

behöver ett mer omfattande och varaktigt stöd och där rektorn måste göra en utredning 

(Skolverket, 2014 s. 28). Utredning om särskilt stöd måste göras om det finns farhågor 

om att en elev inte kommer uppnå kriterierna för det lägsta kunskapskravet eller om 

eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation (SFS 2010:800). Brodin och 

Lindstrand (2010) hävdar att diagnostiseringen av elever har ökat under de senaste åren 

och de hävdar också att det praktiskt taget krävs en diagnos för att elever som är i behov 

av särskilt stöd ska få den hjälp som de behöver för att klara skolan. I många fall kan 

ökningen av diagnostisering hänga samman med de resurser som kan efterfrågas när en 

diagnos är fastställd och att det först är då som en elev kan få det stöd han eller hon 

behöver. Vidare menar de att detta emellertid borde ses som en självklar rättighet för 

alla elever, oavsett diagnos eller inte, men att det har blivit en fråga om ekonomi 

(Brodin & Lindstrand, 2010 s. 70). Det finns även risk att denna elev blir stämplad som 

avvikande och vidare får svårt att bli av med den stämpeln även som vuxen. En diagnos 

får därmed en funktion och en betydelse för inkluderingsbegreppet. Jakobsson och 

Nilsson (2011) hävdar däremot att elever med mer uttalat stödbehov oftast får det stöd 

som de behöver oavsett om de har en diagnos eller inte. Diagnosens funktion och 

betydelse är vanligen mycket liten för elever som redan är placerade i särskilda 

undervisningsgrupper eller grundsärskolan eftersom avvikelsen definierades i samband 

med tidig skolplacering (Jakobsson & Nilsson, 2011 s. 37). 

 

2.3 Specialpedagogernas roll 

Specialpedagogik är den resurs som sätts in när ordinarie pedagogik inte räcker till för 

att tillgodose undervisning på samma villkor för skolbarn (Brodin & Lindstrand, 2011 s. 

98). Enligt Cook och Schirmer (2003) utmärks specialpedagogiken på så sätt att den 

erbjuder någonting extra och annorlunda, framför allt beträffande undervisningsmetoder 

för elever med funktionsnedsättning (Cook & Schirmer, 2003 s. 204). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019) är en myndighet vars uppdrag är att 

erbjuda kompetensutveckling, rådgivning och specialpedagogiskt stöd för 

specialpedagoger, så att barn och unga med funktionsnedsättningar kan gå i skolan 

utifrån deras förutsättningar. Det är emellertid en plattform för såväl specialpedagoger 

som för ordinarie pedagoger. Enligt Persson och Persson (2012) är det emellertid 

väsentligt att diskutera huruvida specialpedagogisk verksamhet går att förena med en 

inkluderande skola. De menar att specialpedagogisk undervisning oftast undervisas i 

särskilda undervisningsgrupper. Brodin och Lindstrand (2010) påpekar dock att 
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grundläggande kunskaper inom specialpedagogik är en nödvändighet för alla pedagoger 

i skolverksamheten, oavsett ämne, eftersom det kan öka möjligheten till en mer 

inkluderande skola och att alla måste arbeta tillsammans, inte bara specialpedagoger 

(Brodin & Lindstrand, 2011 s. 97).   

 

2.4 Musik i grundskolan 

Kursplanen för grundskolans musikämne implicerar ett brett arbetsområde. I kursplanen 

(Lgr11) för årskurs 7-9 står det att undervisning i musikämnet ska ge eleven 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”spela och sjunga i olika musikaliska former 

och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och 

idéer, och analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och 

historiska sammanhang” (Skolverket, 2011/2018 s. 157). Undervisningen ska med 

andra ord omfattas av traditionell kunskapsbildning, känsloarbete och praktiska inslag 

där eleven är medskapare.  

 

2.5 Skolans nationella mål 

Skollagen, grundskoleförordningen, läroplanen samt kursplanerna för betygskriterierna 

är de nationella styrdokumenten som ska styra verksamheten i barnomsorg och 

grundskola. I Lgr11 står det att ”[i]ngen ska utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande 

behandling” (Skolverket, 2011/2018 s. 5). Det framgår också att ”skolan behöver ta 

fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara de olika 

momenten i undervisningen” (Skolverket, 2011/2018). I Skollagen 3 kap. 3§ står det att 

”elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 

möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” (SFS 2010:800).  

 

Skolan vilar med andra ord på en rad olika mål och riktlinjer som ska återspeglas i både 

undervisning och utveckling och som sedan ska tillämpas på skol-, klass och elevnivå. 

Undervisningen ska vara individuellt och pedagogiskt anpassad för varje elev. Enligt 

Lgr11 är det rektorn som bär det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen och att skolan organiseras och anpassas för elever med 

olika former av funktionsnedsättningar (Skolverket, 2011/2018 s. 16). 
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2.6 Begreppsdefinitioner 

I denna uppsats används några begrepp som är centrala för studien. Begreppen kan 

tolkas olika beroende på vilket sammanhang de används i. I följande avsnitt görs därför 

en begreppsdefinition av för uppsatsen relevanta begrepp.  

 
2.6.1 Funktionsnedsättning och funktionshinder  

Funktionsnedsättning är det mest återkommande begreppet i den här studien. Begreppet 

jämförs ibland med begreppen funktionshinder och utvecklingsstörning. Begreppen kan 

uppfattas innefatta samma sak, men det finns skillnader mellan dem. Giddens och 

Sutton (2014) definierar begreppet funktionsnedsättning som något som är kopplat till 

individer som antingen saknar en del av kroppen eller när individer har en kroppslig 

mekanism som inte fungerar. Funktionshinder definierar de istället som något som, till 

följd av vårt nuvarande sätt att organisera samhället, hindrar människor med fysiska 

nedsättningar att delta i vanliga sociala aktiviteter (Giddens & Sutton, 2014 s. 296). 

Utvecklingsstörning används ibland för att beteckna intellektuell funktionsnedsättning. 

Ett exempel på en intellektuell funktionsnedsättning är Down syndrom (Jakobsson & 

Nilsson, 2011 s. 138). Enligt Tideman (2000) kan de personer som på grund av 

intellektuell funktionsnedsättning och som bedömts har hjälpbehov och får insatser 

enligt speciell lagstiftning eller undervisning i skolformen särskolan, definieras som 

personer med utvecklingsstörning (Tideman, 2000 s. 42).  

 

I regeringens redogörelse (Utrikesdepartementet, 2008) och konvention gällande 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att konventionsstaterna: 

 
e) erkänner att ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder” är begrepp under 

utveckling och att funktionshinder härrör från samspel mellan personer med 

funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, 

vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor 

som andra (Utrikesdepartementet, 2008 s. 2). 

 

I denna uppsats kommer jag ansluta mig till föregående förhållningssätt. 

Funktionsnedsättning används som samlingsnamn för de funktionsnedsättningar som 

informanterna i denna studie lyfter fram och som är förekommande i deras klasser på 

grundskolan. Det innefattar både fysiska och mentala nedsättningar som till exempel 

rörelsehinder, synnedsättning, hörselnedsättning, ADHD och autismspektra. 

Funktionshinder använder jag relaterat till personers möjlighet till delaktighet och 
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tillgänglighet i sin omgivning. I uppsatsen diskuteras inte de funktionsnedsättningar 

som kategoriseras som utvecklingsstörningar –  som till exempel Downs syndrom.  

 
2.6.2 Attityder 

I denna uppsats definieras begreppet attityder utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, 

vilket innebär en kognitiv representation som summerar våra värderingar av ett objekt 

uttryckt som något negativt eller positivt (Ekehammar, 2015 s. 39-40). Ekehammar 

(2015) använder en trekomponentsmodell som är uppbyggd av tre komponenter - en 

affektiv, en kognitiv och en beteendemässig. Utifrån den modellen definieras attityder 

som en ”relativ varaktig organisation av uppfattningar (kognitiv komponent), känslor 

(affektiv komponent) och beteendetendenser riktade mot grupper, händelser och 

symboler” (Ekehammar, 2015 s. 40-42).  
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverk som genomsyrar denna studie grundas i en teori som behandlar 

sociala aspekter. För att kunna analysera de intervjuades uppfattningar och attityder till 

studiens valda ämne har det krävts en teori som lyfter fram samhällets påverkan på 

människor. Utgångspunkten är att mänskligt handlande och tänkande inte bara kan 

förstås som naturgivet utan att människan också är en socialt bestämd varelse som 

påverkas av den sociala omvärlden.  

 

3.1 Sociologi 

Sociologi handlar enligt Giddens och Sutton (2014) om relationen mellan människa och 

samhälle och ses därför som den mest kompatibla teori för just denna studie. Sociologin 

kan hjälpa människan att se världen från olika perspektiv och den hjälper även till att 

skapa förståelse för andra individer. Om människan förstår hur andra lever får hon 

också en bättre förståelse för de problem som människor kanske har. Genuin 

medvetenhet om hur människor lever bidrar till att praktiska åtgärder når de effekter 

som önskas. Samhället formar människan och människan formar samhället (Giddens & 

Sutton, 2014 s. 30, 46).   

 

Sociologi är en omfattande teori med en rad olika teoretiska traditioner och grenar. Det 

teoretiska perspektivet ur sociologin som ligger som grund för denna studie är den så 

kallade sociala modellen för funktionshindrade.  

 

3.2 Den sociala modellen  

Enligt Shakespeare (2013) konstrueras den sociala modellen under 1970-talet och 

utvecklades kort därefter i akademiska former och publikationer av aktivister som Vic 

Finkelstein och Michael Oliver. Shakespeare (2013) menar att den sociala modellen är 

en grundläggande politisk princip som först inleddes och nu upprätthåller utmaningen 

om funktionshindrades rätt att inkluderas i samhället (Shakespeare, 2013 s. 20). Oliver 

(1990) beskriver den sociala modellen som en grundläggande idé som bygger på att det 

är samhället och omgivningen som skapar hinder för individer med 

funktionsnedsättning och att det därmed är samhället som måste förändras, inte 

individen (Oliver, 2009 s. 43). Tideman (2000) menar till exempel att det är samhällets 

fysiska och attitydmässiga miljö som är orsaken till att det skapas barriärer som bidrar 

till att personer med funktionsnedsättning inte får möjlighet att delta i samhället 

(Tideman, 2000 s. 246). Mittler (2004) förklarar den sociala modellen på följande sätt:  
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It is now accepted that the origins of the exclusion and marginalization that disabled 

people experience in all countries lie in the interactions between the individual and 

the environment. This is known as the social model of disability […]. The 

environment includes not only physical obstacles, such as inaccessible buildings, 

but also the whole range of legal, institutional, social, economic and cultural 

barriers to access and participation, including negative attitudes and under-

expectation. (Mittler, 2004 s. 386) 

När modellen blev erkänd inom funktionshinderrörelsen betraktades den enligt 

Shakespeare (2013) som avgörande för det politiska erkännandet, men också för synen 

på individen (Shakespeare, 2013 s. 12-13). Förutom idén om att modellen skulle lyfta 

fram samhällets brister så lyfte den också fram idén om att personer med 

funktionsnedsättning skulle påverkas till det bättre. Vidare menar Shakespeare (2013) 

att modellen bidrog till en identifierad politisk strategi som gick ut på att plocka bort de 

barriärer som samhället byggt upp. Om personer med funktionsnedsättning hindras av 

samhället är det viktigt att demontera dessa hinder för att kunna främja inkluderingen. 

Den sociala modellen främjade dessutom förståelsen för socialt förtryck vilket var 

befriande för de funktionshindrade själva i och med att människor började förstå att det 

var samhället det var fel på och inte de funktionshindrade (Shakespeare, 2013 s. 12-13). 

Den sociala modellen har knappt utvecklats under de senaste 30 åren. Aktivister och 

forskare menar att den grundläggande principen kring den sociala modellen fortfarande 

är korrekt och oumbärlig (Shakespeare, 2013 s. 20). Oliver (2009) argumenterar 

emellertid för att den sociala modellen ska betraktas som ett praktiskt verktyg snarare än 

en teori, en idé eller ett koncept. Han menar att det har spenderats mycket tid åt att 

enbart diskutera modellen istället för att faktiskt försöka använda den för att skapa 

sociala och politiska förändringar i samhället. Samhället har de verktyg som behövs och 

med rätt användning kan funktionsnedsatta med hjälp av den sociala modellen uppnå 

rättvisa och frihet (Oliver, 2009 s. 57).  
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4 Tidigare forskning 
Följande kapitel ämnar redogöra för tidigare forskning inom ämnet för studien. 

Forskningen som presenteras berör olika dilemman med inkludering, olika attityder till 

inkludering samt hur relationen mellan lärare och elev påverkar inkluderingsprocessen.  

 

4.1 Dilemman med inkludering 

Linikko (2009) har i sin studie lyft fram olika dilemman som förekommer vid 

inkludering av elever med särskilda behov. Hans forskningsområde är riktat mot 

specialskolan, men han poängterar emellertid att de dilemman som förekommer för 

specialskolan likväl skulle kunna gälla i grundskolan också när det gäller elever som är i 

behov av särskilt stöd (Linikko, 2009 s. 125). Han delar upp dilemman utifrån 

skolkultur och undervisningskultur. Inom skolkulturen framhäver han bland annat 

svårigheten med lärares attityder till de elever som är i behov av särskilt stöd och som 

får undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Linikko (2009) menar att 

uppdelningen medför att lärare på skolan inte ser samtliga elever som sitt gemensamma 

ansvar och att uttryck som särgrupp påverkar hur personalen uppfattar elevens förmåga. 

Uppdelning av elever främjar inte heller mötet mellan lärare och elever som är i behov 

av särskilt stöd och dessa elever får inte heller någon möjlighet att möta andra elever 

(Linikko, 2009 s. 120). Inom undervisningskulturen framhäver han dilemman som är 

bundna till lärarnas sätt att undervisa. Oftast har övrig personal ett redan färdigt 

undervisningsmaterial, vilket medför att skolans schemabundna undervisning sätter 

ramar för aktiviteter som egentligen skulle kunna vara möjliga att göra. Speciallärarna i 

studien upplevde att speciallärarnas undervisning var mer spontan och utformad med 

hänsyn till elevens intressen. Ibland kunde det förekomma undervisning utanför skolans 

väggar, vilket den övriga personalen hade svårt att godkänna som undervisning. Linikko 

(2009) framhäver i sammanhanget att specialundervisning utanför skolans väggar skulle 

kunna stärka det som är annorlunda med eleven och snarare leda till exkludering istället 

för inkludering (Linikko, 2009 s. 119).  

 

I en studie som Matson (2017) har gjort gällande lärare och föräldrars syn på en skola 

för alla framkommer det att både föräldrar och lärare ser inkludering som ”deltagande i 

den reguljära klassen och oftast hela skoldagen […] vidare att inkludering borde 

utesluta permanenta smågrupper av elever” (Matson, 2017 s. 122). Enligt Lundqvist 

(2016) så kombinerar flertalet reguljära skolklasser inkludering med särskilt stöd, vilket 

tyder på en försiktig och inte övertygad inställning till inkluderande undervisning. 
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Vidare menar hon att det är i särskild relation till de grupper av barn som har en 

omfattande funktionsnedsättning (Lundqvist, 2016 s. 113). Enligt Matson (2017) är 

lärarnas engagemang för processen mot en inkluderande undervisning av största vikt 

och att lärarna faktiskt tror på inkludering. Hon menar att lärarna måste, med hjälp av 

sina attityder och handlingar, skapa sammanhang som barn och unga behöver för att 

kunna lära sig. Hon framhäver emellertid att det inte enbart är lärarna som måste 

engagera sig. Processen för en mer inkluderande undervisning måste även samverkas 

mellan skolor samt kontakt mellan skolor och samhällen (Matson, 2017 s. 122).  

 

4.2 Attityder om inkludering 

År 1993 gjorde Giangreco, Dennis, Cloniger, Edelman och Schattman (1993) en studie 

om lärares uppfattningar och erfarenheter av att undervisa elever med 

funktionsnedsättningar. Studien var ett slags experiment som handlade om att inkludera 

elever med funktionsnedsättningar i den reguljära undervisningen. Resultatet visar att 

lärarna till en början hade en negativ inställning till inkluderingen, men att de med tiden 

fick ett förändrat synsätt tack vare attitydförändringar. Med tiden såg lärarna fördelar 

framför nackdelar. Enligt Giangreco et al. (1993) utvecklade lärarna som ändrade attityd 

en vilja att skapa interaktion med eleverna, de ville lära sig färdigheter som behövdes 

för att kunna lära eleven samt att de såg eleven istället för funktionsnedsättningen. De 

tillvägagångssätt som lärarna framhävde som meningsfulla var framför allt att eleven 

var inkluderad i samma aktiviteter som de andra, så att de fick interagera med varandra 

och för att eleverna lärde sig av att hjälpa varandra. En bidragande orsak till varför detta 

var genomförbart var för att lärarna hade ett gemensamt ramverk och strävade mot 

samma mål samtidigt som de stöttade och hjälpte varandra (Giangreco et al. 1993).  

Darrow (1999) har gjort en liknande studie fast utifrån musikpedagogers uppfattningar 

om att inkludera elever med funktionsnedsättningar. De flesta lärarna i den studien 

upplevde att den främsta vinsten med inkludering var social tolerans, men att det finns 

ett antal frågor relaterade till implementering som måste lösas. Samtliga lärare hävdar 

till exempel att det finns för lite tid för att kunna tillgodose alla elevers behov och också 

att de inte kan tillgodose så många olika sätt att lära sig i samma klassrum. Klasslärarna 

upplevde att utåtagerande elever var svårare att hantera än de med lärandesvårigheter, 

medan instrumentlärare tänkte tvärt om. Darrow (1999) ger förslag på olika lösningar 

som hon menar skulle kunna underlätta arbetet med inkludering. Hon menar att 

musiklärare måste få kunskap om praktiska anpassningar, problemlösningar vid 
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specifika situationer och användbart undervisningsmaterial. Hon nämner också att 

musiklärare bör rådfråga med föräldrar och även ta hjälp av användarvänliga partners 

för att lära sig och kunna anpassa undervisningen (Darrow, 1999 s. 268-270).  

 

4.3 Relationen mellan lärare och elever 

Enligt Alvesson (2002) är ledarskap en komplext social process där betydelsen och 

tolkningen av vad som sägs och gjorts är avgörande. Han menar också att ledarskap 

ofrånkomligen utövas mellan människor och att ledarskap ska ses som något ömsesidigt 

och relationellt (Alvesson, 2002 s. 94). En relationell syn på ledarskap kan i skolkontext 

handla om relationen mellan lärare och elever. Olsson (2016) menar till exempel att 

relationen mellan lärare och barn kan förstås som betydelsefull för lärarnas 

handlingsmöjligheter (Olsson, 2016 s. 145). En studie som Frelin (2010) har gjort visar 

att goda förutsättningar för att etablera lärar-elevrelationer gynnar både elevernas 

sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vidare riktar hon ett särskilt fokus på de 

grupper av elever som har sämre förutsättningar än sina klasskamrater (Frelin, 2010 s. 

199). Utövandet av ledarskap och relationen mellan lärare och elever kan med andra ord 

förstås som sammanflätade. Hamre och Pianta (2001) menar emellertid att det inte alltid 

är lätt för lärare att agera som varma och stödjande förebilder för alla barn, framför allt 

inte om barn agerar på ett sätt som stör omgivningen. Detta kan vidare leda till en 

negativ relation som resulterar i lärarnas stäva att exkludera dessa barn istället. I 

forskarnas studie tycktes lärarnas negativa känslor och negativa relationer till störande 

elever hänga samman med en lägre grad av engagemang från barnens sida (Hamre & 

Pianta, 2001 s. 634).  

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att lärares negativa attityder till de elever som är i behov 

av särskilt stöd är ett dilemma. Det yttrar sig dels när lärare på en skola inte ser alla 

elever som sitt gemensamma ansvar och när uttryck som särgrupp påverkar hur 

personalen uppfattar en elevs förmåga (Linikko, 2009). Med negativa attityder är det 

svårt att utveckla anpassningar och problemlösningar för de elever som är i behov av 

det. Attitydförändringar kan emellertid leda till ett förändrat synsätt och viljan att se 

individen framför funktionsnedsättningen (Giangreco et al. 1993). Inkludering som 

handlar om att delta i den reguljära klassen under hela skoldagen borde utesluta 

permanenta smågrupper, eftersom uppdelning av elever hämmar mötet mellan lärare 

och elever och vidare möjligheten att skapa relation. Relationen mellan lärare och elev 
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kan förstås som betydelsefull för lärares handlingsmöjligheter och den gynnar även 

elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling (Olsson, 2016., Frelin, 2010). 

 

Det finns ett brett forskningsmaterial om attityder och inkludering, men endast ett fåtal 

undersökningar utifrån musiklärares perspektiv. Darrows studie från år 1999 visar att 

musiklärare på den tiden inte hade möjlighet att tillgodose elevernas behov och deras 

olika sätt att lära sig på. Anledningen torde vara brist på kunskap om praktiska 

anpassningar och problemlösningar. Darrow (1999) radar därför upp förslag som hon 

menar kan underlätta arbetet med inkludering och det främsta förslaget handlar om att 

musiklärare måste få bättre kunskap om praktiska anpassningar och problemlösningar. 

Darrows (1999) forskningsstudie är 20 år gammal. Detta främjar möjligheten att 

jämföra musiklärares anpassningsmöjligheter och attityder till inkludering då, med hur 

det ser ut idag.  
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5 Metod 
I följande kapitel beskrivs de metoder som valts till denna studie. Först presenteras den 

kvalitativa intervjun och dess funktion, sedan presenteras urvalet av informanter och 

forskningsområdet följt av vilka avgränsningar som gjorts. Vidare framgår det hur de 

etiska principerna har behandlats, hur genomförandet av intervjuerna har gått till, 

analysmetoden och databearbetning för studien och slutligen ett resonemang kring 

validitet och reliabilitet i relation till analysmetoden.  

 

5.1 Den kvalitativa intervjun 

Inom samhällsforskning fokuserar forskare främst på att få kunskap om samhälleliga 

villkor som påverkar och styr människans handlingar och motiv till att göra saker. 

Forskaren är beroende av andra människor och är själv en del av forskningsprocessen 

eftersom det är forskarens uppgift att tolka det empiriska materialet. Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) utgår samhällsforskare oftast från kvalitativa och kvantitativa metoder 

(Ahrne och Svensson, 2015 s. 8). Skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ metod 

är främst att kvantitativa studier lämpar sig för stort underlag med fokus på att samla in 

så många svar som möjligt för att få övergripande svar på frågor, medan kvalitativa 

studier lämpar sig när forskare till exempel vill undersöka komplexa samband och 

människors upplevelser (Bryman, 2011 s. 151, 343). Kvalitativa metoder ser olika ut 

och lämpar sig bättre eller sämre beroende på undersökningens syfte och likaledes 

varierar tillvägagångssätten beroende på vad som ska undersökas (Ahrne & Svensson, 

2015 s. 8-9). Kvalitativa metoder möjliggör generellt nära studier av människor och 

anses därmed som den mest kompatibla metod för just denna studie då syftet är att 

undersöka musiklärares attityder och erfarenheter av inkludering. I denna studie har det 

empiriska materialet samlats in via fyra semistrukturerade intervjuer där en frågeguide 

(se bilaga A) har använts som stöd vid samtalen. Enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist 

(2015) är intervjuer ett vanligt förekommande tillvägagångssätt inom 

samhällsvetenskaplig forskning och fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de 

hjälper till att fokusera huvudfrågorna, men de innehåller en flexibilitet som gör att 

frågorna kan anpassas under samtalets gång (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015 s. 34, 

38). Frågorna som framgår i frågeguiden handlar om musiklärarnas erfarenheter av att 

inkludera elever med funktionsnedsättning, vilka olika former av funktionsnedsättningar 

som de har stött på i sin undervisning och hur de anpassar för sina egna elever. En 

annan fråga handlar om vilka utmaningar och problem lärarna har upplevt med 
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inkluderingsprocesser samt hur musiklärarna upplever elevernas attityder till varandras 

olikheter.  

 

5.2 Urval 

Forskningsområdet och ämnet för studien har varit avgörande för urvalet av 

informanter. Den urvalsmetod som har använts i denna studie är vad Bryman (2009) 

kallar för målinriktat urval. Urvalstekniken har strategiska inslag och handlar om att 

hitta informanter som är relevanta och som överensstämmer med studiens 

forskningsfrågor (Bryman, 2009 s. 434). Forskningsområdet i denna studien är knutet 

till ämnet musik i grundskolan och med ett särskilt fokus på högstadiets årskurs 7-9. 

Avgränsningen är grundat på personligt intresse då högstadieelever är den målgrupp 

som jag själv kommer arbeta tillsammans med i framtiden. Under förarbetet fanns 

därför tanken om att den aktuella målgruppen skulle vara musiklärare på högstadiet. 

Min strategi var sedan uppdelad i tre steg (1) välja musiklärare som har arbetat olika 

länge som lärare, (2) välja musiklärare i olika åldrar och (3) välja både stadsskolor och 

landsbygdsskolor. Antalet intervjuer var från början inte bestämt. Enligt Bryman (2009) 

kan det vara svårt att i förväg veta hur många informanter som behövs för att uppnå 

teoretisk mättnad (Bryman, 2009 s. 436). Teoretisk mättnad kan enligt Ahrne och 

Eriksson-Zetterquist (2015) förstås som upplevelsen av att samma svarsmönster 

återkommer i ett flertal intervjuer och att antalet informanter är tillräckligt och 

representativt (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015 s. 42). Uppfattningen är att de 

strategiska stegen som jag har valt för denna studie är någorlunda representativa och att 

blandningen ger en bredare bild av musiklärares erfarenheter och upplevelser även om 

det endast är fyra informanter. I studien deltar två manliga och två kvinnliga 

musiklärare som jobbar på olika skolor belägna i södra delen av Sverige. De har arbetat 

olika länge som lärare, åldersspannet är mellan 26 och 57 år och de har ingen relation 

till varandra. En närmare beskrivning av informanterna presenteras längre fram.  

 

5.3 Avgränsningar 

Informanterna i den här studien är som nämnts både män och kvinnor. För studiens 

syfte är det i detta fall ointressant att diskutera huruvida de attityder och erfarenheter 

som presenteras är kvinnliga eller manliga, eftersom det inte är en jämförande studie. 

Den teoretiska utgångpunkten för denna studie är inte heller bunden till något 

genusbegrepp, vilket bidrar till att en jämförelse mellan könens attityder betraktas som 

irrelevant. En annan anledning är för att antalet informanter omöjligt kan representera 
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vad som skulle kunna anses vara en kvinnlig respektive manlig attityd. En sådan 

undersökning hade behövt ett större antal medverkande för att resultatet ska kunna bli 

representativt. Med hänsyn till dessa argument så har informanterna tilldelats 

könsneutrala namn och kommer vi vissa avseenden att beskrivas som hen i 

resultatkapitlet.  

 

I frågeguiden (se bilaga A) och under intervjuerna ställdes en fråga till informanterna 

gällande pysparagrafen (SFS 2010:800). Paragrafen handlar om att lärare får bortse från 

enstaka delar av kunskapskraven om en elev tenderar att inte klara ett visst kriterium. 

Det ska finnas särskilda skäl till detta och med särskilda skäl avses i detta fall 

funktionshinder eller liknande förhållanden och som då inte är av tillfällig natur (SFS 

2010:800). Frågan kring pysparagrafen resulterade i diskussioner som berörde lärarnas 

erfarenheter av dess användande och i och med paragrafens betydelse så riktades ett 

särskilt fokus på betygssättning och bedömning, vilket bidrog till att begreppet 

inkludering hamnade i skymundan. Diskussionerna kring pysparagrafen har resulterat i 

att jag har fått en medvetenhet om att pysparagrafen fyller en funktion vid 

betygssättning och att det medför kollegiala diskussioner och samarbeten med 

skolverket, men för att studien inte ska tappa sitt egentliga syfte så har jag valt att 

avgränsa diskussioner kring betygssättning och bedömning. Fördjupad kunskap om 

betygssättning och bedömning i relation till att använda pysparagrafen är något som jag 

istället ger som förslag på till vidare forskning.  

 

5.4 Etiska principer 

För att tillgodose delar av den forskningsetik som forskare bör förhålla sig till i sitt 

forskningsutövande, gällande vilka normer och värderingar som styr forskningen, så 

följer den här studien vetenskapsrådets etiska riktlinjer. De fyra riktlinjerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å. s. 7-14). För att underlätta tillämpningen av de etiska principerna 

och för att de skulle bli tydliga för de medverkande så utformades en samtyckesblankett 

(se bilaga B) som samtliga medverkande fick läsa och skriva under. På blanketten 

framgår relevant information gällande studiens syfte, hur intervjun går till, de etiska 

riktlinjerna och slutligen en underskrivningsruta. Det som framgår på 

samtyckeblanketten finns även redovisat muntligt och sparat i ljudformat hos 

uppsatsskrivaren. Informanterna har själva fått bestämma över sin medverkan och har 

haft valet att avstå eller avbryta intervjun eller sin medverkan om de velat. Den 
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information som har samlats in har förvarats på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta 

del av den och materialet har endast använts som material till denna studie. Av 

anonymitetsskäl och med hänsyn till de avgränsningar som har gjorts så har 

informanterna tilldelats könsneutrala namn, vilka är Max, Kim, Robin och Michelle.  

 

5.5 Analysmetod – hermeneutisk spiral  

Analysmetoden som används i den här studien tar avstamp i hermeneutiken. 

Hermeneutik handlar om att kunna tolka, förstå och förmedla (Ödman, 2016/2017 s. 

25). I allmänhet är det texter av olika slag som utgör det empiriska materialet för en 

hermeneutisk analys. Analysmetoden lämpar sig när syftet med en studie är att få 

tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomen och när de som intervjuas har 

fått större utrymme att själva välja vad de vill prata om (Westlund, 2015 s. 71). Det 

finns emellertid ingen generell arbetsmodell eller arbetsgång när det gäller analys- och 

tolkningsprocess inom hermeneutisk forskning. Processen kan istället liknas vid en 

spiral som enligt Ödman (2016/2017) används för att illustrera en vetenskaplig 

förståelses utveckling eller en enskild individs förståelseutveckling över en längre eller 

kortare tid (Ödman, 2016/2017 s. 104). Alla forskare går in i en tolkningsprocess varje 

gång ett material ska analyseras. Varje forskare har med sig olika förförståelse grundat 

på ens egna bakgrund. För en studie kan en viss förförståelse upplevas som en fördel 

men även som en nackdel. Det är en nackdel i den bemärkelse att de övertygelser, 

fördomar och förutfattade meningar som människor bär på kan påverka tolkningen 

(Westlund, 2015 s. 80). En viktig aspekt i tolkningsprocessen har därför varit mitt egna 

förhållningssätt. För att motverka en allt för stor inblandning av egna fördomar och 

övertygelser så har Westlunds (2015) förslag på förhållningssätt för hermeneutisk 

tolkningsprocess använts som utgångspunkt. Dessa är (1) en genuint nyfiken hållning, 

som innebär att texten ska tala till forskaren. En öppen inställning för den text som ska 

tolkas kan bidra till att uttolkaren leds in på oväntad mark och därmed öppnas upp för 

okända dimensioner. I sådana avseenden ska uttolkaren motta det okända utan rädsla för 

att den ursprungliga forskningsfrågan överskrids, fördjupas eller kompletteras. Denna 

öppenhet kan nämligen öka möjligheterna att se vad texten erbjuder. (2) Emotiv 

öppenhet som innebär att följa inslag som uttrycker olika känslor som till exempel ilska, 

sorg eller angelägenheter inför en företeelse. För att kunna tillämpa detta 

förhållningssätt fodras det att uttolkaren möter det empiriska materialet med (3) 

lyhördhet och fantasi, vilket är det tredje förhållningssättet som Westlund (2015) 

presenterar och som använts i denna studie (Westlund, 2015 s. 81). 
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5.6 Genomförande 

Till denna studie gjordes sammanlagt fyra deltagarförfrågningar till fyra musiklärare. 

Lärarna är på långt håll bekanta till mig och ingår i mitt personliga nätverk av 

musiklärarkollegor. Den första läraren fick en muntlig förfrågan, den andra kontaktades 

via plattformen Facebook och de två sista lärarna kontaktades via mejl. Samtliga lärare 

fick vid förfrågan information om studiens syfte och ämne. Detta för att de skulle få en 

inblick i vad frågorna skulle komma att beröra och om studiens ämne var tilltalande för 

dem. Samtliga lärare tackade ja till att delta med motiveringen att de gärna ville hjälpa 

till och för att de tyckte att det var ett intressant ämne. Intervjuerna genomfördes på 

platser som lärarna föreslog. Varje intervju började med att lärarna fick läsa den 

information som tillhandahållits dem muntligt eller via mejl och sedan fick de skriva 

under en samtyckesblankett (se bilaga B). Till intervjuerna förbereddes en frågeguide 

som har uppdaterats under arbetets gång (se bilaga A), men den har fungerat som stöd 

under samtliga intervjuer. Först ställdes några inledande frågor och efter det fortlöpte 

samtalen på olika sätt. Frågorna som ställdes anpassades utifrån informanternas svar 

och erfarenheter, vilket medförde att frågorna som ställdes i vissa fall var olika. 

Intervjuernas flexibilitet gav utrymme för utförligare svar, vilket resulterade i djupare 

förståelse för musiklärares förutsättningar ute i skolverksamheten. Det var inga andra 

närvarande i rummen under intervjuerna. Alla intervjuer spelades in som ljudfil på 

mobiltelefonens inspelningsfunktion och utöver det så fördes dokumentanteckningar 

under tidens gång. Allt material finns sparat hos uppsatsskrivaren.  

 

Den första intervjun hölls med Kim. Hen är 26 år och har arbetat som musiklärare i 

ungefär två år. Intervjun ägde rum i anslutning till uppsatsskrivarens lärosäte den 3 april 

2019. Samtalet hölls i ett avskilt rum och varade i ungefär 20 minuter.  

 

Den andra intervjun hölls med Robin. Hen är 40 år gammal och har arbetat som 

musiklärare i 10 år. Intervjun ägde rum på Robins arbetsplats den 9 april 2019. Samtalet 

genomfördes i Robins musiksal och varade i 30 minuter. Intervjun hölls i en paus 

mellan två musiklektioner. Efter intervjun gavs möjligheten att studera klassrummet och 

observera klassen under deras lektion. Det var ett erbjudande ifrån informanten som 

bejakades.  
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Den tredje intervjun hölls med Alex. Hen är 36 år gammal och har arbetat som 

musiklärare i snart 12 år. Intervjun ägde rum hemma i Alex bostad den 10 april 2019. 

Samtalet genomfördes i bostadens kök och varade i 40 minuter.  

 

Den fjärde intervjun hölls med Max. Hen är 57 år gammal och har arbetat som 

musiklärare i 27 år. Intervjun ägde rum i anslutning till uppsatsskrivarens lärosäte den 

12 april 2019. Samtalet genomfördes i ett avskilt rum och varade i 30 minuter.  

 

5.7 Transkribering och analys 

För att underlätta analysen gjordes först en transkribering av samtliga intervjuer. 

Transkribering är ingen rutinuppgift men har använts i denna uppsats för att på skriftlig 

väg representera den estetiska kraft som finns i ett muntligt framförande. Intervjuerna 

har transkriberats så omsorgsfullt som möjligt, det vill säga, förutom orden i dialogen så 

har även långa pauser, gester, skratt och utfyllnadsord skrivits ner. Transkriberingarna 

har sedan skrivits ut i pappersform eftersom utskrivna texter främjar möjligheten att 

sortera olika kategorier och mönster (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015 s. 51). När 

materialet sorterades så användes Rennstam och Wästerfors (2015) grundläggande 

metod – selektiv och fokuserad kodning. Selektiv kodning som innebär en mer öppen 

analys hjälper till att utläsa kategorier som kan kopplas till studiens forskningsfrågor 

(s.224). De selektiva kategorierna som kodades fram i denna studie var först väldigt 

övergripande. En kategori kallades praktiska anpassningar och markerades med rosa 

överstrykningspenna. Kategorin besvarade frågan på hur lärarna anpassar och 

inkluderar. Den andra kategorin kallades attityder och markerades med gul 

överstrykningspenna. Till denna kategori kopplades upplevelsen av positiva och 

negativa attityder och inställningar till begreppet inkludering. I detta skeende kunde fler 

kategorier utläsas eftersom lärarnas attityder påverkades av olika faktorer. De negativa 

attityderna var mer framträdande och kopplades därför till en kategori som kallades 

problemfaktorer och utmaningar. Denna kategori markerades med lila 

överstrykningspenna. När allt material hade genomgått denna selektiva kodning och 

utsagorna var återkommande så tillämpades fokuserad kodning som innebär en mer 

begränsad kodning (Rennstam & Wästerfors, 2015 s. 224). Kodningen handlade då om 

att få svar på varför lärarna upplevde positiva eller negativa attityder. I sammanhanget 

tillämpades de hermeneutiska förhållningssätten: nyfiken hållning, emotiv öppenhet och 

lyhördhet. För att förtydliga analysens process så exemplifieras den här med ett fiktivt 

exempel. 
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Exempel: 

Eleverna har enskilda hjälpmedel som de använder…och det är ju bra för då kan 

jag anpassa material som passar till dem. Men jag blir så irriterad för att… det 

går inte att inkludera vissa elever.  Utåtagerande elever kan man till exempel 

inte ha i klassrummet! De förstör för alla andra!  

 

Med en selektiv kodning går det utläsa kategorin praktiska anpassningar (rosa färg) 

som i detta fall är enskilda hjälpmedel. Lärarens kommentar ”det är ju bra för då kan jag 

anpassa material som passar för dem” tyder på en attityd (gul färg) till anpassningen. En 

annan kategori är problemfaktorer (lila färg) som i detta fall är utåtagerande elever. 

Lärarens kommentarer ”det går inte att inkludera vissa elever” och ”de förstör för alla 

andra,” tyder på en attityd (gul färg) till anpassning.  

 

Med en fokuserad kodning går det tolka de två föregående kodningarna på följande sätt: 

1. Praktiska anpassningar: ”det är ju bra för då kan jag anpassa material som passar till 

dem.” Attityden till denna anpassning kan tolkas som positiv eftersom informanten själv 

säger att det är bra.  

2. Problemfaktorer: ”jag blir så irriterad för att…det går inte att inkludera vissa elever. 

Utåtagerande elever kan man till exempel inte ha i klassrummet för de förstör för alla 

andra.” Attityden till denna anpassning kan tolkas som negativ eftersom informanten 

blir irriterad och säger att det inte går att inkludera vissa elever. Orsaken torde vara för 

att utåtagerande elever förstör för alla andra.  

 

De utsagor som presenteras i resultatkapitlet innehåller i vissa fall tvekningar och 

utfyllnadsord som ”liksom”, ”sådär” och så vidare. Det är ett medvetet val som har 

gjorts för att förtydliga informanternas sätt att resonera och tänka. En del utsagor har 

kortats ner med anledning av relevans för uppsatsen, men vid sådana fall har de 

markerats med hakparentes och tre punkter.  

 

5.8 Validitet och reliabilitet 

Enligt Ödman (2005) handlar validitet om giltighet. Han menar att en valid tolkning ”är 

en tolkning, vars innebörd är giltig för den företeelse som studeras eller skänker mening 

åt den företeelsen” (Ödman, 2005 s. 84). Förförståelse för ett forskningsområde kan 

som tidigare nämnts ses som fördelaktigt, men också som förödande om resultatet blir 

en konsekvens av en förförståelse. Westlund (2015) menar till exempel att en person 
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som har positiva erfarenheter och minnen av sin skolgång går in i tolkningsprocessen på 

ett helt annat sätt än den som har negativa erfarenheter av sin skolgång. Erfarenheterna 

kan alltså prägla forskarens sätt att tolka och förstå materialet (Westlund, 2015 s. 80), 

vilket i vissa fall kan leda till att innebörden inte blir giltig för den företeelse som 

studeras. De förhållningssätt som Westlund (2015) förespråkar och som nämndes under 

rubriken analysmetod är enligt henne viktiga för att göra den hermeneutiska 

tolkningsprocessen mer tillgänglig (Westlund, 2015 s. 80). Ödman (2005) menar att ett 

av de viktigaste validitetskriterierna inom hermeneutisk tolkningsprocess är den 

hermeneutiska cirkelns kriterium. Det innebär en förståelse av samspelet mellan 

tolkningens delar och helhet. Vidare menar han att kriteriet inbegriper en självkritisk 

granskning av hur man närmar sig tolkningssituationen. Forskare måste med andra ord 

urskilja sin egna roll i tolkningssituationen och vara medveten om att ens egna 

förförståelse är avgörande för tolkningen (Ödman, 2005 s. 110).  

 

Enligt Ejvegård (2009) så handlar reliabilitet om tillförlitlighet och om att minska risken 

för feltolkningar. Resultatet ska vara desamma oberoende av vem som utför 

undersökningen (Ejvegård, 2009 s. 77). Tillförlitligheten i denna studie argumenteras 

utifrån de metoder som har valts. Empirin samlades in utifrån semistrukturerade 

intervjuer där en frågeguide användes som stöd. En personlig intervju innebär att det 

finns möjlighet att anpassa och förklara frågorna så att informanterna verkligen förstår 

frågan och likaledes kan jag som intervjuar försäkra mig genom att sammanfatta min 

tolkning av svaren, för att på så vis försäkra mig om att informanternas utsagor har 

uppfattats rätt. För att höja reliabiliteten ytterligare så spelades intervjutillfällena in på 

telefonens inspelningsfunktion och kompletterades även med dokumentanteckningar. 

Det gav mig möjligheten att vid ett senare tillfälle skriva ner alla dialoger utan att 

blanda in egna tolkningar vid ett första skede av arbetet.  
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6 Resultat 
Följande kapitel ämnar redogöra för studiens resultat. Första avsnittet handlar om 

musiklärarnas tankar om begreppet funktionsnedsättning och vilket begrepp som de 

föredrar att använda för de elever som har någon form av nedsättning, och varför. Det 

andra avsnittet redogör för musiklärarnas erfarenheter av praktiska anpassningar och hur 

de gör för att individanpassa. I avsnittet presenteras även musiklärarnas upplevelser av 

gruppstorleken i förhållande till tidsaspekten, att inkludera utåtagerande elever och hur 

kollegors brist på engagemang påverkar det kollegiala samarbetet samt vilka faktorer 

som påverkar möjligheten att inkludera. Slutligen ges en sammanfattning av hela 

kapitlet. Analysen sker löpande och i form av ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

 

6.1 Musiklärarnas tankar om begreppet funktionsnedsättning 

Lärarna Max, Robin, Alex och Kim arbetar på olika skolor och har arbetat olika länge 

som lärare. På deras arbetsplatser i grundskolan förekommer fysiska och mentala 

funktionsnedsättningar i form av synnedsättning, rörelsehinder, ADHD, autismspektra 

och språkstörning. Samtliga lärare anser att begreppet funktionsnedsättning omfattas av 

både fysiska och mentala nedsättningar och att en funktionsnedsättning kan vara allt 

från lindrig till grav. Frågan gällande vilket begrepp lärarna föredrar att använda för de 

elever som har någon form av nedsättning visar olika svar. Max menar till exempel att 

oavsett vilket begrepp som används så byts det ändå ut med jämna mellanrum för att de 

med tiden får en negativ klang. Hen exemplifierar detta genom att dra paralleller till 

andra yrken.  

Typ om man säger…först hette det städerska och sen bytte man ut det till 

lokalvårdare, men efter ett tag så låter lokalvårdare lika nedsättande som 

städerska…Vilket inte jag tycker! (Max)  

 

Max menar att begreppet funktionsnedsättning är en bra benämning eftersom det ”sätter 

fingret på vad det är” men att dagens samhälle vill undvika användandet av 

nedvärderande begrepp och att det av den anledningen ständigt utvecklas nya begrepp. 

Robin resonerar på ett liknande sätt och diskuterar begreppet funktionsnedsättning i 

relation till begreppet funktionsvariation.  

 
Jag gissar på att man vill kalla det för funktionsvariation för att det ska låta så 

milt som möjligt och att det inte ska vara någon form av kränkande ord och 

så…(Robin) 

 

Robin säger att hen inte har något favoritord för att beskriva olika nedsättningar och att 

hen inte är så insatt i vilka begrepp som finns, men för att undvika att ”trampa någon på 
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tårna” så väljer Robin att använda begreppet funktionsvariation eftersom det klingar 

bäst med hur samhället ser på funktionsnedsättning. Alex förespråkar begreppet 

funktionsvariation framför funktionsnedsättning, men hens anledning grundar sig i att 

begreppet funktionsnedsättning kan vara missvisande och att det är lätt att enbart 

förknippa funktionsnedsättning med utvecklingsstörning och grövre diagnoser.  

 
Säger man funktionsnedsättning så tänker man kanske inte på de här 

neuropsykiatriska diagnoserna… utan då tänker man kanske att man har en 

utvecklingsstörning eller att man har autism eller någonting. För mig låter det 

mer gravt att säga att man har en funktionsnedsättning (Alex) 

 

Alex menar att nedsättningar skiljer sig åt och att de varierar i grad och nivåer och att 

det blir problematiskt om alla nedsättningar ska rymmas inom begreppet 

funktionsnedsättning, då hen menar att begreppet funktionsnedsättning förknippas med 

grövre diagnoser och utvecklingsstörning. Vidare menar Alex att begreppet 

funktionsvariation är ett mer rättvisande begrepp eftersom det inte säger något om 

vilken grad av nedsättning en individ har utan istället ger sken av att alla har olika 

funktioner. Kim resonerar på ett liknande sätt då hen tänker att alla individer är 

funktionsvarierade.  

 
Jag tänker att det är upp till den enskilde eleven och dennes läkare, föräldrar och 

alla sådana…vårdnadshavare att ha med det som har med själva nedsättningen 

att göra. Det angår ju egentligen inte mig. Det som angår mig är ju vad de har 

för funktion, så därför säger jag att alla är funktionsvarierade (Kim) 

 

Enligt Kim är alltså alla individer funktionsvarierade. Hen lägger ingen värdering i 

huruvida begreppen är nedvärderande eller inte, utan grundar sitt resonemang i att alla 

har olika funktioner och därmed behöver individuell anpassning oavsett nedsättning 

eller inte. Genomgående påpekar Kim att eleven måste stå i fokus och att det är upp till 

läraren att hitta lösningar som fungerar för just dennes funktion.  

 

6.2 Musiklärarnas erfarenheter av praktiska anpassningar 

Inkludering har varit ett centralt begrepp genom studien. Empirin visar att inkludering 

och individanpassning går hand i hand eftersom det krävs anpassningar för att kunna 

inkludera. Samtliga lärare delar uppfattningen om att anpassningar görs och att de 

varierar beroende av diagnos och funktionsnedsättning. Det är till exempel skillnad på 

anpassningar som görs för elever med fysiska nedsättningar och de anpassningar som 

görs för elever med mentala funktionsnedsättningar.  
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I Robins undervisning förekommer det elever med grav synnedsättning. Dessa elever 

har egna iPads där möjlighet till förstoring av text finns. I musikämnets praktik kan det 

innebära förstoring av ackord och låttexter, vilket är ett exempel på enskilda hjälpmedel 

som eleverna har. Några andra exempel på enskilda hjälpmedel är applikationer som har 

talfunktion och program på datorn som har språkstöd. Robin nämner även att hen 

instrumentanpassar för dessa elever. Det vill säga att eleverna blir tilldelade instrument 

som i relation till deras funktionsnedsättning är lättare att hantera. 

 
Gitarr tror jag är i princip omöjligt. Keyboard är ju lättare i alla fall när 

tangenterna fortfarande är ganska stora och det är stora kontraster mellan svart 

och vitt. Och man kan skriva bokstäver så att de ändå kan se det. (Robin) 

 

Robin framhäver också att det bästa sättet för att hjälpa dessa elever är att sätta sig 

tillsammans med dem och gå igenom en sak i taget. Vidare menar hen att det i vissa 

avseenden blir problematiskt eftersom tiden måste räcka till för alla elever. Robin menar 

att det i princip är omöjligt att hinna hjälpa alla under en lektion ”för man är alldeles för 

otillräcklig.” Robin har därför utformat sin undervisning på ett sätt som hjälper hen att 

tillgodose samtliga elevers behov och där elever kan arbeta utifrån egna förutsättningar. 

Hen har utformat filmer med nivåanpassat material, praktiska instruktioner och 

förklaringar som eleverna kan följa om Robin inte är tillgänglig. Robins framtoning ger 

sken av att detta är den bästa anpassning som hen har gjort. Filmerna fungerar i 

sammanhanget som en förlängd arm och tar dessutom hänsyn till elevers olika 

förutsättningar. 

 

Max har erfarenhet av en elev med rörelsehinder. I detta fall anpassades hela skolan. 

Skolan byggdes om med ramper och handikappanpassade toaletter. De arbetssätt som 

Max använde då och fortfarande använder i musikundervisningen är att arbeta mot 

praktiska mål. Enligt Max är projektinriktad undervisning väldigt individanpassat 

eftersom eleverna får arbeta med det som de själva har valt och som de själva vet att de 

klarar av.  Max hävdar att sådan undervisning främjar delaktigheten och att delaktighet 

fyller en betydligt väsentligare funktion än undervisningsinnehåll som eleverna inte har 

någon användning av. Vidare menar hen att individanpassning sker på raster och inte 

under lektioner och att lärare måste avvara tid för de elever som behöver extra hjälp.  

 
Det gäller att ta sig tid. Det är såhär…att vara musiklärare…man gör inte jobbet 

på lektionerna. Det är många lärare som tror att man kan göra det. För att nå de 

här grejerna som leder någonstans så måste man ta till raster…eller hitta tider så 

att de här eleverna kommer ikapp och kan fungera (Max) 
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Max utsaga kan tolkats som att musiklärare måste använda den tid som egentligen inte 

finns för att kunna hjälpa de elever som på olika sätt behöver anpassningar eller extra 

hjälp. Uppfattningen är även att detta likväl kan gälla för de elever som inte har någon 

funktionsnedsättning. Oavsett vilket så framhäver Max att tidsanpassning och 

engagemang utanför klassrummet är viktigt eftersom det ger eleven en chans att bli 

förberedd inför en lektion och vidare så att eleven kan delta i den reguljära 

undervisningen på samma villkor som övriga elever. I många fall framställs detta som 

en nödvändighet eftersom lektionstiden inte räcker till när lärare har en klass med cirka 

30 elever.  

 

Samtliga lärare har erfarenhet av att arbeta med elever som har mentala 

funktionsnedsättningar. Informanternas utsagor framhåller främst erfarenheter som rör 

elever med ADHD, eller som några lärare uttrycker det ”myror i kroppen” och ”spring i 

bena”, och autistiska elever som i några avseenden kan ha svårt för sociala samspel. 

Anpassningarna för de olika formerna av funktionsnedsättning ser enligt Alex relativt 

lika ut. Det första steget handlar om att prata med eleven och ta reda på vad eleven är 

behjälpt av. Anpassningarna grundar sig sedan i att undervisningen ska vara så tydlig 

som möjligt för de elever som behöver det.  

 
Musik är ett så himla fritt ämne att det kan vara svårt att komma till ro om det 

inte finns tydliga riktlinjer på vad som gäller […] Jag har haft…liksom listor 

där de kan bocka av vad vi ska göra…eller skriver på tavlan. […] Tydlighet, 

pauser, listor och att informera innan så att de vet vad som händer är viktigt 

(Alex) 

 

För de elever som tenderar att uppvisa koncentrationssvårigheter krävs det tydliga ramar 

i form av tydlig struktur. I många fall kan en sådan struktur gynna samtliga elever. Alex 

synsätt skiljer sig jämfört med Max synsätt att se på inkludering. Enligt Max ska 

undervisningen vara relativt fri så att eleverna får utrymme att själva välja vad de vill 

arbeta med, men enligt Alex kan otydliga riktlinjer skapa oro och istället leda till att 

eleven tappar sitt engagemang.  

 

Enligt Kim får man använda de resurser man har och göra specifika anpassningar under 

lektionens gång. Kim framhäver att dialogen med eleven är den viktigaste aspekten för 

att anpassningar ska fungera.  
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Att man pratar med eleven. Inte bara att man tänker ”ja, men nu har jag en elev 

som har den här diagnosen och då kommer jag behöva göra såhär”…Jag tänker 

att, vill jag veta hur en elev vill ha det så frågar jag ju eleven helst (Kim) 

 

Kim menar att det är genom dialog som lärare får möjlighet att göra rätt anpassningar 

som passar för den specifika elevens behov. Hen menar också att dialogen främjar 

relationen mellan lärare och elever, vilket leder till ökat förtroende för läraren. 

 

6.3 Social tolerans och elevers samarbete 

Samtliga lärarinformanter hävdar att elever i dagens skola har en förståelse för 

varandras olikheter och att klasskamraters attityder till de elever som är i behov av extra 

anpassningar och stöd generellt sett är väldigt god. Enligt Kim så är förståelse och 

social tolerans en orsak till varför inkludering fungerar. Hen berättar att klasskamrater i 

vissa fall hjälper de elever som behöver stöd. Detta har visat sig när lärarens hjälp har 

varit otillräcklig. Då har klasskamraterna gett stöd genom att till exempel använda ett 

annat typ av språk.  

 
För eleverna har ju ett språk som de pratar med varandra som jag aldrig kommer 

kunna närma mig, liksom. Utan jag försöker ju ge av det som jag har och sen 

när de pratar med varandra så lyfts ju kunskapen ännu mer…då kan man verklig 

märka att de hjälper varandra (Kim) 

 

Kim upplevelse är att klasskamrater kan betraktas som en extra resurs och att det är 

möjligt tack vare acceptansen och förståelsen för varandras olikheter. Kims emotionella 

framtoning ger sken av att samarbetet mellan eleverna är något som hen tycker är 

positivt. Aspekten av att klasskamrater har förmågan att fungera som draghjälp är 

återkommande och innefattar både de elever som behöver extra stöd och de elever som 

har svårt att engagera sig. Alex och Max framhäver till exempel att duktiga och 

engagerade elever oftast kan smitta av sitt engagemang på andra. Max menar att 

musiklärare ska ”låta duktiga elever få vara duktiga.” Hens poäng är att det medför en 

stegring hos andra elever och att det resulterar i att de så småningom också vågar stiga 

upp och vara duktiga.  

 

6.4 Musiklärarnas upplevelser av inkluderingens problem och 
utmaningar 

I följande avsnitt redogörs för aspekter som i empirin har benämnts som utmaningar och 

problem med inkludering. De aspekterna som är mest framträdande är gruppstorleken, 

utåtagerande elever och kollegialt samarbete. Enligt några lärarinformanter påverkar 

dessa problem och utmaningar deras möjligheter att inkludera och på samma sätt 
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påverkar problemen deras attityder på ett negativt sätt. Gällande gruppstorleken så har 

lärarinformanterna något skilda erfarenheter och har därmed olika attityder till det.  

 

6.4.1 Gruppstorlek 

Tre av lärarna understryker att de får för lite tid med eleverna och att de inte hinner 

hjälpa alla elever på det sätt som de hade önskat. I sammanhanget pratar Robin om att 

halvklass är en lösning på tidsproblemet.   

 
Man kan inte undervisa musik i helklass. Det är ganska enkelt egentligen. Men 

det handlar ju om ekonomi och sådär. (Robin) 

 

Alex som aldrig har fått möjlighet att undervisa i halvklass resonerar på följande sätt. 
 

Jag känner väl att…ja, det kanske är möjligt att inkludera, men då behöver man 

antingen vara fler lärare eller så behöver det vara färre elever…eh…och att tid 

finns. (Alex) 

 

Lärarnas attityder till inkludering med utgångpunkt i denna aspekt indikerar på en viss 

negativitet. Tolkningen är att Robin med sin erfarenhet är fast besluten på att halvklass 

är den enda lösningen medan Alex utsaga indikerar på en viss osäkerhet eftersom hen 

aldrig har fått möjlighet att undervisa i halvklass. Max diskuterar också sina 

erfarenheter kring gruppstorlek men har en annan attityd till aspekten.  

 

Det går alldeles utmärkt! Man ska inte bara säga att mindre grupper är bättre 

utan det gäller att hitta rätt storleksgrupp till rätt situation […] i vissa situationer 

så stannar dynamiken om grupperna blir för små (Max)  

 

Max utsaga visar på en medvetenhet om att det i vissa situationer kan passa bättre med 

mindre grupper, men att hen väljer att se fördelar framför nackdelar. Tolkningen är att 

Max positiva attityd bidrar till att gruppstorleken inte blir något problem.  

 

6.4.2 Utåtagerande elever  

Ett återkommande problem är inkluderingen av de elever som tenderar att vara 

utåtagerande. Även om skolan ska vara en inkluderande miljö så visar några utsagor att 

inkluderingen kan få negativa konsekvenser, både för omgivningen och för den 

utåtagerande eleven själv.  

 
De som är absolut svårast att inkludera är de här utåtagerande eleverna […]  

…de går inte att anpassa för. Jag vet inte hur man ska göra det. Vi har fått tips 

då av olika speciallärare. Jag har fått tips på allt möjligt, att jag ska ge röda och 

gula kort, men det…de bara skrattar åt det. […] Så där är anpassningen extremt 

svår eftersom de förstör så mycket i klassrummet. […] Man kan inte offra 24 

elevers arbetssituation bara för att två tvunget måste vara i klassrummet […] 
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och så är det kanske tvärtom…man tror att man har inkluderat dem, men istället 

så har det blivit att över 24 elever sitter och i princip hatar de här eleverna för att 

de förstör så mycket för så många (Robin) 

 

 

Robins utsaga indikerar att inkludering i några fall kan vara omöjligt. Hen har fått hjälp 

av speciallärare som har gett olika förslag på initiativ, men det har endast resulterat i 

brist på respekt från elevernas sida. Robin exponerar en viss irritation mot kravet att 

undervisningen ska vara inkluderande när det i praktiken är orealistiskt. Uppfattningen 

är att Robin har försökt att anpassa undervisningen och möta elevernas behov med hjälp 

av skolan, fast utan någon respons från eleverna. I detta fall framställs uppdelning som 

det enda alternativet, vilket går emot principen om en inkluderande skola.  

 

Max delger en annan erfarenhet där uppdelning är det enda alternativet. Musikämnet är 

generellt ett väldigt högljutt ämne där elever möter många olika intryck. I Max utsaga 

går det urskilja att en sådan miljö kan påverka elevers mående.   

 

Han blev helt skogstokig när han hade musik. Vi trivdes jättebra med varandra 

så, men det blev liksom bara…han blev så bombarderad med intryck…och jag 

kan förstå honom när man lever i den världen som han gör. Vad jag gjorde då 

var helt enkelt att jag hade en assistent som gick iväg med honom till ett ensamt 

rum där han fick arbeta i lugn och ro…för det var det enda sättet (Max) 

 

Max utsaga kan tolkas som att uppdelning av elever i vissa fall är en nödvändighet för 

att elever med ADHD ska må bra. Max förespråkar i första hand en uppdelning för att 

hjälpa eleven att komma till ro och Robin förespråkar en uppdelning för att övriga 

elever ska finna arbetsro utan att utåtagerande elever förstör undervisningen. Attityderna 

till inkludering i detta avseende kan tolkas som negativa eftersom inkluderingen i vissa 

fall förstör mer än hjälper. I sammanhanget kan elevernas brist på engagemang ses som 

en bidragande orsak till negativa attityder. Oavsett om musiklärare anpassar 

undervisningen så spelar det ingen roll om eleverna väljer att strunta i det. Tolkningen 

är att det skapas en ond cirkel där musiklärare får en negativ attityd till följd av elevers 

brist på engagemang.  

 

6.4.3 Kollegialt samarbete 

Ett problem som Kim lyfter fram är hens kollegors negativa attityder till inkluderings- 

och individanpassningsfrågor. Kims utsaga pekar på att hen tror på inkludering och 

anpassning och att den främjas om det finns ett kollegialt stöd och samarbete. 
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Vi hade en jättestor diskussion om det här där många lärare tycker att vi inte 

behöver individanpassa. De säger ”sätt in en resurs då för jag behöver inte 

individanpassa.” Medan jag individanpassa massvis. […] Jag själv försöker 

verkligen vara den personen som vill driva den här frågan och som försöker 

bemöta mina elever varje dag på den här frågan (Kim)  

 

Kims egna attityd till inkludering kan tolkas som positiv eftersom hen skriver att hen 

”verkligen vill driva den här frågan,” men däremot kan kollegornas brist på 

engagemang tolkas som negativ. I detta fall torde det vara kollegorna som utgör 

attitydmässiga hinder och som därmed står bakom den sociala modellens princip.  

 

En annan aspekt av det kollegiala samarbetet handlar enligt Alex om kollegors respekt 

för varandras olika ämnen. Alex hävdar att hen i somliga fall möts av ett otrevligt 

bemötande av sina kollegor, eftersom kollegorna anser att musikämnet inte är viktigt.  

 
Musik är ju ett ämne, som jag kan tycka, hamnar långt ner i rang. Kanske inte 

hos eleverna men tyvärr så gör det ju kanske det hos övriga och då även en själv 

(Alex) 

 

Alex upplever att kollegorna prioriterar bort musikämnet och bemötandet från 

kollegorna upplevs som negativt. Bemötandet kan i sin tur hindra möjligheten till 

kollegialt samarbete som vidare påverkar möjligheten att tillsammans skapa en 

fungerande och inkluderande studiemiljö för elever med funktionsnedsättningar.  

 

6.5 Faktorer som underlättar musiklärarnas inkluderingsprocess 

I följande avsnitt redogörs musiklärarnas upplevelser av att använda relationell 

pedagogik och på vilket sätt det påverkar inkluderingsprocessen. I avsnittet presenteras 

även musiklärarnas tankar om musiklärares generella förutsättningar.  

 

6.5.1 Relationen mellan elever och lärare 

Vid många tillfällen pratar samtliga lärarinformanter om relationen till sina elever. I 

sammanhangen involverar lärarna alla elever och framhäver att de försöker använda 

relationell pedagogik i klassrummet, oavsett om eleven har en funktionsnedsättning 

eller inte.   

 
Skapar man inte relation nu för tiden så är man nästan körd som lärare. […] 

Relationell pedagogik är absolut min starkaste sida… för jag har ingen naturlig 

pondus. (Robin) 
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Robins sätt att uttrycka sig kan uppfattas som att relationen till eleverna är en 

nödvändighet och att det involverar alla lärare oavsett ämne. Kim säger såhär. 

 

Jag försöker vara en så öppen individ som möjligt så att eleverna känner att 

”amen, Kim kommer förstå vad jag säger och hen kommer vilja lyssna på mig 

och kommer vilja kunna ta mina problem på allvar” (Kim) 

 

Enligt Kim handlar det om att få elevernas förtroende och tillit utan att skapa 

maktförhållanden. Relationen har således tolkats som en faktor som kan främja 

engagemanget hos eleverna. Om eleverna har förtroende för sina lärare kan det också 

leda till ökat engagemang hos lärarna och som vidare leder till positiva attityder till 

inkludering och anpassning. Tidsbristen är dock återigen ett hinder och som i detta 

sammanhang hindrar möjligheten till relationsbyggande.   

 
Lärare som har svenska och SO i en klass och som får träffa den här 

klassen…minst en gång varje dag kan skapa relationer men jag känner liksom 

att…jag aldrig på 40 minuter en gång i veckan hinner det. (Alex)  

 

I musikklassrummet kan det med andra ord vara svårt att skapa relationsbyggande 

situationer eftersom lärarna får så lite tid tillsammans med eleverna.  Alex menar att det 

är skillnad för de lärare som träffar eleverna mer kontinuerligt. De får chans att lära 

känna eleverna på ett annat sätt.  

 

6.5.2 Musiklärares förutsättningar 

Två av lärarinformanterna framhäver att musiklärare måste ges rätt förutsättningar för 

att musikundervisningen ska kunna fungera. Max understryker att musiklärare måste 

vara starka och våga driva vissa saker. Hen har till exempel fått driva vissa saker mot 

rektorer och skolchefer.  

 
Ibland får man komma med papper till rektorn och säga ”lagen säger såhär: du 

har att, därför att jag har att…” och jag har ju fått driva vissa saker mot 

skolchefer också. (Max) 

 

Max är medveten om vad som förväntas av både lärare och rektorer och vågar därför 

argumentera för sin sak. Hen berättar att de saker som ibland måste argumenteras för är 

praktiska och fysiska förutsättningar. Robin understryker att de fysiska förutsättningarna 

är viktiga och fysiska förutsättningar handlar i sammanhanget om klassrummets 

utrustning, instrument och andra hjälpmedel som underlättar undervisningen.   

 
Det är viktigt med de här fysiska förutsättningarna, annars går det inte 

undervisa! Att alla elever har egna datorer är ju en förutsättning som underlättar 
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undervisningen. Fast vi har ett väldigt sårbart system nu för tiden. Du vet att 

ligger internet nere så kan vi typ bara stänga undervisningen en dag. För all 

undervisning bygger på… det är ju inte så mycket böcker och såhär längre 

liksom. (Robin) 

 

 

Robins poängterar att de fysiska förutsättningarna är viktiga och att undervisningen ska 

fungera. Goda förutsättningarna kan således uppfattas som en nödvändighet och som en 

faktor som påverkar musiklärares attityder till inkludering. Robins utsaga indikerar på 

att internet är en viktig förutsättning och att mycket undervisning bygger på ett 

fungerande nätverk.  

 
6.6 Sammanfattning av resultat 

Samhället påverkar lärarnas sätt att tänka och resonera kring begreppet 

funktionsnedsättning. Det är tydligt att begreppet diskuteras i relation till vad som anses 

som nedvärderande eller inte och att några av lärarna vill undvika att använda fel 

begrepp. För en av lärarna handlar det inte om att begreppet funktionsnedsättning är 

nedvärderande utan om att det är missvisande och otydligt vad begreppet egentligen 

omfattas av, eftersom det finns olika grader av nedsättning. För två av lärarna spelar det 

ingen roll vilket begrepp som används eftersom de inte lägger någon värdering i själva 

begreppet. Det viktigaste för dem är att eleven står i fokus och att denne ska betraktas 

som en människa och inte ett begrepp.  

 

De praktiska anpassningarna ser olika ut och varierar beroende på vilken 

funktionsnedsättning en elev har. Några anpassningar som lärarna tillämpar för att 

musikundervisningen ska kunna vara inkluderande är instrumentanpassning, 

nivåanpassat material via filmer, att arbeta projektinriktat, att ha tydliga riktlinjer, att 

lärarna avvarar tid för de elever som behöver extra stöd och slutligen att föra en dialog 

med eleverna. Dagens samhälle erbjuder även olika hjälpmedel som elever är behjälpta 

av och som underlättar inkluderingen i musikundervisningen. Det finns en tydlig 

medvetenhet hos lärarna att samtliga elever måste ges möjlighet att arbeta utifrån egna 

förutsättningar. Lärarnas inställningar till de anpassningar som de själva presenterar är 

positiva. Några av lärarnas undervisning är uppbyggd på ett sätt som gör att eleverna får 

mycket elevinflytande och eget ansvar medan någon lärare istället arbetar med tydliga 

riktlinjer. En av lärarna framhäver att dialogen med eleven är det viktigaste för att 

anpassningarna ska passa elevens behov, annars finns det en risk att fel anpassningar 

görs. I en av utsagorna går det urskilja att den sociala modellens princip har gett effekt. 
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En skola byggde om sin verksamhet för att motverka fysiska hinder för en elev som har 

rörelsehinder. Tolkningen är att skolan vill följa principen om en inkluderande skola där 

samtliga elever är välkomna.  

 

Utsagorna visar att de utmaningar som förekommer ute i praktiken oftast är i relation till 

gruppstorlek, inkludering av utåtagerande elever, elevers engagemang och det kollegiala 

samarbetet. Lärarnas upplevelser grundas i positiva och negativa erfarenheter, vilket 

återspeglas i positiva och negativa attityder. En lärare hävdar till exempel att det i 

princip är omöjligt att inkludera utåtagerande elever. Denna lärare menar att det gynnar 

omgivningen om en utåtagerande elev får gå iväg till ett annat rum. En annan lärare 

påstår också att det i vissa fall krävs en uppdelning för att undervisningen ska fungera, 

men då handlar det istället om att eleven mår bäst av det. Lärarna har med andra ord 

liknande attityder, men skillnaden är att den ena lärare vill skapa ordning i omgivningen 

och den andra vill hitta en lösning som är bäst för eleven. En tredje lärare ger sken av att 

inkludering och anpassning är fullt möjligt, men att det är kollegorna som utgör 

attitydmässiga hinder eftersom de har uttalat att ”de behöver inte individanpassa.” 

 

Samtliga lärare förespråkar ett relationellt förhållningssätt. En bra relation mellan lärare 

och elever bidrar till tillit och förtroende, vilket underlättar individanpassning och 

inkludering. Tillit och förtroende kan i många fall leda till engagerade elever och lärare 

som i sin tur kan leda till ömsesidig respekt. Engagemanget bidrar till positiva 

upplevelser och därmed positiva attityder. Tiden är emellertid ett hinder som påverkar 

möjligheten att skapa relationer för musiklärare. I många fall har lärare som träffar sina 

elever mer kontinuerligt större möjlighet till detta. En annan påverkande faktor är 

musiklärarnas förutsättningar. Musiklärare i grundskolan kan inte följa de riktlinjer som 

står i Lgr11 om inte klassrummet är utrustat med de förnödenheter som krävs. En av 

lärarna påpekade att hen har fått driva vissa frågor mot rektorer och skolchefer.  
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7 Diskussion 
För att svara på och diskutera studiens två forskningsfrågor så har följande kapitel delats 

upp i två delar. Den första delen ämnar redogöra för musiklärarnas erfarenheter av 

inkludering och anpassning. I avsnittet diskuteras musiklärarnas möjligheter till 

anpassning i jämförelse med tidigare år och även hur den sociala modellen påverkar 

samhället i relation till skolan. Den andra delen ämnar redogöra för musiklärarnas 

attityder till inkludering och anpassning. I avsnittet presenteras både positiva och 

negativa aspekter eftersom attityderna i somliga fall upplevs som sammanflätade.   

 

7.1 Inkludering i musikundervisningen 

Musiklärarna i den här studien anpassar på olika sätt sin undervisning så att den ska 

vara inkluderande och för att den ska tillgodose elevers behov. Musiklärarnas kunskaper 

om olika anpassningar och inkludering upplevs som mer extensiv än den kunskap som 

musiklärarna i Darrows (1999) studie hade. Då fanns att musiklärarna inte kunde 

tillgodose elevers olika sätt att lära sig (s. 268). Musiklärarna i denna studie har istället 

tillgång till praktiska hjälpmedel i form av iPads, olika applikationer, 

språkstödsprogram och videofilmer, som underlättar specifika individanpassningar. 

Några av lärarna instrumentanpassar för att motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser och någon lärare utformar tydliga riktlinjer för de elever som behöver 

hjälp med struktur. En av lärarna arbetar projektinriktat med argumentet för att den typ 

av undervisning tar hänsyn till samtliga elevers förutsättningar och två av lärarna 

framhåller att de för en dialog med eleven för att på så sätt få reda på vad eleven är 

behjälpt av. I övrigt finns det också specialpedagogiska webbplatser där musiklärare kan 

få stöd och tips på olika läromedel.  

 

Några av de lösningar som Darrow (1999) lade fram som förslag på för att underlätta 

inkludering (s. 270), tyckts alltså ha tillämpats efter år 1999. Ett förslag handlade om att 

få kunskap om problemlösningar vid specifika situationer. En specifik situation 

uppfattas i denna studie som en situation där ordinarie undervisning inte räcker till för 

de elever som tenderar att inte klara undervisningen och där skolan behöver hitta 

lösningar på problemet. Uppfattningen är att det idag finns tydligare riktlinjer för 

problem. Skolverket (2014) har till exempel tagit fram allmänna råd för att stödja lärare 

och övrig personal i deras arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram. Musiklärarna i 

denna studie är också väldigt medvetna om att elever lär sig på olika sätt och att det är 



  
 

34 

deras uppgift som lärare att anpassa undervisningen så att den passar för varje enskild 

elev. Grundskolans nationella mål och riktlinjer torde vara en anledning till denna 

medvetenhet, men också samhällets sätt att lyfta fram individers rättigheter och 

okränkbarhet. Samhällets engagemang för att hitta lösningar för de elever som behöver 

anpassningar ses som en effekt av den sociala modellens princip. För enligt Oliver 

(2009) och Shakespeare (2013) så är det just samhället som måste förändras, och 

jämfört med år 1999 så verkar det som att samhället faktiskt har förändrats gällande 

kunskap och möjligheter till anpassningar.  

 

Musiklärarna i studien diskuterar också begreppet funktionsnedsättning i relation till 

vad som kan anses som nedvärderande eller inte. Detta skulle kunna vara en effekt av 

den sociala modellens princip. Tolkningen är att några av lärarna har en förhoppning om 

att rätt begreppsanvändning hjälper till att motverka attitydmässiga hinder. Lärarna vill 

ha ett respektfullt förhållningssätt gentemot individer som har någon form av 

funktionsnedsättning genom att använda begrepp som samhället förespråkar. Samhället 

kan därför förstås som en påverkande faktor för lärarnas attityder. 

 

7.2 Musiklärarnas attityder till inkludering 

Den främsta fördelen med inkludering är likt Darrows (1999) studie musiklärarnas 

upplevelser av social tolerans mellan eleverna. Elevernas attityder utgör en del av det 

samhälle som Tideman (2000) menar kan skapa barriärer. En av lärarna upplever att 

inkludering har bidragit till interaktion mellan de elever som har någon form av 

funktionsnedsättning och övriga elever, vilket torde vara en anledning till varför det 

också skapas tolerans. Eleverna lär sig av att hjälpa varandra och förståelsen för 

varandras olikheter blir större. Elevernas interaktion med varandra kan också påverka 

lärares attityder till det positiva (Giangreco et al. 1993) och några av lärarna i denna 

studie upplever att klasskamraterna har förmåga att fungera som draghjälp för vissa 

elever. Den sociala toleransen finns även bland musiklärarna som med hjälp av sin 

lyhördhet och medvetenhet anpassar undervisningen så att det ska passa för specifika 

situationer. Enligt Lundqvist (2016) så kombinerar flertalet reguljära skolklasser 

inkludering med särskilt stöd (s. 113) och det tyder på en försiktig och inte övertygad 

inställning till inkludering. De tendenserna återspeglas inte bland informanterna i denna 

studie. En av lärarna hävdar istället sin starka vilja till att inkludera och bland de andra 
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informanterna nämns aldrig en kombination av särskilt stöd och inkludering i 

musikundervisningen.  

 

En lärare i studien upplever att utåtagerande elever är de svåraste att inkludera. Läraren 

i fråga har i sammanhanget en negativ inställning till inkludering och exponerar också 

en irritation till det. Lärares negativa känslor kan enligt Hamre och Pianta (2001) hänga 

samman med en lägre grad av engagemang från barnens sida (s. 634), vilket stämmer in 

på denna situation. Lärarens upplevelse är grundat på erfarenheten av att eleven är 

oengagerad och stör omgivningen. Läraren har på många sätt försökt att anpassa och 

möta elevens behov med hjälp av skolan och speciallärare, fast utan någon respons från 

eleven. Det enda sättet för att skapa ordning i klassrummet är om denna elev får gå till 

ett annat rum. Det är emellertid inte förenligt med principen om en inkluderande skola 

för alla, vilket läraren är medveten om. Eleven är därför kvar i den reguljära 

undervisningen och fortsätter därmed att skapa oordning och osämja med sina 

klasskamrater. Enligt Matsons (2017) studie så hävdar lärare och föräldrar att 

inkludering borde utesluta permanenta smågrupper av elever och Linikko (2009) menar 

att uppdelning av elever inte främjar mötet mellan lärare och elever. I detta fall ses 

emellertid inkludering som ett dilemma som är svårt att hantera. Alla i klassrummet 

påverkas på ett negativt sätt och musiklärarens utsaga om att ”det sitter 24 andra som i 

princip hatar den här eleven” indikerar på att situationen snarare blir exkluderande än 

inkluderande för den utåtagerande eleven.  

 

En annan lärare hävdar också att uppdelning är det enda alternativet eftersom den 

ljudmässiga miljön i musikundervisningen ger utlopp för olika intryck som påverkar 

eleven på ett negativt sätt. Skillnaden är emellertid att denna läraren, i samråd med 

eleven, har kommit överens om att en uppdelning är det bästa alternativet. Sammantaget 

så har den här eleven ett större engagemang och relationen mellan läraren och eleven är 

bättre. Uppdelningen är fortfarande inte förenlig med den inkluderande principen, men 

eleven har själv fått bestämma över sin undervisning och det har läraren tagit hänsyn 

till. I detta fall går det se hur Olssons (2016) påstående, om att relationen mellan elever 

och lärare är betydelsefull för lärarens handlingsmöjligheter, stämmer. Relationen till 

eleverna är också något som samtliga musiklärare i studien framhäver som viktig.  

Deras argument för ett relationellt förhållningssätt är för att goda relationer leder till 

förtroende och tillit, vilket underlättar möjligheten till att göra specifika anpassningar 
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som gynnar elevers förmågor. Frelin (2010) menar att goda förutsättningar är nyckeln 

till att kunna skapa lärare- och elevrelationer, vilket inbegriper att lärare måste få 

tillräckligt med tid så att möjligheten till relationsbyggande är realistisk.  

 

Tre av musiklärarna i denna studie ser tiden som det mest möjliggörande och som det 

största nuvarande problemet. Darrow (1999) fann att musikpedagoger upplever att de 

får för lite tid för kunna tillgodose elevers behov (s. 286) och Skolinspektionen (2011) 

fann att elever i musikundervisningen önskar att de kunde få mer hjälp under 

lektionerna (s. 15). Dessa fenomen återfinns även i denna studie, sett utifrån en av 

lärarnas perspektiv, då hen hävdar att ”man är alldeles för otillräcklig” i det avseende att 

hinna hjälpa alla elever. En annan lärare pratar om tidsbristen i relation till att skapa 

relationer med eleverna. I sammanhanget pratar dessa musiklärare också om att 

gruppstorleken är alldeles för stor i förhållande till den tid som de får. Det är 

anmärkningsvärt att tidsaspekten är ett bestående problem trots att myndigheter och 

forskare har synliggjort problemet tidigare. Om det inte finns tid så går det inte att 

arbeta med de inkluderingsprocesser som Matson (2017) menar är viktiga. Orsaken till 

problemet torde vara musiklärarnas förutsättningar. Enligt Tideman (2000) är det 

samhället som skapar attitydmässiga hinder, men i relation till tidsproblemet går det 

urskilja att samhället i detta fall inte kan betraktas som en enad front. Musiklärarna i 

studien önskar att de hade mer tid och har därmed positiv inställning, medan de 

ekonomiska förutsättningarna är det egentliga problemet. Den sociala modellen ska 

enligt Oliver (1990) betraktas som ett verktyg för att skapa sociala och politiska 

förändringar i samhället (s. 57), men gällande tidsaspekten går det se tendenser till 

misslyckande.  

 

Två av lärarna framhäver också bristen av kollegialt samarbete. En an lärarna hävdar att 

musikämnet på hens skola hamnar långt ner på prioriteringslistan och att kollegornas 

bemötande gentemot hen är negativ. Den andra läraren har en positiv inställning till 

inkludering och uttrycker att hen ”verkligen vill driva frågan.” Hen har på många sätt 

försökt skapa sammanhang där frågan kan diskuteras, men responsen från kollegorna 

har dessvärre varit väldigt svag. Kollegialt samarbete, lärares engagemang och tron på 

att inkludering är möjligt är enligt Matson (2017) det viktigaste i processen mot en 

inkluderande undervisning (s.122). I detta fall är det problematiskt eftersom kollegornas 

engagemang är näst intill obefintlig. Det är i sammanhanget kollegorna som utgör de 
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attitydmässiga hindren som Tideman (2000) och Mittler (2004) menar är en orsak till 

varför det skapas barriärer (s. 246, s. 386). Orsaken till kollegornas brist på engagemang 

kan enbart spekuleras kring, men en teori kopplas till kollegornas fördomar. Linikkos 

(2009) studie visar till exempel att uttryck som särgrupp påverkar hur personalen 

uppfattar elevers förmågor (s. 120). Kollegorna uppfattar kanske på samma sätt här att 

elever med funktionsnedsättningar har lägre förmågor än andra och att inkludering av 

dem medför problem i den reguljära undervisningen. Giangrecos et al. (1993) studie 

visar emellertid att attitydförändringar kan leda till förändrat synsätt på inkludering. 

Lärarna i deras studie var till en början skeptiska till inkludering av elever med 

funktionsnedsättningar, men med tiden fann de fördelarna tack vare deras vilja. De 

valde även att se individen framför funktionsnedsättningen. Kollegorna i den här 

studien kan till exempel inte veta om inkludering och anpassning är genomförbart om 

de inte ens har försökt.  

 

7.3 Slutsats 

Musiklärarna i den här studien har genom intervjuer berättat om sina erfarenheter av att 

inkludera och anpassa för elever med funktionsnedsättningar. De har både positiva och 

negativa attityder till inkludering. Inkluderingsprocessen kantas av ett antal faktorer 

som påverkar lärarnas möjligheter att kunna inkludera. Det finns en medvetenhet och en 

vilja att anpassa musikundervisningen så att det tillgodoser samtliga elevers behov och 

samtliga lärare har presenterat olika anpassningar som fungerar. Då har informanterna 

en positiv attityd till inkludering. Ibland ställs dock lärare inför olika dilemman som är 

svårhanterliga. Det har visat sig att det i vissa situationer är näst intill omöjligt att följa 

principen om en inkluderande skola och att det ibland inte går att frångå alternativet att 

dela upp elever. En sådan situation är till exempel då utåtagerande elever mår dåligt av 

att vistas inne i klassrummet eller när elever stör omgivningen. Om eleverna saknar 

engagemang så påverkar det också lärarens attityder till att vilja hitta lösningar. Där 

spelar relationen en väsentlig del, men den kantas i sin tur av att det finns för lite tid. 

 

Möjligheten till kunskap och olika anpassningsmöjligheter har till skillnad från år 1999 

blivit bättre. Specialpedagogiska myndigheten har till exempel en egen plattform där de 

uppmärksammar olika former av funktionsnedsättningar och där de ger förslag på olika 

hjälpmedel som underlättar undervisningen. Deras råd och kunskap riktas till alla 

ämnen, inte bara musik. I relation till den sociala modellens princip upplevs de fysiska 
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hindren vara enklare att eliminera, medan de attitydmässiga hindren upplevs kvarstå i 

sammanhang där brist på kunskap eller engagemang finns.  

 

7.4 Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjun anses som en bra metod för denna studie. Informanterna 

representerade det urval som forskningsfrågorna var riktade mot och samtalen 

resulterade i personliga och praktiknära reflektioner. En fördel med metoden är 

möjligheten att kunna följa informanternas språkbruk och emotioner under intervjun. I 

denna studie har de emotiva aspekterna varit viktiga med tanke på att attityder styrs av 

positiva och negativa inställningar. Det är lättare att uppfatta dem i ett verkligt samtal.  

 

En av studiens forskningsfrågor var vad musiklärare har för erfarenheter av att inkludera 

elever med funktionsnedsättningar i undervisningen och en av frågorna som ställdes 

under intervjuerna var hur musiklärarna inkluderar och individanpassar för eleverna. 

Intervjumetoden gav egentligen inte svar på hur musiklärarna inkluderar utan hur 

musiklärarna säger att de inkluderar. Frågan hur tyder på observation och i efterhand 

kom därför tanken om att det hade varit en fördel att kombinera intervjuerna med 

observationer, för då hade musiklärarnas utsagor och svar kombinerats med praktiska 

exempel. Kombinationen hade om möjligt kunnat bidra till en mer tillförlitlig och giltig 

tolkning. Av de fyra intervjuer som hölls fick jag möjlighet att observera en utav de 

lärarna även om det inte ingick i studiens metod. Jag märkte att det var enklare att 

analysera och tolka den informantens erfarenheter eftersom jag var med och såg hur 

läraren undervisade i klassrummet och jag fick en bild av klassituationen. En 

observation kan också uppfattas som mer talande, vilket kan hjälpa forskare att plocka 

bort fördomar och istället fokusera på vad som faktiskt händer i klassrummet.  

 

Till intervjuerna utformades en frågeguide och den utformades aningen för tidigt i 

skrivprocessen. Som jag har skrivit tidigare så användes frågeguiden endast som ett stöd 

och frågorna anpassades under samtalens gång, men längre fram i skrivprocessen så 

upptäckte jag aspekter från tidigare forskning som jag önskade att jag hade frågat 

informanterna om. Möjligheten till att komplettera fanns, men det var svårt att göra det 

eftersom processen hade gått för långt. Om jag ska göra en liknande studie i framtiden 

så ska jag vara mer påläst om det aktuella ämnet innan frågorna utformas, jag ska om 

möjligt kombinera intervjuer med observationer och jag ska dessutom se till så att 

urvalet av informanter blir ännu mer representativt. Urvalet är någorlunda 
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representativt, men i vissa avseenden märkte jag att jag aldrig uppfyllde teoretisk 

mättnad.   

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Inkludering är ett komplext område som på olika sätt resulterar i olika dilemman. I 

empirin framträder ett dilemma gällande bedömning och betygssättning för elever med 

funktionsnedsättning. I sammanhanget nämndes pysparagrafen och informanternas 

erfarenheter av dess användande. Ett förslag till fortsatt forskning är pysparagrafens 

funktion i relation till betygssättning i musikundervisning. Vilka kriterier måste 

eleverna uppfylla, eller inte uppfylla, för att pysparagrafen ska bli aktuell? Var drar 

musiklärarna gränsen för vad som kan anses som ett typiskt pyskriterium? Och hur 

lyder lärarnas resonemang till detta? 
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Bilagor 

Bilaga A - Frågeguide 

Intervjufrågor 

 
 

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

Undervisar du i fler ämnen än musik? 

 

Begreppet ”funktionsnedsättning” i skolan:  

 

Vad betyder begreppet funktionsnedsättning för dig? 

 

Vilket ord/begrepp skulle du föredra att använda för elever med någon form av 

nedsättning?  

 

Vilka former av funktionsnedsättningar har du erfarit som lärare?  

 

Vilka former av funktionsnedsättningar finns i de klasser där du undervisar nu?  Kan du 

ge exempel?  

 

Inkludering och individanpassning i skolan: 

 

Hur gör du för att inkludera/ anpassa musikundervisning för elever med 

funktionsnedsättning?  

 

Finns det någon utmaning och vad upplever du i så fall är utmaningen med att inkludera 

elever med funktionsnedsättning i musikundervisningen?   

 

Hur upplever du att klasskamrater till elever med funktionsnedsättning behandlar 

varandra? 

 

Är du bekant med pysparagrafen och har du behövt använda den någon gång?  

 

Upplever du att det är mycket individanpassning i musikundervisningen generellt? I så 

fall på vilket sätt?  

 

Använder du dig av relationell pedagogik? Varför/varför inte?  
 

 

  



  
 

II 

Bilaga B – Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 
 

Din medverkan i denna intervju innebär att jag ställer frågor till dig som kommer beröra 

begreppet funktionsnedsättning. Jag är intresserad av lärares attityder till ämnet och 

hur lärare inkluderar elever med funktionsnedsättning i musikundervisningen.  

 

Dina svar är helt anonyma och kommer endast användas till denna undersökning. Jag 

kommer spela in vårat samtal och det är bara jag och mina handledare som tar del av 

det.  

 

Materialet behandlas enligt vetenskapsrådets principer: 

 

 
- Informationskravet  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte 

 

- Samtyckeskravet  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och har 

rätt att avbryta intervjun när han eller hon i så fall vill.  

 

- Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. 

 

- Nyttjandekravet  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 

 

 

 

 

Nedan samtycker du om att jag får använda det insamlade materialet som underlag för min 

uppsats på avancerad nivå:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------         ----------------------------------- 
Ort och datum             Ort och datum 

 

 

---------------------------------        ------------------------------------ 
              Lina Granehäll 
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