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Titel: Anpassningar i musikundervisningen – en studie om specialpedagogiska metoder 

inom det musikteoretiska ämnet på gymnasiet. 

English title: Adaptations in music education – a study about special needs educational 

methods in the subject of music theory in upper secondary school. 

Abstrakt 

Specialpedagogik infördes i lärarutbildningen år 2011, vilket betyder att merparten av 

dagens lärare inte har fått någon utbildning inom specialpedagogik. Denna studie 

undersöker vilka specialpedagogiska metoder som används inom de musikteoretiska 

ämnena, hur dessa val av metoder påverkas av lärarens erfarenhet, huruvida lärarna 

upplever att de kan vända sig till elevhälsan för att få stöd samt om det finns behov av 

fortbildning inom specialpedagogik hos musiklärare. Resultat av enkätstudien visar att 

extra förklaringar och anpassade läromedel är de vanligaste anpassningarna som 

musiklärare gör. 

 

Nyckelord 

Specialpedagogik, musik, musikteori, samverkan, anpassningar. 

 

Tack 

Ett stort tack vill jag rikta till de respondenter som tog sig tid att svara på min enkät, er 

hjälp är ovärderlig! Jag vill även rikta ett tack till min handledare Lia Lonnert som 

taktfast lotsat mig genom arbetet. Till sist vill jag rikta ett tack till min kära sambo som 

kommit med tänkvärda idéer och hjälp när arbetet känts som tyngst.  
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1 Inledning 

Specialpedagogik infördes i lärarutbildningen år 2011 som en del av den 

utbildningsvetenskapliga kärnan (Regeringens proposition, 2009/10:89), innan dess var 

specialpedagogisk utbildning knapphändig eller avsedd för de som skulle bli 

specialpedagoger. Detta leder till att det i dagens lärarkår finns en majoritet lärare som 

aldrig studerat specialpedagogik men som ändå möter elever med specialpedagogiska 

behov varje dag. I många fall kan dessa lärare och elever få hjälp av specialpedagoger 

eller speciallärare som är utbildade att hjälpa elever med behov av anpassningar och 

särskilt stöd, men i vissa ämnen kan detta bli problematiskt, främst de ämnen som 

befinner sig i den praktisk-estetiska ådran. Ett exempel upplevde jag själv under min 

verksamhetsförlagda utbildning inom det estetiska programmet inriktning musik. En 

elev med specialpedagogiska behov upplevde svårigheter i de musikteoretiska ämnena 

som Gehörs- och Musiklära samt Arrangering och Komposition. Eleven i fråga hade 

dyslexi vilket visade sig leda till lika stora svårigheter att läsa och skriva noter och 

ackordbeteckningar som vanlig text. Den tid som var avsatt för att få hjälp av 

specialpedagog begränsades av att specialpedagogen själv inte var insatt eller kunnig 

inom musik och eleven blev således tillbakaskickad till sin mentor, som även var min 

handledare. Detta öppnade mina ögon för en ny aspekt i mitt framtida yrkesval, att jag 

kanske inte alltid kan lita på att specialpedagogerna kan hjälpa mina elever. Detta i sin 

tur gör att den kurs i specialpedagogik jag själv studerat kan komma att vara till större 

hjälp än jag tidigare trott.  

 När idén till denna studie hade väckts började jag leta efter liknande arbeten i 

Linnéuniversitetets DiVA-portal (Digitala Vetenskapliga Arkivet) efter tidigare studier i 

liknande ådra. De jag främst hittade var två studentarbeten, den ena inriktad på att 

undervisa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i individuell 

sångundervisning (Carlsson, 2017), den andra inriktad på att undersöka litteratur och en 

egenkonstruerad metod kring dyslexiproblematik inom musik (Kindberg & Bernstein, 

2011). De har båda i viss del fungerat som inspiration till detta arbete. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka övergripande metoder musikteorilärare på 

gymnasiet använder för att möta och anpassa undervisningen för elever med 

specialpedagogiska behov. Följande tre forskningsfrågor har formulerats: 
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1. Vilka samband går att utröna mellan lärarens erfarenhet och lärarens val av 

specialpedagogisk anpassningsmetod?  

2. Hur stor andel av lärarna samverkar med elevhälsan och vad får denna 

samverkan för konsekvenser för lärarnas anpassningsmetoder?  

3. I vilken utsträckning upplever musiklärare att de fått tillgång till pedagogiska 

hjälpmedel och fortbildning för att bemöta elever med specialpedagogiska 

behov?  
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2 Begreppsförklaringar 

I detta kapitel presenteras och beskrivs vanliga funktionsnedsättningar, anpassningar 

och särskilt stöd samt begreppen samverkan och samsyn. 

 

2.1 Funktionsnedsättningar 

En stor del av de anpassningar som lärare behöver göra i sin undervisning riktar sig till 

barn som har någon slags funktionsnedsättning. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) definieras en funktionsnedsättning som ”varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga”. Dessa 

begränsningar kan existera sedan födsel eller vara uppkomna under livets gång. Detta 

arbete kommer främst att behandla kognitiva funktionsnedsättningar på grund av det 

musikteoretiska ämnets natur, det är ett teoretiskt ämne som kräver kognitiv förmåga av 

eleven. Med det sagt så kan det även i det musikteoretiska ämnet förekomma 

anpassningar inriktade på att kompensera för fysiska eller begåvningsmässiga 

funktionsnedsättningar. 

 

2.1.1  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Inom kategorin neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förkortat NPF, så går det att 

hitta diagnoser som ADHD, autism/AST samt Tourettes. Gemensamt för dessa 

funktionsnedsättningar är att de påverkar kognitionen, elever med dessa diagnoser 

bearbetar information på ett sätt som inte liknar normen. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten skriver att dessa elever ”tänker, löser problem och hanterar 

information på ett annorlunda sätt” (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019a). 

Riksförbundet Attention (u.å.a) skriver att dessa elever kan ha svårigheter med: 

reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med andra 

människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift samt motoriken. Flera av 

dessa diagnoser kan förekomma i kombination med varandra. 

 ADHD är förutom en diagnos i sig själv även ett samlingsbegrepp för 

funktionshinder som påverkar uppmärksamhetsförmågan. Hit räknas ADHD, Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, ADD, Attention Deficit Disorder, samt DCD, 

Development Coordination Disorder (Riksförbundet Attention, u.å.b). Barn med dessa 

diagnoser har framförallt svårigheter med att hålla uppmärksamheten uppe men har 

även svårigheter med impulskontroll och överaktivitet. 
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 Autism Spectrum Disorder, vilket översatts till det svenska 

autismspektrumtillstånd, förkortat AST, är ett paraplybegrepp som sedan 2015 

innefattar de tidigare diagnoserna autism samt Aspergers syndrom (Riksförbundet 

Attention, u,å,c). Detta sedan forskningen inte funnit tillräckligt stöd för att de är 

separata diagnoser utan att individer med dessa svårigheter istället befinner sig inom ett 

spektrum och därmed kan ha olika grader av liknande svårigheter. De svårigheter som 

förekommer inom autismspektrumtillstånd är enligt Attention (u,å,c): svårigheter i 

kontakten med andra människor, specialintressen som kan uppta stor del av 

uppmärksamhet och tid, svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen 

med andra, bristande motorik, lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar samt att 

dessa barn har säregna eller ovanliga sinnesintryck. 

 Många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har anpassningar 

eller särskilt stöd i sin skolgång. Trots det kan det finnas svårigheter att uppnå målen i 

grundskolan och Skolverket skriver gällande introduktionsprogrammet i gymnasiet att 

”Skolinspektionen påpekar att det är ett rimligt antagande att där finns fler elever med 

funktionsnedsättning än på de nationella programmen” (Skolverket, 2015, s 83). Detta 

kan leda till att de i lägre grad än genomsnittet finns representerade i gymnasieskolans 

övriga program. 

 

2.1.2  Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter framträder som svårigheter att ta till sig text. Det kan handla 

om svårigheter att läsa text, komma ihåg text eller att skriva text. Bakgrunden till dessa 

svårigheter kan vara mångfacetterad. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019b) 

anger orsakerna bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, 

annat modersmål samt dyslexi. Viktigt att iaktta här är att de skiljer på generella 

bakgrunder till svårigheten och diagnosen dyslexi. Dyslexi är en nedsättning med 

fonologisk grund, fonologi är läran om språkens ljudstruktur (Nationalencyklopedin, 

u.å.). Där de tidigare uppräknade bakgrunderna till svårigheten går att kompensera 

genom mer övning i läsning och skrivning så är dyslexi ”varaktig och svårbehandlad” 

(Lundberg, 2010, refererad i Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019b). Det finns 

flera kännetecken för diagnosen dyslexi:  

 

 Begränsat intresse för böcker och bokstäver, svårigheter att skilja mellan närliggande ljud, att 

 rimma och delta i språklekar där man laborerar med ljud och stavelser (bristande fonologisk 
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 medvetenhet), svårigheter att komma ihåg det man just har läst (bristande fonologiskt 

 arbetsminne) samt svårigheter att hitta ett läst ords betydelse i sitt inre ordförråd (bristande 

 fonologisk ordmobilisering). (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019b) 

 

Läs- och skrivsvårigheter hör till de vanligaste funktionsnedsättningar hos elever som 

lärare stöter på, ”läs- och skrivsvårigheter är de vanligast förekommande problemen för 

elever och att de är vanligare i lägre åldrar” (Skolverket, 2015, s 86). 

 

2.2 Anpassningar och särskilt stöd 

Elever som har specialpedagogiska behov har ett starkt stöd i både skollagen och 

läroplanen för gymnasiet, Gy11, för att försäkra sig om att de har rätt till och får tillgång 

till en likvärdig utbildning. Skollagen slår fast att all utbildning ”…inom skolväsendet 

ska vara likvärdig inom varje skolform […] oavsett var i landet den anordnas.” (SL, 

SFS 2010:800, kap 1. § 9). Detta förtydligas sedan i Gy11 där det slås fast att: 

 

 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också 

 olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika 

 anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

 utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

 (Skolverket, 2011, s 6) 

 

Skolan har alltså en lagstadgad och av gymnasieskolans styrdokument reglerad 

skyldighet att erbjuda elever med specialpedagogiska behov möjligheter att tillgodogöra 

sig utbildningen. Eleven ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen eller de kunskapskrav 

som minst ska uppnås (Skolverket, 2014a). Det finns två kompensatoriska spår som 

används för detta, anpassningar samt särskilt stöd. 

 Extra anpassningar är stöd som kan sättas in inom den ordinarie undervisningen 

utan föregående utredning eller formellt beslut. Behovet av stöd kan visa sig inom den 

ordinarie undervisning, bli påtalat från eleven eller dess vårdnadshavare eller annan 

skolpersonal och skolan ska då skyndsamt ge stöd i form av extra anpassningar (SL, 

SFS 2010:800, kap 3 § 5). Denna typ av anpassningar kan handla om att ”hjälpa en elev 

med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga 

instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet.” (Skolverket, 2014a, s 22). Till 

anpassningar kan även särskilda läromedel eller enstaka insatser från speciallärare 

räknas.  
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 Särskilt stöd är det mer omfattande spåret och detta stöd föranleds av en 

utredning. Denna utredning genomförs i samverkan med elevhälsan, exempelvis 

skolsköterska, psykolog samt kurator, och om utredningen kommer fram till att eleven 

behöver särskilt stöd så utarbetas ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a). 

Åtgärdsprogram ska dokumenteras och ska innehålla åtgärder som är konkreta och 

utvärderingsbara, exempelvis regelbunden kontakt med speciallärare, elevassistent eller 

placering i en särskild undervisningsgrupp (Skolverket, 2014a). 

 Det finns nio framgångsfaktorer som Skolverket pekat ut som viktiga för en 

likvärdig utbildning, vilka kan appliceras på både anpassningar samt särskilt stöd. Dessa 

nio framgångsfaktorer framhåller bland annat att huvudmannen samt skolan har tydlig 

policy för elevmötet, anpassar undervisningen, har god framförhållning samt väl 

fungerande elevhälsa som viktiga aspekter. Något som framstår som viktigt ur detta 

arbetes perspektiv är dock punkten att skolan ”har personal som undervisar elever med 

funktionsnedsättning med pedagogisk utbildning för de ämnen de undervisar i och med 

kunskaper om funktionsnedsättningens påverkan på inlärning.” (Skolverket, 2015, s 77).  

 

2.3 Samverkan och samsyn 

Samverkan är benämningen på det samarbete olika professioner inom skolan utövar för 

att nå en samsyn, ett enat synsätt, ”Samsynen handlar om att kunna samlas till en 

gemensam bild av problemet, med respekt för varandras olika professionella 

kompetens.” (Skolverket, 2015, s 33). Det är av stor fördel för alla inblandade parter om 

samtliga involverade professioner har kunskap om specialpedagogik, men detta 

stämmer inte alltid. Skolverkets konstaterar att ” Personalens förhållningssätt och 

kompetens är avgörande. […] Personalen saknar inte sällan kompetens om den aktuella 

funktionsnedsättningen och hur den inverkar på lärandet.” (Skolverket, 2015, s 80). 

Lärare inom praktisk-estetiska ämnen tenderar dock att inte få ta del av 

kompetenshöjande insatser av specialpedagogisk karaktär. Skolverket (2015) skriver:  

 

 Det är vanligt att inte alla involverade lärare får del av den kompetensutveckling som ges om 

 aktuella funktionsnedsättningar. Lärare som undervisar elever i enstaka ämnen, som slöjd, musik 

 eller idrott och hälsa omfattas sällan av riktade kompetensutvecklingsinsatser. (Skolverket, 

 2015, s 79) 

 



  
 

 

7 

Det är av stor vikt att lärare har med sig specialpedagogisk kännedom vid 

samverkansmöten samt när de bemöter dessa elever mötet handlar om.  

 

2.4 Sammanfattning av begreppsförklaringar 

Skollagen definierar en funktionsnedsättning som en varaktig nedsättning av en persons 

funktionsförmåga, både fysisk, psykisk och begåvningsmässig förmåga. Diagnoser som 

ADHD och autismspektrumtillstånd, AST, sorteras som neurospykiatriska 

funktionsnedsättningar, NPF. Bristande uppmärksamhetsförmåga, 

koncentrationsförmåga samt svårigheter i kontakten med andra människor är vanliga 

symptom på dessa diagnoser.  

 Extra anpassningar är anpassningar av undervisningen utifrån individens behov 

som kan sättas in i den ordinarie undervisningen utan utredning, medan särskilt stöd har 

föregåtts av en utredning och givit upphov till ett åtgärdsprogram som ska följas upp. 

Skolverket listar nio framgångsfaktorer som är viktiga för en likvärdig utbildning där en 

av punkterna pekar på vikten av att skolans lärare är kompetenta inom sina ämnen samt 

om funktionsnedsättningars påverkan på inlärning.  

 Samverkan och samsyn är begrepp som beskriver samarbetet mellan skolan 

olika professioner för att nå en gemensam bild av en elevs svårigheter och hur dessa 

svårigheter ska bemötas. 
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3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom brytpunkten musik och specialpedagogik på gymnasiet har 

visat sig vara svår att hitta vilket bekräftas av Skolverket: ”Forskning och utveckling om 

särskilt stöd inom gymnasieskolan är ett eftersatt område, vilket är förvånande, med 

tanke på de stora avhoppen från gymnasieskolan under senare år” (Skolverket, 2015, s 

82). Däremot finns det tidigare forskning och studier inom det generella 

specialpedagogiska fältet vilket är applicerbart i de musikteoretiska ämnena. Den 

specialpedagogiska forskningen i denna studie är därför avgränsad till ett generellt 

perspektiv, samt avgränsad till forskning genomförd under 2000-talet.  

 Bengt Persson och Elisabeth Persson presenterar en studie i inkludering i 

undervisning samt hur skolans mål uppfylls genom empiriska studier i Essunga 

kommun (Persson & Persson, 2012). Bengt Persson är professor i specialpedagogik och 

Elisabeth Persson är universitetslektor i matematikdidaktik, båda är anställda vid 

Högskolan i Borås. Fallet Essunga, som Persson och Persson kallar det, handlar om en 

kommun som går från att år 2007 befinna sig bland Sveriges fem sämsta kommuner vid 

mätande av niornas genomsnittliga meritvärde, andel elever med gymnasiebehörighet 

och andel elever som nått målen i samtliga ämnen till att år 2010 befinna sig bland de 

sju främsta samt tre främsta i de andra två kategorierna. (Persson & Persson, 2012, s 

15). Kommunens arbetssätt för att uppnå detta resultatlyft grundade sig på 

forskningsbaserad undervisning, kommunen byggde upp ett eget forskningsbibliotek 

och tog till sig av vad forskning kom fram till för att implementera detta i sin 

undervisning. Ett särskilt viktigt utvecklingsområde blev inkludering av elever i den 

ordinarie undervisningen. De skolavdelningar som undervisat elever med behov av 

särskilt stöd segregerade från den ordinarie undervisningen lades ner och dessa elever 

och specialpedagoger inkluderades i den ordinarie undervisningen. Intervjuade lärare 

pekar också på ett starkt ledarskap från skolchef och utbildningsförvaltning som en 

bidragande faktor i att de kunnat få med alla lärare i förändringsarbetet. 

 Lisa Asp-Onsjö är docent och universitetslektor vid Göteborgs Universitet. I sin 

doktorsavhandling undersöker hon användandet av åtgärdsprogram, hur dessa utformas 

och implementeras i skolan samt relationen mellan skola, elev och föräldrar. Som 

metoder använder hon både en kvantitativ enkät samt en kvalitativ fallstudie där hon 

följer sex elever i en kommun. Eleverna hon följer i avhandlingen går alla i 

grundskolan, vilket denna studie inte är inriktad mot, men avhandlingen är intressant 
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likaväl då den effektivt skildrar hur skolor har olika arbetssätt och erfarenhet, och ibland 

brist på erfarenhet, av att hantera åtgärdsprogram och elever med specialpedagogiska 

behov. Avhandlingen skildrar också hur samverkan mellan olika yrkesroller sker i 

samtalet kring eleverna, samt beskriver samtalen med teatertermer. Samtal kollegor 

emellan beskrivs som back-stage och samtalet med föräldrar och eleven beskrivs som 

front-stage (Asp-Onsjö, 2006, s 60). 

 Inkludering av elever med specialpedagogiska behov i den ordinarie 

undervisningen är ett stort forskningsområde som visar på stora fördelar för eleverna, 

men denna undervisning kan vara svår att genomföra på skolorna av flera skäl. En 

studie som undersöker detta har genomförts av Eva Heimdahl Mattson som är professor 

emerita i specialpedagogik vid Stockholms universitet. I studien har hon intervjuat 

tretton elever om deras upplevelser kring de specialpedagogiska insatserna de varit 

delaktiga i och hur de upplevt bemötandet från skolan och lärarna. Genomgående i 

studien är att en majoritet av eleverna upplever sin diagnos som positiv, eleven får en 

förklaring och slipper känna sig dum, men upplever segregerad undervisning som 

negativt, framförallt gällande självförtroendet. En elev beskriver att gå till särskild 

undervisningsgrupp med ”jag kände mig dum i huvudet.” (Heimdahl Mattson, 2008, s 

18). Att få en diagnos gjorde dock i många fall att skolan nästan reflexmässigt placerade 

eleven i särskild undervisningsgrupp.  

 

 Detta [att få en diagnos] hade kunnat vara grunden för ett kunskapsutvecklande samspel, en 

 interaktion mellan eleven som en unik individ och en anpassad undervisning. Men eftersom 

 skolan, enligt resultatet, ofta saknar kompetens och pedagogiska strategier för att bemöta 

 elevernas individuella förutsättningar används inte diagnosen i det syftet, utan snarare som ett 

 redskap för att legitimera exkludering. (Heimdahl Mattson, 2008, s 29) 

 

Heimdahl Mattson har även publicerat en annan studie tillsammans med Lise Roll-

Pettersson där de intervjuat elever med läs- och skrivsvårigheter (Heimdahl Mattson & 

Roll-Pettersson, 2007). I studien berättar eleverna hur de för att få ta del av 

anpassningar och särskilt stöd har behövt få diagnosen dyslexi först, samt att de ofta har 

varit i ett senare skede i deras skolgång som behovet uppmärksammats. Studiens 

slutsats är att lärarna till de intervjuade eleverna har svaga kunskaper om 

specialpedagogiska insatser samt att de exkluderande studiegrupperna ofta är 

heterogena och stökiga vilket inte gynnar elevernas inlärning. 
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 Elevarbeten likt denna leder sällan till att de intervjuade skolorna ändrar sitt 

arbetssätt, konstaterar Peter Karlsudd. I en metastudie sammanställer han 18 

lärarstudenters examensarbeten kring inkludering av elever med specialpedagogiska 

behov med målet att metastudien ska kunna bidra till att stärka utvecklingen vid de 

skolor där examensarbetena utförts (Karlsudd, 2017). De inkluderade examensarbetena 

kategoriseras i två grupper, positiv och negativ märkning. Resultaten från metastudien 

visar att respondenterna i studierna var positiva till inkludering och att skolpersonal 

borde internalisera de inkluderande värderingar som belyses i studien: kompetens, 

uppmärksamhet och empati. 

 

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genomgående för samtliga studier som tagits upp i detta kapitel är att de belyser vikten 

av en lärare som är kompetent inom både sitt ämne och hur denne ska bemöta elever 

med specialpedagogiska behov. Ett annat tema är vikten av inkludering i den vanliga 

undervisningen, vilket gynnar eleven både ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv.  Persson och Persson (2012) visar via Fallet Essunga hur stor betydelse 

starkt ledarskap, forskningsbaserad undervisning samt inkluderande undervisning har 

för att stärka en skolas genomsnittliga resultat. Lisa Asp-Onsjö (2006) visar i sin 

doktorsavhandling på skillnaderna i erfarenhet kring användandet av åtgärdsprogram 

som existerar i skolvärlden samt hur skolan för olika slags samtal kollegor emellan 

jämfört med samtal riktade mot eleven och dess föräldrar. Asp-Onsjö benämner dessa 

samtal back-stage och front-stage. Eva Heimdahl Mattson (2008) visar i sin studie på 

vikten av inkluderande undervisning. Elever som hon intervjuar berättar hur de upplever 

sina diagnoser som positiva då de får en förklaring på sina svårigheter. Eleverna berättar 

också hur segregerade undervisningsgrupper upplevs som dåliga för självförtroendet. 

Eva Heimdahl Mattson och Lise Roll-Petterson (2007) visar i en studie hur elever med 

läs- och skrivsvårigheter ofta behövt få diagnosen dyslexi innan de får anpassningar i 

skolgången. Lärarna till de intervjuade eleverna har svaga kunskaper om 

funktionsnedsättningen och placerar eleverna i segregerade, heterogena och ofta stökiga 

undervisningsgrupper. Peter Karlsudd (2017) visar i en metastudie hur lärarstudenters 

elevarbeten sällan leder till att intervjuade skolor ändrar sitt arbetssätt gällande 

inkludering av elever med specialpedagogiska behov i den ordinarie undervisningen. 

Resultatet visar dock att respondenterna är positiva till inkludering. Kompetens, 
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uppmärksamhet och empati belyses som viktiga värderingar som personal bör 

internalisera i undervisningen. Samtliga studier visar på vikten av inkluderande 

undervisning och vilka resultat inkluderande undervisning kan ge. Flertalet av studierna 

visar också att dagens lärarkår inte använder sig av inkluderande undervisning. 

Bristande erfarenhet gällande specialpedagogik och en svårighet att ta till sig ny 

forskning på området specialpedagogik går att utläsa i studierna.   
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4 Metod 

I detta kapitel kommer metodval samt urval att presenteras. Även genomförande, utfall, 

enkätutformning, reliabilitet och validitet, samt etiska frågor presenteras. 

 

4.1 Val av metod 

Inhämtning av data skedde genom webbaserad enkät. Valet av enkät som datainsamling 

baserades på att mitt syfte inriktat på att undersöka övergripande metoder som lärare 

använder sig av, jag ville få med så många respondenter som möjligt för att kunna hitta 

gemensamma drag i hur lärare bemötte elever med specialpedagogiska behov. Vidare så 

ville jag kunna undersöka olika samband kopplat till vilka metoder som lärare använder 

sig av. 

 

 Enkätmetoden fungerar bäst om man vill undersöka samband mellan det man är intresserad av 

 och fakta som ålder, kön, tidigare utbildningar yrkeserfarenhet etc. Då är det relativt lätt att 

 formulera frågor med fasta svarsalternativ. (Johansson & Svendsen, 2006, s 31) 

 

Mycket av insamlad data är rena faktafrågor och då passar enkätundersökning enligt 

Johansson och Svedner (2006). Däremot så kommer analys och tolkning av resultaten 

ske kvalitativt. Enkäten konstruerades på webbsidan webbenkater.com där jag via 

Linnéuniversitetet kunde skapa ett studentkonto. Webbenkater.com skapar sedan 

cirkeldiagram med förklarande procenttal automatiskt, vilket gör att jag med enkelhet 

kan analysera den data jag samlar in. Webbenkater.com tillåter även användaren att 

sortera materialet efter specifika svarsalternativ vilket leder till att jag kan analysera 

resultaten utifrån specifika vinklar. 

 

4.2  Urval 

Urvalet av respondenter är gjort som ett icke-slumpmässigt urval, närmare bestämt ett 

kvoturval. Trost och Hultåker (2016, s 29) skriver att ”Idén bakom ett kvoturval är att 

man skall få ett urval av människor, enheter eller hushåll som är representativt för 

populationen i bestämda avseenden”. Populationen i föreliggande studie består av 

musiklärare som undervisar i de teoretiska musikämnena inom gymnasieskolan, 

Gehörs- och musiklära 1 och 2 samt Arrangering och komposition 1 och 2. 

Populationen som valdes är spridd över hela Sverige med merparten fokuserade kring 



  
 

 

13 

södra Sverige. Urvalet av skolor som kontaktades har drag av slumpmässigt urval då 

kontaktuppgifter erhölls genom sökningar på internet och totalt skickades 60 e-brev. 

 

4.3 Genomförande 

Sextio personer kontaktades via e-post med en introduktion om mig själv och studien 

(se bilaga). I meddelandet fanns även en länk till den webbaserade enkäten. Av dessa 

sextio meddelanden skickades 27 meddelanden direkt till lärare i musikteoretiska 

ämnen, och 33 meddelanden skickades till 33 olika skolors ansvariga för det estetiska 

programmets musikinriktning vid den aktuella skolan eller till den aktuella skolans 

rektor med ansvar för det estetiska programmet. Det som avgjorde vem som fick 

meddelandet var i vilken utsträckning skolan publicerat kontaktuppgifter. I de fall jag 

inte kunde skicka introduktionen och enkätlänken direkt till den lärare som enkäten 

riktade sig till så fick rektor eller programansvarig vidarebefordra meddelandet till de 

berörda musiklärarna. Efter att enkäten skickats ut så fick respondenterna två veckor på 

sig att svara på enkäten, med en påminnelse efter en vecka. Sammanställningar av 

resultat samt generering av grafer gjordes automatiskt av webbenkater.com. 

 

4.4 Utfall 

Av totalt 60 utskickade enkätlänkar fick jag tillbaka 20 svar. Det representerar en 

svarsfrekvens på 33,3 %. 18 svar är fullständiga medan två svar är ofullständiga. Den 

genomsnittlige respondenten är född på 1960-talet och har en undervisningserfarenhet 

som sträcker sig över 25 år. 27 mejl blev skickade direkt till musikteorilärare, då jag i 

dessa fall kunnat hitta deras adresser på respektive skolas hemsida, resterande 33 blev 

skickade till rektorer eller programansvariga för estetiska programmets musikinriktning 

vid den kontaktade skolan. Om jag använder de skolor där jag haft verksamhetsförlagd 

utbildning som exempel så borde rimligtvis de flesta skolor ha en eller två 

musikteorilärare, vilket teoretiskt sett borde leda till att jag nått mellan 60 till 93 olika 

musikteorilärare. Då kan svarsfrekvensen räknas om till att vara mellan 33,3% och 

21,5%.  

 Anledningen till detta bortfall är troligtvis flerfaldig. Enkäten skickades ut 

måndagen den 25:e oktober 2019, påminnelse skickades måndagen den 2:a december 

och slutdatum för enkäten sattes till fredagen den 6:e december. I december har många 

musiklärare mycket att göra, det kan vara förberedelser och planeringar för både 
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Luciafirande, julkonserter eller skolavslutningar. Dessutom ska betyg sättas i december, 

vilket kan leda till att lärare är mitt i att planera examinationer. Lägg därtill att det kan 

finnas enkättrötthet hos personalen. Johansson och Svedner (2006) skriver att ”Med 

tanke på det stora antal examensarbeten som genomförs varje år finns det risk för 

enkättrötthet bland skolpersonal, elever och föräldrar, med låg procent besvarade 

enkäter som följd” (Johansson & Svedner, 2006, s 33). Vidare så menar även Trost och 

Hultåker att svarsfrekvensen vid webbenkäter ofta blir lägre än vid postenkäter. ”Ett av 

skälen är att man lättare glömmer bort ett e-brev i datorns e-postlista än ett brev som 

ligger synligt på bordet.” (Trost & Hultåker, 2016, s 143). E-brev kan också fastna i 

spamfilter eller brandväggar. 

 Trots att enkätens relativt låga svarsfrekvens så finns det ändå en del intressanta 

iakttagelser att göra. Spridning på ålder bland respondenterna var god, men en viss 

majoritet bland lärare födda 1961–1970.  Spridningen var även relativt god sett till hur 

lång erfarenhet respondenterna har. Alla utom en respondent är legitimerade lärare 

vilket borgar för att de har god kunskap om lärararbetets vetenskapliga sida. 

 

4.5 Enkätutformning 

Enkäten är till stor del baserad på de råd som finns nerskrivna i Trost och Hultåkers bok 

(2016). Enkäten består av sexton frågor. Dessa frågor är indelade i tre kategorier: 

inledande frågor om den svarande, frågor om specialpedagogik och hur de upplever sin 

situation och slutligen frågor om vilka metoder de använder.   

 De inledande frågorna är sakfrågor. Här efterfrågar jag den svarandes ålder, 

erfarenhet samt om de har lärarlegitimation. Dessa frågor är förhållandevis lätta att 

svara vilket passar utmärkt som inledning enligt Trost och Hultåker (2016). 

Erfarenhetskategorin 0-5 år är specifikt utformad för att fånga lärare som studerat den 

nya lärarutbildningen. 

 De frågor som handlar om specialpedagogiken är utformade både som sakfrågor 

och åsiktsfrågor. Vilka elever som undervisas är sakfråga medan hur läraren upplever 

sina möjligheter till att få stöd från elevhälsa och kollegor är åsiktsfrågor. 

 Frågorna om vilka metoder som används är strukturerade som sakfrågor och 

som avslutning kommer enkätens enda öppna fråga. Dessa frågor är exempel på olika 

anpassningar som kan förekomma i klassrummet. Inspiration till dessa exempel på 
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anpassningar är hämtade från Rådbo och Lafvas (u.å.) samt från Skolverket (2014b, s 

23–27). Se bilaga, fråga 11–15.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Termerna validitet och reliabilitet kan användas för att tala om kvalitén på en enkät. 

Termerna är mätinstrument och bygger också på att jag använder en kvantitativ metod 

där jag kan använda mig av variabler (Trost & Hultåker, 2016). Inom kvalitativa 

mätmetoder används andra termer, ”bättre är då att tala om trovärdighet” (Trost & 

Hultåker, 2016, s 63), att diskutera hur trovärdigt är mitt resonemang och resultat är. 

 

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om säkerheten i mätandet, att det inte finns risk för missförstånd 

gällande enkätens frågor och att mätandet ger liknande resultat oavsett när den 

genomförs. Trost och Hultåker (2016) delar in reliabilitet i fyra komponenter: 

Kongruens, precision, objektivitet samt konstans. Kongruens handlar i en enkät om att 

ställa flera frågor som behandlar ett ämne ur flera synvinklar. De svar som efterfrågas 

ska ha hög precision vilket betyder att enkäten måste utformas med svar som är lätta att 

fylla i. För att nå objektiva svar så ska enkätfrågorna vara utformade så att 

respondenterna uppfattar frågorna på ett liknande sätt. Enkätundersökningen ska även 

ha ett långsiktigt perspektiv, konstans, för att inte svaren från respondenterna ska variera 

från dag till dag. Ett sätt att uppnå en hög grad av reliabilitet är att använda sig av ett 

vardagligt språk utan omskrivningar. Det blir då lättare att nå en hög precision samt 

objektivitet. 

 

4.6.2 Validitet 

Termen validitet kan översättas till giltighet, ”att instrumentet eller frågan skall mäta det 

den är avsedd att mäta.” (Trost & Hultåker, 2016, s 62). Validiteten är kopplad till 

reliabiliteten på så vis att i de fall där reliabiliteten är låg så är även validiteten låg. Om 

exempelvis någon av mina frågor är lätt att missuppfatta och jag får väldigt spridda svar 

så är även relevansen i svaren låg. Å andra sidan så kan studien även ha hög reliabilitet 

men en låg validitet på så vis att jag konstruerat frågor som undersöker något annat än 

vad de är avsedda att undersöka.  
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4.7 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet så finns det ett samhälleligt krav på att forskning bedrivs samt 

”är inriktad på väsentliga frågor och håller hög kvalitet” (Vetenskapsrådet, 2002, s 5). 

Detta vägs mot individskyddskravet, att samhällsmedlemmar har rätt till anonymitet 

samt skydd. Detta individskyddskrav kan delas upp i fyra olika kategorier: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 Informationskravet sammanfattas av Vetenskapsrådet på detta vis: ”Forskaren 

skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

(2002, s 7). Deltagare i undersökningen har rätt att informeras om att de deltar frivilligt, 

vad forskningen syftar att användas till, hur den kommer att publiceras samt att 

informeras om eventuella risker. 

 Samtyckeskravet säger att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002). Detta berörs även i 

informationskravet. Deltagare måste lämna samtycke till medverkan och om den 

deltagande är minderårig måste samtycka hämtas från förälder eller vårdnadshavare. 

Deltagarna har även rätt att avbryta sitt medverkande. 

 Konfidentialitetskravet säger att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet” samt att personuppgifter ska handhas 

på ett säkert sätt. 

 Nyttjandekravet säger att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.”, dessa forskningsuppgifter får alltså inte komma en 

utomstående tredje part tillhanda eller användas av sociala myndigheter som underlag 

för beslut. 

 Dessa etiska krav är alla behandlade i missivbrevet som är introduktion till 

enkäten. Respondenten informeras om sina rättigheter att avbryta sin medverkan, vid 

vilket lärosäte denna studie genomförs, att svaren anonymiseras samt var studien 

kommer att publiceras (se bilaga). 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat från enkätundersökningen. Analys av data är sorterat 

under avsnitt såsom spridning och representation, specialpedagogik samt 

undervisningsmetoder. Till sist en sammanfattning.  

 

5.1 Spridning och representation 

Spridningen på ålder bland respondenterna var god. Den enda åldersgrupp som saknas 

är de som är födda år 1991–2000. Majoriteten av respondenter är födda på 1960-talet, 

totalt 45% har svarat detta alternativ (fig 1). 

 

Figur 1: Vilket år föddes du? 

 

Spridningen på erfarenhet hos respondenterna var relativt god. Samtliga svarsalternativ 

finns representerade, dock är det bara en person på vartdera alternativet som svarat att 

deras erfarenhet är lägre än fem år eller större än 35 år. I undersökningens kontext blir 

detta ett utfall på 5% (fig 2). 
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Figur 2: Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

 

En överväldigande majoritet av respondenterna är legitimerade lärare, 19 lärare. Endast 

en lärare var obehörig (fig 3). 

 

Figur 3: Har du lärarlegitimation? 
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5.2 Specialpedagogik 

Totalt svarade tio respondenter, 52,6%, att de undervisar elever med NPF. Fem 

respondenter svarade att de möjligtvis undervisar elever med NPF och fyra svarade att 

de inte undervisar elever med NPF (fig 4). 

 

Figur 4: Undervisar du elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADD, ADHD, Tourettes)? 

 

Totalt svarade 17 respondenter av de undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Två respondenter svara att de möjligtvis undervisar elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Ingen respondent svarade nekande på frågan (fig 5). 
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Figur 5: Undervisar du elever med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)? 

 

Åtta respondenter svarade att de undervisar elever som befinner sig inom 

autismspektrat. Fyra respondenter svarade att de möjligtvis undervisar elever inom 

autismspektrat. Sju respondenter svarade att de inte undervisar elever inom 

autismspektrat. 

 

Figur 6: Undervisar du elever som befinner sig inom autismspektrat (Asperger, autism)? 
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En stor majoritet av respondenterna, 16 stycken vilket motsvarar 84,2%, svarar att de 

inte fått fortbildning inom specialpedagogik. Tre respondenter svarar att de fått 

fortbildning (fig 7). 

 

 

Figur 7: Har du fått fortbildning inom specialpedagogik? 

 

Elva respondenter svarar att de upplever att de kan vända sig till elevhälsan för att få 

stöd. Tre respondenter svarar nekande. Fem respondenter svarar att de inte vet om de 

kan vända sig till elevhälsan (fig 8). 

 

Figur 8: Upplever du att du kan vända dig till elevhälsan för att få stöd? 
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En överväldigande majoritet av respondenterna, arton stycken vilket motsvarar 94,7%, 

svarar att de upplever att de kan vända sig till sina kollegor för att få stöd. Endast en 

respondent svarar nekande (fig 9). 

 

Figur 9: Upplever du att du kan vända dig till kollegor för att få stöd? 

 

Tretton respondenter svarar att de någon gång saknat verktyg för att undervisa elever 

med specialpedagogiska behov. Fem respondenter svarar att de inte saknat verktyg, 

medan en respondent svarar att hen inte vet (fig 10). 
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Figur 10: Har du någon gång upplevt att du saknat verktygen att undervisa elever med specialpedagogiska 

behov? 

 

5.3 Undervisningsmetoder 

En stor majoritet av respondenterna svara att de givit extra förklaringar till elever. 

Sexton stycken svarar positivt. Två respondenter svarar att de inte givit extra 

förklaringar (fig 11). 
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Figur 11: Har du givit elever extra förklaringar (utöver det vanliga) på svåra ord/termer (muntligt, papper, 

bilder, digitalt)? 

 

Tolv respondenter svarar positivt att de har använt metoden att minimera intryck i 

omgivningen. Sex respondenter har inte använt denna metod (fig 12). 

 

Figur 12: Jag har minimerat intryck för att undvika stress och överbelastning hos eleven 

 

Femton respondenter svarar positivt att de givit elever anpassade läromedel. Tre 

respondenter har inte använt denna metod (fig 13).  
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Figur 13: Jag har givit elever anpassade läromedel 

 

Tio respondenter svarar positivt att de gör strukturerade starter på lektionerna. Åtta 

respondenter har inte använt denna metod (fig 14). 

 

Figur 14: Jag gör strukturerade starter på lektionen med exempelvis att-göra-listor eller tidsramar 

 

Sju respondenter svarar positivt att de arbetar med att aktivt placera eleverna i 

klassrummet. Elva respondenter har inte använt denna metod (fig 15). 
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Figur 15: Jag arbetar aktivt med placering av eleverna i klassrummet 

 

Totalt svarade sju respondenter på den öppna frågan om vilka övriga metoder de 

använder sig av. Exempel på svar som skrevs på denna fråga är att dessa lärare kan ge 

”Förlängd tid, muntliga redovisningar, extra undervisning.” De kan även använda sig av 

”Kopierat upp notlinjer mycket större än vanligt, för att det ska bli enklare att se och 

skriva på rätt linje/mellanrum.”. Ett lite längre svar löd såhär: ”Att avgränsa innehållet, 

exempelvis fokusera på några få intervall och ackord. Eftersom Gemu är ett 

färdighetsämne, kan jag endast ha kontroll på det som sker i undervisningssituationen, 

men detta är en droppe i havet om man ska nå reella resultat. Många har stora 

svårigheter att arbeta självständigt mellan lektionstillfällena.”. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Den data som insamlats via enkäten visar på en god representation bland svarande 

lärare. Respondenterna återfinns i nästan samtliga åldersgrupper och 

erfarenhetskategorier och både legitimerade och olegitimerade lärare har svarat på 

enkäten. 

 En stor majoritet av respondenterna undervisar elever med olika slags 

funktionsnedsättningar där den vanligast förekommande funktionsnedsättningen är läs- 

och skrivsvårigheter. Endast en minoritet har fått tillgång till fortbildning inom 

specialpedagogik. En stor majoritet upplever att de kan vända sig till sina kollegor för 

att få stöd medan upplevelsen av att kunna få stöd från elevhälsan inte är lika stark. En 
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överväldigande majoritet har någon gång upplevt att de saknat verktyg för att bemöta 

elever med specialpedagogiska behov. Bland de föreslagna undervisningsmetoderna så 

har en majoritet använt sig av metoderna att ge extra förklaringar, minimerat intryck i 

omgivningen samt givit anpassade läromedel. En svag majoritet har använt sig av 

metoden att göra strukturerade starter på lektionen medan en minoritet av 

respondenterna använder sig av metoden att aktivt placera eleverna i klassrummet. I 

den öppna frågan gav respondenterna fler exempel på specialpedagogiska metoder de 

använder sig av, som förlängd tid, muntliga redovisningar, större kopior av notlinjer 

samt ett stramare avgränsat lektionsinnehåll.  
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel presenteras diskussion av resultat, resultatens signifikans i möte med 

tidigare forskning, diskussion av metoden, samverkan, samband och behov. Slutligen 

presenteras även förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Jämförelse av resultat 

Respondenternas egna erfarenheter av specialpedagogik är en källa till flera insikter. En 

stor andel av de svarande lärarna känner att de kan vända sig någonstans för att kunna få 

stöd i mötet med elever med specialpedagogiska behov. Till största del handlar det om 

att vända sig till kollegorna. Kollegial diskurs kring elever med svårigheter är viktigt. 

Däremot måste respondenternas upplevda möjlighet till stöd från kollegor ställas i 

jämförelse med hur de har svarat på om de upplever att de kan få stöd från elevhälsan. 

Här är det markant färre som svarat att de upplever sig kunna söka stöd, endast 57,9% i 

jämförelse med 94,7% i kollegialt stöd. Detta tyder på att samverkan mellan elevhälsan 

och lärare vacklar i viss mån, vilket kan leda till att samsynen, den gemensamma bilden 

av problemet (Skolverket, 2015, s 33) kring eleven också vacklar. En brist på sådan 

samsyn kan leda till att eleven inte får den hjälp den behöver. Man kan jämföra detta 

med Asp-Onsjös (2006, s 60). begrepp back-stage och front-stage Bristande samverkan 

är ett tecken på dåliga förberedelser back-stage vilket även kommer leda till problem 

front-stage vid mötet med eleven och föräldrarna. Denna bristande samverkan kan också 

tolkas som ett tecken på att lärarna har svaga kunskaper om specialpedagogik likt 

lärarna som förekommer i Heimdahl Mattson och Roll-Pettersons studie (2007). Om 

lärarna enbart samtalar med sig själva utan att blanda in professionen med expertis inom 

området kan det leda till att icke adekvat stöd likt segregerade undervisningsgrupper ses 

som normen, vilket är ytterligare ett fenomen som förekommer hos Heimdahl Mattson 

och Roll-Pettersson (2007).  

 När enkätresultaten sorteras efter respondenter som svarat att de upplever sig 

kunna få stöttning av elevhälsan så går det att se två effekter som denna stöttning ger på 

anpasningsmetoderna. Det procentuella antalet respondenter som använder sig av aktiv 

placering av eleverna i klassrummet ökar från 38,89% till 60% och antalet lärare som 

upplever sig ha saknat specialpedagogiska verktyg minskar från 68,42% till 54,55%.  

 En annan närbesläktad korrelation i resultaten är den mellan respondenternas 

upplevda avsaknad av specialpedagogiska verktyg samt i vilken utsträckning de fått 
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specialpedagogisk fortbildning. 68,4% av de svarande lärarna upplever sig någon gång 

saknat verktyg för hur de ska tillmötesgå elever med specialpedagogiska behov, vilket 

vidare kan jämföras med att 84,2% inte fått fortbildning inom området. Här finns det 

utrymme för förbättring. Den tidigare forskning som presenterades, som studierna av 

Persson och Persson (2012) samt Heimdahl Mattson (2008), visade på att inkludering i 

ordinarie undervisning är gynnsam för elever med specialpedagogiska behov vilket 

ställer högre krav på att lärare är kompetenta inom det specialpedagogiska området . 

Fortbildning inom det specialpedagogiska området är alltså fördelaktigt för eleverna. 

Rimligtvis borde en högre grad av fortbildning inom specialpedagogik påverka hur stor 

grad av respondenterna som upplevt sig sakna specialpedagogiska verktyg, vilket i sin 

tur förbättra hur respondenterna bemöter elever med dessa behov.  

 Av de föreslagna metoderna att använda för att hjälpa elever med svårigheter så 

var den mest använda metoden att ge extra förklaringar, tätt följt av att ge eleven 

anpassade läromedel. Om de extra förklaringarna ges som exempelvis en ordlista på 

termer som eleven bedöms behöva ha koll på så skulle en sådan ordlista kunna ses som 

ett anpassat läromedel. En av de metoder som en respondent skrev att de använde i den 

öppna frågan, att kopiera upp notlinjer i större format för att eleven lättare ska se 

skillnad på linje och mellanrum, är ett fint exempel på ett anpassat läromedel. En 

anledning till att extra förklaringar är den mest använda metoden skulle mycket väl 

kunna vara för att det är den enklaste metoden att implementera. Att ge förklaringar till 

uppgifter är en stor del av en lärares vardagliga arbete så det är nödvändigtvis inte så 

stort extraarbete att ge extra förklaringar.  

 Att minimera sinnesmässiga intryck hos eleverna användes av en majoritet av 

lärarna. Detta kan göras på flera olika sätt och ett par sätt föreslogs av respondenterna i 

den öppna frågan. ”Att avgränsa innehållet, exempelvis fokusera på några få intervall 

och ackord” skriver en lärare, här begränsas intrycken genom att ge eleven ett smalt 

område att fokusera på. En annan lärare skriver ”Mobilförbud, datorförbud” och 

begränsar därmed elevens tillgång till distraherande moment som exempelvis sociala 

medier kan vara källa till.  

 Strukturerade lektionsstarter användes av en liten majoritet av respondenterna, 

55,6% svarade att de gör strukturerade lektionsstarter. Eftersom strukturerade starter är 

något som förespråkas på lärarutbildningen idag väcktes nyfikenheten på om denna 

svaga majoritet var kopplad till ålder och erfarenhet hos respondenterna. Vid sortering 

av resultaten efter vilka som svarat nekande på denna fråga gick det att utläsa att ålder 
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och erfarenhet hos nekande respondenter var spridd i hela spektrumet. En intressant 

sekundär observation var dock att hos de som svarat positivt på samma fråga återfanns 

samtliga respondenter som fått specialpedagogisk fortbildning. En förhoppning skulle 

vara att de lärare som svarat negativt på denna fråga börjar fundera på att använda sig av 

strukturerade lektionsstarter. Det fenomen som Karlsudd (2017) skriver om, att 

studentarbeten inte leder till förändring hos de intervjuade skolorna, kan dock antas gå 

att applicera i detta fall. Troligtvis krävs det större incitament och sporrning än en 

enkätstudie för att få dessa lärare att börja använda nya metoder. 

 Den metod som en minoritet av respondenterna använde var att arbeta med aktiv 

placering av eleverna i klassrummet. Endast 38,9% svarade att de aktivt placerar 

eleverna i klassrummet. Vid sortering av resultaten efter vilka respondenter som 

undervisar elever med NPF så är det endast 6 av 9 lärare som använder aktiv placering 

trots att denna metod är ett effektivt sätt att minimera intryck från andra nära sittande 

elever och hjälpa elever som har svårt att koncentrera sig, exempelvis elever som har 

diagnosen ADHD. Här finns det utrymme för förbättring, och möjligtvis kan det handla 

om att tänka att även om eleverna nästan är vuxna så är de fortfarande barn, och även att 

vuxna kan också behöva hjälp ibland. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Alla frågor i enkäten utom den avslutande är stängda frågor med fasta svarsalternativ, 

vilket är helt i linje med vad Trost och Hultåker (2016) rekommenderar. Svårigheten 

med att välja nästan uteslutande fasta svarsalternativ är att de blir konstruerade efter 

kreatörens sätt att resonera och tänka vilket kanske inte passar alla, svaren blir 

onyanserade. Fördelen med fasta svarsalternativ är dock att det blir lättare att analysera 

svaren och det blir lättare att konstruera statistik. Öppna frågor kan ge mer uttömmande 

och nyanserade svar men nackdelarna är att respondenter kan ge svar med stor variation. 

En del respondenter skriver långa, utförliga svar, en del skriver korta stödord som sedan 

måste tolkas och det kan vara tidskrävande att analysera dessa svar. Det finns också 

respondenter som inte svarar alls på öppna frågor, oftast svarar ”inte fler än cirka 10 

procent” (Trost & Hultåker, 2016, s 75) För att försöka få med båda aspekterna har 

enkäten konstruerats med en öppen fråga som avslutning för att fånga upp tankegångar 

som inte tagits upp i enkäten. 
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 Enkäten konstruerades som en webbenkät på https://www.webbenkater.com/. 

Att använda en webbaserad plattform är idag mycket enkelt och via Linnéuniversitetet  

kunde ett gratis studentkonto skapas. Fördelen med en webbaserad enkät kontra en 

traditionell postenkät är bland annat att kodning av data och sammanställningen av data 

i läsbara grafer sköts automatiskt. En nackdel enligt Trost och Hultåker (2016, s 141) är 

att enkäten kan bli begränsande i hur användaren genomför enkäten då skaparen av 

enkäten måste ta ställning till huruvida enkäten ska använda sig av webbkakor. Om 

webbkakor inte används kan vem som helst göra enkäten hur många gånger de vill 

vilket kan snedvrida representationen. Om webbkakor används kan det dock leda till att 

delar av populationen som inte tillåter webbkakor på sina datorer utesluts. 

 

6.3 Samverkan, samband och behov 

En bristande samverkan kan utrönas i resultaten. Ett förvånansvärt litet antal 

respondenter svarade att de kunde vända sig till elevhälsan för att få hjälp och stöd i sitt 

bemötande av elever med specialpedagogiska behov. Styrdokumenten ställer tydliga 

krav på elevernas rätt till likvärdig utbildning och rätt till hjälp (Skolverket, 2011, s 6) 

så med den förbättringspotential som finns kring lärarnas samverkan borde det ligga i 

huvudmans, rektors, elevhälsans och lärares intresse att förbättra denna samverkan och 

synliggöra att denna samverkan är positiv för både lärare och elev.  

 Det gick inte att fastställa att några samband fanns mellan erfarenhet och vilka 

anpassningsmetoder som användes, samtliga ålderskategorier och erfarenhetskategorier 

återfanns i samtliga föreslagna metoder. De metoder som användes i störst utsträckning 

av musiklärare var extra förklaringar samt anpassade läromedel. 

 Det finns enligt denna studie definitivt ett behov av fortbildning för lärare inom 

praktisk-estetiska ämnen. Detta sammanfaller väl med Skolverkets (2015) konstaterande 

att musiklärare ofta lämnas utanför kompetenshöjande insatser av specialpedagogisk 

karaktär, det borde rimligtvis finnas ett behov. De samband som gick att fastställa var 

att ökad grad av specialpedagogisk kompetens ökar sannolikheten att fler metoder 

används för att möta elevers specialpedagogiska behov samt ökar kunskapen om var det 

går att hämta information och stöd.    
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6.4 Förslag på vidare studier 

Denna studie skulle kunna användas som inspiration för vidare studier inom 

spänningsfältet musikpedagogik och specialpedagogik. Exempelvis skulle en liknande 

studie kunna genomföras inom grundskolans ramar för att kunna dra jämförelser mellan 

grundskolans och gymnasieskolans undervisningsmetoder. En liknande studie skulle 

kunna riktas specifikt mot en viss ålderskategori, exempelvis mot relativt 

nyexaminerade lärare som studerat på den nya lärarutbildningen. I en sådan studie 

skulle ett större underlag kunna erhållas för att kunna dra slutsatser kring betydelsen av 

specialpedagogisk utbildning i lärarutbildningens vetenskapliga kärna. Ett överraskande 

resultat i denna studie är bristen på kontakt med elevhälsan. Samverkan har hållits högt 

under lärarutbildningen och desto mer skolan och lärarna vet om eleven desto lättare 

blir det att tillgodose elevens behov. Därför borde det borde i mina ögon vara en 

naturlig företeelse att vända sig till experterna inom området och med deras hjälp kunna 

hjälpa elever med svårigheter. Ytterligare studier skulle därmed kunna undersöka 

samverkansbegreppet och dess applikation i skolans vardag.  
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Bilaga 

Enkätundersökning: Specialpedagogik inom de musikteoretiska 

gymnasiekurserna 

Specialpedagogik infördes som en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan i 

lärarutbildningarna år 2011. Innan dess var specialpedagogik avgränsat till de som 

skulle bli specialpedagoger vilket innebär att majoriteten av aktiva lärare idag inte har 

fått någon specialpedagogisk utbildning. Specialpedagoger och speciallärare är oftast 

inriktade på svenska, engelska och matematik.  

 Inom det estetiska programmet inriktning musik finns flertalet kurser inom 

ämnet musikteori. Det handlar om Gehörs- och musiklära 1 och 2 samt Arrangering och 

komposition 1 och 2. Gehörs- och musiklära 1 är en obligatorisk kurs inom 

inriktningen, vilket innebär att elever som har behov av anpassningar och 

specialpedagogiskt stöd är tvungna att läsa kursen. Min upplevelse från 

verksamhetsförlagd utbildning är dock att specialpedagoger och speciallärare inte har 

någon kunskap i dessa ämnen utan skickar tillbaka eleven till dess ordinarie lärare. 

 Syftet med denna enkät är att undersöka vilka övergripande metoder musiklärare 

på gymnasiet använder för att möta och anpassa undervisningen för elever med 

specialpedagogiska behov samt i vilken utsträckning de har utbildning inom detta 

område.  

 

Enkäten består av tre sidor med totalt sexton frågor. 

Denna enkät utförs som en del av det självständiga arbetet inom Kompletterande 

Pedagogisk Utbildning vid Linnéuniversitetet, Växjö. Genom att fylla i enkäten ger du 

ditt godkännande till att medverka i undersökningen. Du kan när som helst under 

enkäten avbryta ditt medverkande. Samtliga svar är anonymiserade. Enkätens svar 

kommer användas som data till det självständiga arbetet och kommer efter avslutat 

arbete att raderas. Det självständiga arbetet kommer att publiceras på 

Linnéuniversitetets DiVA-portal.  

Vid eventuella frågor kan jag kontaktas via e-post: 

dk222jm@student.lnu.se 

 

Tack på förhand! 

Dennis Karlsson 



  
 

 

II 

1. Vilket år föddes du?   

 1950 – 1960 

 1961 – 1970 

 1971 – 1980 

 1981 – 1990 

 1991 – 2000 

 

2. Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 0 – 5 år 

 6 – 15 år 

 16 – 25 år 

 26 – 35 år 

 35+ år 

      

3. Har du lärarlegitimation?      

 Ja 

 Nej 

 

4. Undervisar du elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADD, ADHD, 

Tourettes)? 

 Ja 

 Nej 

 Möjligtvis 

 

5. Undervisar du elever med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)? 

 Ja 

 Nej 

 Möjligtvis 

 

6. Undervisar du elever som befinner sig inom autismspektrat (Asperger, autism)? 

 Ja 

 Nej 

 Möjligtvis 

 



  
 

 

III 

7. Har du fått fortbildning inom specialpedagogik?      

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

8. Upplever du att du kan vända dig till elevhälsan för att få stöd? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

9. Upplever du att du kan vända dig till kollegor för att få stöd? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

10. Har du någon gång upplevt att du saknat verktygen att undervisa elever med 

specialpedagogiska behov? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

11. Har du givit elever extra förklaringar (utöver det vanliga) på svåra ord/termer 

(muntligt, papper, bilder, digitalt)? 

 Ja 

 Nej 

 

12. Jag har minimerat intryck för att undvika stress och överbelastning hos eleven 

 Ja 

 Nej 

 

13. Jag har givit elever anpassade läromedel 

 Ja 

 Nej 

 



  
 

 

IV 

14. Jag gör strukturerade starter på lektionen med exempelvis att-göra-listor eller 

tidsramar 

 Ja 

 Nej 

 

15. Jag arbetar aktivt med placering av eleverna i klassrummet 

 Ja 

 Nej 

 

16. Ge, om möjligt, exempel på andra anpassningar du har gjort för elever. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


