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Abstract 

 
A lot of times during my teaching practice and during my summer jobs I've met something 
that I see as under-stimulation in people with intellectual disabilities. Learned helplessness is 
a phenomenon which can explain this behaviour. In my study “How can music teaching 
develop and stimulate people with intellectual disabilities?” I want to learn more about the 
conception learned helplessness in theory and practice by investigating how this condition 
can show in different activities. Furthermore I want to know how one can work to counteract 
learned helplessness in music teaching by studying the “education in culture” for people who 
are intellectually disabled at Kulturcentrum Skåne in interviews and observations. My 
conclusion is that it is possible to counteract lack of stimulation and learned helplessness by 
improving independence and encouraging students to conduct in music education. 
 
Key words: conduct, independence, intellectual disabilities, learned helplessness, lack of 
stimulation, music teaching 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

   

Sammanfattning 

 
 
Under många tillfällen i praktik och sommarjobb har jag mött något som jag tolkar som 
understimulans hos människor med intellektuell funktionsnedsättning. Inlärd hjälplöshet är 
ett fenomen som kan förklara detta. I mitt arbete ”Hur kan musikundervisning utveckla och ge 
stimulans åt människor med intellektuella funktionsnedsättningar?” vill jag lära mig mer om 
begreppet inlärd hjälplöshet teoretiskt och praktiskt genom att undersöka om hur detta 
tillstånd kan se ut i olika verksamheter. Vidare vill jag veta hur man kan arbeta för att 
motverka inlärd hjälplöshet i musikundervisning och har genom intervjuer och observationer 
studerat Kulturcentrum Skånes kulturutbildning för människor med lindrig 
utvecklingsstörning. Min slutsats är att det går att motverka inlärd hjälplöshet genom att 
arbeta med självständighet och elevstyrning. 
 
 
 
Sökord: 
Intellektuell funktionsnedsättning, inlärd hjälplöshet, musikundervisning, självständighet, 
styrning, understimulans 
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1. Inledning  
 
Här beskriver jag min bakgrund när det gäller min kontakt med människor med 
funktionsnedsättning och hur min forskningsfråga växer fram. Vidare följer en kort 
beskrivning av uppsatsens olika delar och till sist skriver jag om uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

 
Jag har länge varit intresserad av hur människor med intellektuella funktionsnedsättningar 
påverkas av musik och hur man som pedagog kan undervisa i musik. Jag har arbetat en hel del 
i hemtjänsten där jag träffat många människor med olika slags funktionsnedsättningar, både 
intellektuella, fysiska och psykiska. I hemtjänsten gällde det att vara lyhörd och verkligen 
kunna ställa om sig mentalt innan jag knackade på varje ny dörr. Varje människa är unik och 
har olika behov. Genom att försöka att vara lyssnande och inkännande märkte jag att jag fick 
en bra kontakt med vårdtagarna. De fick förtroende för mig och jag kände att det var något 
som jag gillade att göra och som jag var bra på. Senare arbetade jag på en demensavdelning 
på ett äldreboende, jag har arbetat på ett sommarläger för personer med olika 
funktionsnedsättningar och de senaste somrarna har jag jobbat på ett boende med särskild 
service för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.  
 
Som sjuåring började jag att ta fiollektioner och sedan dess har musiken följt mig genom 
studier på ett estetiskt program på gymnasiet, folkhögskola och slutligen läser jag nu min sista 
termin på musiklärarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö. Jag hörde talas om begreppet 
musikterapi någon gång under gymnasiet. Jag visste inget om det men kände med min 
bakgrund i vårdarbetet att det skulle passa mig. Att möta människor med olika svårigheter 
med hjälp av musiken lät hur roligt och stimulerande som helst. Under min utbildningstid har 
jag gått på seminarier och workshops. Jag har lärt mig mer om musikterapi och om 
musikundervisning på särskolor och studieförbund och kulturskolor som erbjuder 
musikundervisning för elever med intellektuella funktionsnedsättningar.  

 

1.2 Forskningsfrågan växer fram 

 
Jag har haft möjlighet att rikta in mig på särskola i min utbildning genom att göra praktik på 
ett särgymnasium under tre veckor våren 2009. Det var utvecklande och lärorikt och gav mig 
mycket att fundera över. Jag kunde känna att eleverna inte fick chans att utvecklas. Jag tyckte 
inte att lärarna ställde meningsfulla och tydliga krav på samma sätt som jag har erfarit att man 
gör i den ”vanliga skolan”. Olika lärare arbetade olika bra och skolan hade vissa intressanta 
musikaliska projekt som jag tror kan vara utvecklande för eleverna men jag vill här lyfta fram 
det framträdande drag av understimulans som jag upplevde på skolan. Lektionernas upplägg 
var ibland otydligt och ofta var det enbart en sorts musik som erbjöds. Lärarna spelade ofta 
själva på synt med trumkomp och eleverna hade pärmar med texter till olika låtar, varav 
många var schlagerlåtar. Elevernas roll var att sjunga med vilket för mig inte verkade så 
utvecklande för dem, varken musikaliskt eller personligt. Under en musiklektion var många 
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elever sysselsatta med sin mobiltelefon istället för att ägna uppmärksamheten åt lärarna och 
det pågående momentet. Jag var även med på en lektion i svenska där jag upplevde att 
eleverna var understimulerade; uppgifterna var enkla och tempot var väldigt slött. Jag tänkte 
att de här eleverna med olika koncentrationssvårigheter behöver ju mer tempo och mer och 
fler stimulerande uppgifter som motiverar till engagemang och ansträngning, än 
normalbegåvade elever. Här upplevde jag att inställningen var tvärtom, att lärarna var rädda 
att kräva för mycket av eleverna vilket som jag uppfattade det medförde att kraven blev för 
låga.  
 
Understimulans är något som jag även har kommit i kontakt med i mitt arbete inom vården. I 
hemtjänsten kunde jag möta människor med både fysiska och intellektuella 
funktionsnedsättningar som blev till funktionshinder när de inte kunde fylla sitt liv med en 
meningsfull sysselsättning eller aktivitet. En del av vårdtagarna hindrades till stimulans och 
utveckling och fick på så sätt en apatisk livssituation. I arbetet på boendet träffade jag flera 
yngre personer som verkade understimulerade. Under mitt sommarjobb hade dessa unga 
människor semester (ibland så länge som tre månader) från sina jobb eller sysselsättning inom 
daglig verksamhet där de ofta utförde monotona uppgifter som exempelvis diskning. Jag 
upplevde en frustration med tanke på att dessa unga människor hade en lång semesterperiod 
från ett arbete som inte är särskilt krävande eller stimulerande. Vad exakt är det de behöver 
vila ifrån? var en fråga som gnagde hos mig. När inte arbetet stimulerar är det extra viktigt 
med ett meningsfullt socialt liv. Vissa på boendet hade en god kontakt med vänner och sin 
familj medan andra inte hade något stöd utifrån vilket gjorde att de ofta var ensamma. Jag 
kunde märka av en nedstämdhet och till och med apati hos dem som inte hade tillgång till ett 
socialt nätverk under sin sommarledighet. ”Vad ska jag göra av den här skitdagen?” var 
kommentarer jag fick höra på morgonen. Jag kände en sorg över detta och kände att alla 
människor har rätt till en utvecklande sysselsättning och en meningsfull fritid. Jag kan bara gå 
till mig själv och reflektera över hur jag skulle må och hur mycket jag skulle hinna grubbla 
över om jag inte hade mycket att göra som är stimulerande och utvecklande. Ibland spelade 
jag musik med vissa av de boende och de som verkade understimulerade tyckte jag sken upp 
av denna aktivitet. En tjej gillade speciellt musik och var duktig på att sjunga och även på 
annat konstnärligt arbete. Jag tyckte att det var synd att hon inte fick chansen att utveckla de 
här sidorna hos sig själv. 
 
I valet av inriktning på denna uppsats hade jag många förslag och möjligheter att välja bland. 
Skulle jag studera musikterapi som är ett intressant fenomen och på frammarsch här i 
Sverige? Skulle jag studera musikämnets utveckling i särskolan? Eller konstnärliga aktiviteter 
inom daglig verksamhet? Jag var även intresserad av det sociala nätverket kring människor 
med intellektuell funktionsnedsättning. I mitt arbete med att söka bred kunskap för att 
bestämma inriktning på detta arbete stötte jag på begreppet inlärd hjälplöshet (learned 

helplessness) och blev nyfiken. 
 
Under en seminariedag som gick under namnet Musiken funkar på Musikhögskolan i Malmö i 
oktober förra året fick jag upp ögonen för Kulturcentrum Skånes verksamhet. Det är ett 
regionalt centrum som bland annat erbjuder en treårig kulturutbildning för personer med 
lindrig utvecklingsstörning. Där finns också en kulturarbetsplats där tidigare elever kan 
arbeta. Christel Nilsson som är utbildningsledare och musiklärare på Kulturcentrum Skåne 
höll denna dag en föreläsning om verksamheten och visade även en film från en av deras 
många musikaliska uppsättningar. Jag blev fascinerad och fångad av Christels berättelse och 
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kände att det här var en verksamhet som verkade stimulerande och utvecklande för människor 
som kanske inte annars får chansen till en sådan sysselsättning. Jag återvände till 
Kulturcentrum Skåne i våras för att se föreställningen Efter orden som bygger på 
kulturarbetstagarnas egna texter. Jag blev imponerad och berörd av föreställningen som 
visade en styrka hos de medverkande både dramatiskt, musikaliskt och ett mod att våga stå 
upp för sig själv och berätta om sina innersta känslor. Jag bestämde mig för att i min uppsats 
undersöka Kulturcentrum Skånes verksamhet och lära mig mer om hur deras utbildning kan 
erbjuda utveckling och lärande genom konstnärliga ämnen. 
 
Följande kapitel beskriver den litteratur som jag tagit del av i min studie. Vidare följer ett 
avsnitt om mina metoder där jag presenterar olika forskningsmetoder och beskriver och 
argumenterar för min metod samt genomförandet. I resultatkapitlet kan man följa de resultat 
jag kommit fram till inom olika kategorier i min undersökning. I diskussionskapitlet 
analyserar jag mina resultat och slutsatsen sammanfattar min resultatdiskussion. Sedan ges 
plats för förslag till vidare forskning och kapitlet avslutas med ytterligare reflektioner. Sist 
följer en referenslista som innehåller all litteratur och övriga källor som jag använt mig av i 
min undersökning.  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 
Studiens syfte är att undersöka begreppet inlärd hjälplöshet, både teoretiskt och praktiskt 
genom en undersökning av olika studier om verksamheter för människor med intellektuell 
funktionsnedsättning. Vidare handlar undersökningen om hur man kan arbeta för 
självständighet, självstyrande och en lagom stimulans med adekvata krav i 
musikundervisningen inom kulturutbildningen för människor med lindrig utvecklingsstörning 
på Kulturcentrum Skåne. 
 
Mina forskningsfrågor lyder: 
 
Vad innebär inlärd hjälplöshet och hur gestaltar den sig i praktiken? 
 
Med vilka metoder kan man i musikundervisning flytta fokus från understimulans till 
självständighet för människor med intellektuell funktionsnedsättning? 
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2. Teoretisk bakgrund/tidigare forskning 
 
 
I detta kapitel beskriver jag den kunskap som jag tagit del av i min studie i form av litteratur 
och tidigare forskning i ämnet. Inledningsvis undersöker jag begreppet funktionsnedsättning 
och förklarar mitt val att använda mig av orden ”människor med intellektuell 
funktionsnedsättning” i mitt arbete. Här skriver jag även om möjligheter till sysselsättning för 
människor med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Delar av avsnittet om Kulturcentrum Skånes verksamhet innehåller information som jag 
erhållit från två av mina informanter, vilka är Christel Nilsson och Mikael ”Todde” Åkesson. 
Teoridelen innehåller således resultat från mina intervjuer med dem. Anledningen till detta är 
att jag anser att läsaren på detta sätt får en mer fyllig och praktisk information om 
kulturutbildningen och kulturarbetsstagarna och detta tror jag stärker trovärdigheten i min 
studie. 

2.1 Funktionsnedsättning 

 
I min uppsats följer jag Socialstyrelsens terminologiråd (Arnhof, 2008) och använder således  
begreppet ”människor med intellektuell funktionsnedsättning” utom i de fall då jag refererar 
till annan text som använder andra begrepp. Anledningen till valet av detta begrepp är helt 
enkelt att de människor jag forskat kring har denna form av funktionsnedsättning.  
 
Det finns andra begrepp för att beskriva det här tillståndet, t.ex. personer med 
utvecklingsstörning eller handikappade personer. I rapporten Onödig ohälsa - Hälsoläget för 

personer med funktionsnedsättning skriven av Arnhof (2008) på uppdrag av Statens 
folkhälsoinstitut, står det att Socialstyrelsens terminologiråd 2007 slog fast definitionerna av 
dessa termer. Funktionsnedsättning kallas en nedsättning av en funktionsförmåga av fysisk, 
psykisk eller intellektuell karaktär. Bakgrunden till funktionsnedsättningen kan exempelvis 
vara en medfödd eller en förvärvad skada. Funktionshinder är den begränsning som uppstår 
för en person med funktionsnedsättning i relation till omgivningen. Det kan vara när 
tillgängligheten ute i samhället brister, t.ex. ifråga om möjligheter till utbildning. Termen 
handikapp bör undvikas eftersom den kan uppfattas som nedvärderande och utpekande. I 
uttrycket ”en handikappad person” riskerar man att lägga större vikt vid egenskapen att vara 
handikappad än själva personen (Arnhof, 2008).  
 
Som jag upplever det har de flesta personer anammat de nya termerna men jag kan fortfarande 
höra beskrivningar som t.ex. ”en utvecklingsstörd” om en person med intellektuell 
funktionsnedsättning. Föreningen FUB som står för ”Föreningen för barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning” använder sig av termen utvecklingsstörning och på hemsidan 
förklarar de termen som ett funktionshinder som påverkar personens begåvningsutveckling 
(FUB, 2001). Det finns intressanta diskussioner kring vikten av dessa termer och begrepp och 
speciellt intressant är det att höra människor med olika funktionsnedsättningar berätta om hur 
de upplever den här frågan. Jag har genom mina sommarjobb fått uppfattningen att många av 
dem inte bryr sig nämnvärt om vilket ord som används för att beskriva deras tillstånd, 
viktigare är då hur de behandlas ute i samhället.  
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LSS-lagen är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den 
innehåller ett antal bestämmelser om insatser till människor med olika slags 
funktionsnedsättningar. Bland insatserna kan särskilt nämnas rätten till bostad med särskild 

service, daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
utbildning och rätten till personlig assistans för sina grundläggande behov (Svensk 
författningssamling [SFS], 1993).  
 
Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som syftar till att erbjuda meningsfulla 
aktiviteter, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. Daglig 
verksamhet innefattar olika arbetsuppgifter/sysselsättningar individuellt eller i grupp, t.ex. 
arbete på ett kafé, olika former av montering på företag eller sinnesträning. Deltagare i daglig 
verksamhet är inte formellt anställda och står därför utanför semesterlagen och andra 
arbetsrättsliga lagar. En mindre kommunal dagersättning utgår, s.k. habiliteringsersättning. 
Oftast är det sjuk- eller aktivitetsersättning eller annan ersättning från 
socialförsäkringssystemet som står för försörjningen (Malmö Kommun, u.å.).  
 
Samhall vill ge personer med funktionsnedsättning en chans till ett stimulerande och 
utvecklande arbete med arbetsuppgifter som liknar de som finns på den övriga 
arbetsmarknaden. Samhall är ett statligt ägt aktiebolag dit företag kan vända sig för att få 
arbetskraft. En stor del av arbetstagarna slussas varje år ut ur Samhall för att arbeta hos andra 
arbetsgivare. Arbetstagarna erbjuds utbildning och praktik och chans till att provjobba inom 
olika verksamheter, allt för att den enskilde individen skall kunna utvecklas i sitt yrkesliv. Det 
är arbetsförmedlingen som avgör vilka som får arbeta hos Samhall. För att kvalificera sig till 
en anställning krävs en eller flera funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga (Samhall, 
2007). 
 

2.2 Inlärd hjälplöshet 

 
I Reflektion. Ett verktyg för förändring och utveckling i lärandepraxis (Nilsson, 2002) 
beskriver och analyserar Christel Nilsson, lärare och utbildningsledare vid Kulturcentrum 
Skåne, det reflektionsarbete som hon och hennes kolleger har genomfört regelbundet under ett 
års tid. Nilsson beskriver i inledningen sin syn på mötet med eleverna. Hon skriver att 
”Många av de elever jag möter är på grund av sitt funktionshinder beroende av och styrda av 
andra och har ofta en ”learned helplessness” med sig i bagaget” (Nilsson, 2002, s. 6). Hon 
berättar om elevers beteenden i undervisningssammanhang genom att ta upp detta begrepp 
som på svenska kallas ”inlärd hjälplöshet”. Eleverna visar ibland prov på en inlärd hjälplöshet 
som gör att de inte tar för sig, eftersom de är vana att styras av andra. Hon pekar på 
problematiken i detta och förespråkar en lösning genom att hjälpa eleverna att hitta sin egen 
motivation och lust att starta upp och använda sig av sin egen konstnärliga drivkraft (Nilsson, 
2002).  
 
Jag kände igen den här tendensen hos människor med intellektuell funktionsnedsättning som 
jag har träffat och ville forska mer om inlärd hjälplöshet. Martin Seligman är professor i 
psykologi och var den som på 60-talet myntade begreppet. Som forskarstipendiat vid 
sektionen för psykologi vid universitetet i Pennsylvania bedrev han och hans kolleger 
forskning och kom genom experimentella försök på djur fram till en reaktion som visar på en 
slags inlärd hjälplöshet (Seligman, 1976). Detta kunde sedan appliceras på människor vilket 
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förklaras tydligt i en senare bok med Seligman och två medförfattare. Det handlar om hur en 
person reagerar på saker, på personens inställning och handlingar. Den inlärda hjälplösheten 
kan enligt dem skönjas på tre sätt; att inte kunna se möjligheter, hur man förväntar sig att 
saker och ting ska bli och en uppfattning om att man inte kan påverka sitt liv, sig själv och sitt 
handlingsutrymme vilket följs av hjälplöshet och passivt beteende (Peterson, Maier & 
Seligman, 1993). Seligmans forskning har till stor del inriktats på människor med depression. 
Personer som upplever att ingenting de gör spelar någon roll och att de inte har kontroll på sitt 
liv har lärt sig att vara hjälplösa och blir lätt deprimerade (Duen, 1998).  
 
Genom flera små, korta historier om personer i olika situationer undersöker författarna 
huruvida personernas beteenden visar på tecken av inlärd hjälplöshet (Peterson, m fl. 1993). 
Ett exempel som tydligt visar tecken på inlärd hjälplöshet handlar om ett äldreboende. 
Boendets två våningar hade cirka hundra vårdtagare vilkas medelålder var 80 år. Några 
psykologer bestämde sig för att genomföra ett experiment som gick ut på att höja 
livskvaliteten genom att erbjuda vårdtagarna varsin växt och filmvisning. Chefen skulle 
presentera erbjudandet på två olika sätt på två olika våningar. På första våningen berättade 
chefen på äldreboendet att han var förvånad över att vårdtagarna inte är medvetna om sin rätt 
att få bestämma över sig själva och att få göra val. Växterna skickas runt och vårdtagarna får 
välja varsin och blir uppmanade att ta hand om dem hur de vill. Chefen berättar vidare att det 
kommer bli filmvisning två kvällar följande vecka och att vårdtagarna får bestämma vilken 
kväll de vill se filmen. På andra våningen sa chefen att han var förvånad över att vårdtagarna 
inte känner till sina möjligheter och att det är ledningens ansvar att se till att vårdtagarna har 
det så bra som möjligt på boendet. Varje vårdtagare får en växt tilldelad sig av en sköterska. 
Chefen berättar att de får behålla växterna och att en sköterska kommer att vattna dem. 
Slutligen nämner han filmvisningen följande vecka och berättar att vårdtagarna kommer att 
bli upplysta om de ska se filmen på torsdagen eller fredagen (Peterson m fl. 1993).  
 

Vårdtagarna på första våningen hade kontroll över de nya aktiviteterna medan de på andra 
våningen saknade denna kontroll. De förstnämnda vårdtagarna blev mer aktiva, var gladare 
till sinnet och mindre deprimerade än vårdtagarna på andra våningen. På sikt såg man även att 
vårdtagarna i denna grupp levde längre. Fallet är ett exempel på inlärd hjälplöshet där 
vårdtagarna på andra våningen är hindrade i att kunna se möjligheter, att kunna uppfatta 
möjligheter vilket får ett passivt beteende som följd (Peterson m fl. 1993).  
 
Forskning om elever med olika inlärningssvårigheter visar att de ofta är drabbade av inlärd 
hjälplöshet. Elever med inlärningssvårigheter ser ofta ett misslyckande som något 
självförvållat utan en tanke på yttre omständigheter. När de väl lyckas, t.ex. genom att uppnå 
ett högt resultat på ett prov, tror de inte heller att detta är något som de själva är ansvariga för 
utan tänker att provet var lättare än vanligt eller att de helt enkelt hade turen med sig just vid 
provtillfället. Både goda resultat och dåliga är något som kopplas till yttre omständigheter. 
Studier visar även att denna grupp elever generellt har sämre självkänsla och självkännedom 
än elever utan inlärningssvårigheter och denna tendens var synlig redan i tredje klass. De 
elever som blir sedda och får specialträning i skolan har högre självkänsla när det gäller 
studier än de elever vars inlärningssvårigheter ej blev uppmärksammade (Arnold, 1996). 
 
Riksdagen beslutade om folkhälsomål genom en ny folkhälsopolitik 2003 (Arnhof, 2008). Ett 
av de elva målområdena heter Delaktighet och inflytande i samhället och tar även upp vikten 
av att ha inflytande och rätten att kunna påverka sitt vardagliga liv. 
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Att kunna bemästra vardagen är för många personer med funktionsnedsättning en central 
hälsofråga. Att i så stor utsträckning som möjligt kunna laga mat, läsa, telefonera, sköta sin 
hygien, handla osv. är viktigt för självkänslan och egenvärdet och därmed för hälsan. Även om 
man inte rent praktiskt kan utföra det själv. (Arnhof, 2008, s.21) 

Här kopplas förmågan att kunna kontrollera sitt eget vardagliga liv samman med självkänsla 
och hälsa. Med utgångspunkt från undersökningarna om inlärd hjälplöshet tolkar jag det som 
att ett ökande av självkontroll för människor med funktionsnedsättning även har den effekten 
att risken för inlärd hjälplöshet minskar. 

Arnhof (2008) skriver i sin rapport om en studie om hälsa hos människor med 
utvecklingsstörning som visar att vuxna personer med utvecklingsstörning är mer mottagliga 
för sjukdomar än andra. En del har arbete inom Samhall eller inom daglig verksamhet och de 
allra flesta är kopplade till socialförsäkringssystemet vad gäller inkomst och detta gör att de 
har ett litet inflytande på sin ekonomi. De flesta har ett begränsat socialt liv och deras 
umgängeskrets består till största delen av personal (Arnhof, 2008). 
 
Detta avsnitt om inlärd hjälplöshet och vikten av att kunna påverka sitt eget liv kommer jag 
att återknyta till i kommande kapitel. Det är ett fenomen som jag upptäckt och forskat vidare 
kring och som jag söker metoder att motarbeta i min studie. Genom att förstå vad begreppet 
innebär kan jag undersöka detta. 
 

2.3 Styrning och krav 

 
Jag har fått fördjupad kunskap om inlärd hjälplöshet och förhållningssättet till lärande när det 
gäller elever med intellektuella funktionsnedsättningar genom en doktorsavhandling om 
särskolans pedagogiska verksamhet vid namn Förberedelse för särskildhet: Särskolans 

pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv (Berthén, 2007). Där förklaras hur 
personalen arbetar med krav och styrning i en klass i grundsärskolan och en klass i en 
träningsskola. Jag väljer här att som Berthén använda ordet personal för att beteckna de som 
arbetar i de här två klasserna. Anledningen är att gruppen består av pedagogiskt utbildade 
personer och assistenter som samarbetar i undervisningen. Dessa båda skolformer ingår i den 
obligatoriska särskolan och skillnaden ligger i att träningsskolans elever bedöms att ej kunna 
uppfylla grundsärskolans mål. Medan grundsärskolans kursplan syftar till att undervisa 
eleverna i ungefär samma ämnen som i grundskolan, med hjälp av en individuell studieplan 
för varje elev, erbjuder träningsskolan fem undervisningsområden som ska ge eleven goda 
förutsättningar till en helhetsutveckling (Berthén, 2007). 
 
Berthén (2007) beskriver hur personalen i en träningsklass på en särskola arbetar med 
vardagsträning. Personalen består av en utbildad förskolelärare och talpedagog och två 
assistenter. Träningsklassen består av sex elever i skolåren två, fyra och fem. Vardagsträning 
handlar om att lära sig klä på sig, äta och att sköta sin hygien. Eleverna tränas dagligen och 
kraven är tydliga; personalen driver på eleverna så att de själva verkligen utför så mycket de 
kan. Enligt personalen så ligger problemet inte i svårigheter att behärska de olika 
situationerna utan i att eleverna är vana vid att ingen kräver det av dem. De upplever det som 
att eleverna är fostrade till att inte ta egna initiativ. För att eleverna ska lära sig att hantera 
vardagssituationer så försöker personalen hela tiden att ställa krav och undviker således att 
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hjälpa eleven för mycket. Eleverna behöver mycket tid för att klara detta och därför är 
schemat upplagt utifrån detta arbetssätt med väl tilltagna raster och matpauser. Personalen 
arbetar även aktivt med egensysselsättning. De beskriver det som att eleverna är vana vid att 
hela tiden ha någon i närheten som talar om vad de ska göra och hur de ska göra. Eleverna får 
sällan chans till att ta egna initiativ. Därför är vissa lektioner organiserade så att eleverna 
själva får öva sig på att göra val, t.ex. genom att bestämma vilket skolmaterial de ska 
sysselsätta sig med. De ska även lära sig när undervisningen är styrd och när de själva 
förväntas styra mer. Arbetet med egensysselsättning sker utifrån tydliga ramar och riktlinjer, 
något som är nödvändigt för eleverna. Kommunikationsövningen består till stor del av att få 
eleverna att själva be om hjälp vid behov. Eleverna är vana att ej kommunicera och är ofta 
bara tysta eller sura när de stöter på ett problem men när lärarna tydligt talar om för dem att de 
måste be om hjälp gör eleverna detta till slut. Personalen hjälper eleverna att utveckla sin 
självständighet istället för att hela tiden serva och hjälpa till. Ett problem som märks tydligt i 
personalens arbete med utvecklingen av elevernas sociala beteende är att kraven hemifrån och 
kraven i skolan är olika. Om föräldrarna arbetade mer likt skolan i frågan om målen i 
elevernas fostran så skulle arbetet gå fortare (Berthén, 2007).  
 
Studien följer även arbetet i en klass i grundsärskolan. Jämfört med träningsklassen där 
personalens fokus ligger på förberedande vardagsträning går verksamheten i grundsärskolan i 
första hand ut på att med ramar och strukturer göra eleverna förberedda på undervisning. 
Studien visar hur skolarbetet går till i en F-6 klass med elva elever i skolåren F-4. Personalen 
består av en kvinna som är utbildad förskolelärare och specialpedagog och en annan kvinna 
med förskolelärarexamen. Resten av personalstyrkan består av ett antal elevassistenter med 
olika gymnasieutbildningar som t.ex. barn- och fritidsprogrammet. I grundsärskolan har 
personalen fört in ett nytt moment i undervisningen som kallas ”Veckans läxa” och på så sätt 
känner eleverna att de verkligen går i en skola och de har något att visa upp för föräldrarna. 
En personal berättar i samband med en observation att hon medvetet försöker uppmuntra 
elevernas känsla av att vara duktiga. Under en morgonsamling ska eleverna sitta tysta och 
lyssna på ett musikstycke. En ur personalen får säga till flera gånger eftersom det rätta lugnet 
inte vill infinna sig och två elever som sitter bredvid varandra leker med varandra istället för 
att koncentrera sig på momentet. I grundsärskolan arbetar man med olika teman under 
perioder eftersom detta arbetssätt ger en meningsfull struktur för eleverna. Istället för att 
stressa vidare till ett nytt tema är man flexibel och tar tid på sig i arbetet med ett tema i taget. 
Det är viktigt att eleverna får träna sig på att själva försöka göra saker innan någon ur 
personalen bryter av genom att hjälpa till. Under momentet ”reflektion” går personalen 
igenom vad varje elev har åstadkommit under föregående moment och de applåderar 
varandras arbeten. Meningen med reflektionen är att eleverna ska tänka efter vad de har 
arbetat med och öva sig i att kunna formulera det för andra och eventuellt också kunna säga 
något om hur det var, t.ex. om det var svårt eller lätt. Precis som i träningsklassen arbetar man 
även med att få eleverna så självständiga som möjligt, exempelvis vad gäller av- och 
påklädning och eleverna ges gott om tid för dessa uppgifter. I schemat ingår även ett flertal 
pauser då eleverna får återhämta sig genom vila. Under musikstunden använder sig 
personalen av inspelad musik och av bilder. Eleverna får sjunga en och en för varandra om de 
vill och de får spela på en handtrumma i en sång. Matematikundervisningen genomförs bland 
annat genom att eleverna får lära sig räkna med hjälp av klossar. Under momentet ”arbeta-
stund” får eleverna träna sig på att sitta i sina bänkar och arbeta, delvis självständigt utifrån 
instruktioner. Läs- och skrivträning sker oftast individuellt (Berthén, 2007). 
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Berthén (2007) ställer i sin diskussion bland annat frågan om vad som blir möjligt för 
eleverna att lära. Inom båda dessa verksamheter verkar fokus ligga på fostran och 
förberedelse. Det verkar som att personalen tror att eleverna behöver en annan slags kunskap 
som uppnås via förberedelse och fostran än den kunskap som beskrivs via kunskapsmålen i 
kursplanerna. Kunskapsinnehållet kan i båda verksamheterna liknas vid samma nivå som i 
förskolan. I läs- och skrivundervisningen i klassen i grundsärskolan fokuseras det nästan 
enbart på att skriva bokstäver; eleverna får t.ex. nästan aldrig tillfälle att läsa texter. Efter flera 
år i skolan verkar personalen inte tycka att deras elever är tillräckligt förberedda för att lära 
sig skriva och läsa. Det märks ingen tydlig progression hos eleverna vid jämförelsen av elever 
i skolår fyra och elever i skolår ett (Berthén, 2007).  
 
Berthén (2007) avslutar med att analysera ny litteratur som visar hur människor med 
intellektuell funktionsnedsättning har större möjlighet att lära nya saker än vad kanske många 
uppfattat tidigare. Hon skriver även om vikten av att diskutera vilka pedagoger som arbetar 
inom denna verksamhet och deras bakgrund. När många av dem kommer från förskola eller 
fritidsverksamhet kanske erfarenheten från de verksamheterna avgör i vilken riktning man 
arbetar i särskolan (Berthén, 2007).  
 
Berthéns studie (Berthén, 2007) visar på en fast beslutsamhet hos personalen på 
grundsärskolan och i träningsklassen att ställa krav i de färdigheter som eleverna tränas i. I 
undervisningen verkar kraven vara för lågt ställda. Berthéns slutsats att båda formerna av 
särskola har som tydligt mål att förbereda eleverna för framtida lärande förklarar delvis den 
understimulans som jag upplevde under min praktik på ett särgymnasium. Dessa elever har 
antagligen fram till att de började på gymnasiet mest fått undervisning i form av förberedelse 
vilket medför att deras kunskapsnivå egentligen är ganska låg. Och jag upplever det som att 
lärarna på detta särgymnasium har samma inställning som de i Berthéns studie, vilken har 
som följd att eleverna fortsätter att liksom nosa ytligt på kunskap och fortsätter att förberedas 

för ny kunskap. Problemet är att eleverna efter gymnasiet knappt har någon chans till 
vidareutbildning och all denna förberedelse har gått om intet. Kanske är problemet att man 
inte tidigare i skolgången slutar med att förbereda för kunskap och istället börjar undervisa 
kunskap. Då hade kanske eleverna haft större chans till vidareutbildning, i alla fall en större 
motivation och vilja till det vilket i sin tur kanske skulle leda till fler vidareutbildningar för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning, som ju idag är högst begränsad. 
 
Detta avsnitt handlar om styrning och krav i särskolan och det är något som jag knyter an till i 
kommande kapitel. Min studie handlar om att finna fungerande undervisningsmetoder och det 
har visat sig att krav och styrning är två viktiga faktorer. Studier från särskolan ger inblick i 
hur styrning fungerar och hur krav ställs i denna verksamhet. Jag använder mig således av 
studier från olika verksamheter för att belysa mitt ämne. 
 

2.4 Självständighet  

 
Vad spelar självständigheten för roll hos människor med intellektuell funktionsnedsättning? I 
bakgrund till annan litteratur är det intressant att undersöka begreppet som enligt mig kan ses 
som en motsats till inlärd hjälplöshet. Kollstad (2008) undersöker i sin bok fyra unga tjejer 
med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar och deras självständighet när det gäller 
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att kunna bemästra handlingar för att kunna genomföra projekt, att genom självbestämmande 
kunna påverka sitt liv och samtidigt vara beroende av hjälp och stöttning från omgivningen 
för att kunna genomföra projekt på sin fritid (Kollstad, 2008). 
 
Självständighet är ett komplext begrepp som kan tolkas på olika sätt (Kollstad, 2008). 
Man kan skönja två former av självständighet när det gäller människor som är beroende av 
hjälp i sina dagliga aktiviteter. Å ena sidan kan man tolka begreppet som oberoende och 
förmågan till självhjälp; man vill klara sig själv oberoende av andra. Målet är här att kunna ta 
hand om sig själv, s.k. ”egenomsorg” och för mycket hjälp kan medföra ett beroende och 
verka passiviserande (Hegerstrøm, 2002, refererat i Kollstad, 2008). 
 
När självständighet på detta sätt innebär ett oberoende då man ska klara sig själv är risken att 
det faktum att vara beroende av någon ses som att vara någon underlägsen. Detta kan i sin tur 
leda till en minskad respekt för den som är beroende av andra med en tro om att den som är 
beroende saknar kontroll över sitt liv. Den minskade respekten ger personen som är beroende 
sämre självkänsla (Askheim, 2003, refererat i Kollstad, 2008). 
 
Men självständighet kan även ses som självbestämmande. Utan att värdera en persons 
möjligheter till självhjälp ser man personen som en självständig individ som blir hjälpt utifrån 
individens egna resurser och sårbarhet. Det handlar om att behålla en självständighet och 
samtidigt få hjälp till det man inte klarar själv i sina dagliga aktiviteter och det krävs ett 
samarbete för att få till de bästa förutsättningarna så att individen kan använda sig av egna 
resurser (Hegerstrøm, 2002, refererat i Kollstad, 2008).  
 
I intervjuerna med unga tjejer med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar med 
fokus på självständighet i sina vardagliga liv framgår det att de på ett eller annat sätt är 
missnöjda med sitt arbete. Tre av dem har arbete inom daglig verksamhet och hon som trivs 
bäst berättar att hon trivs med personalen och arbetsuppgifterna och att det kan bli svårt 
ibland. De andra två tjejerna arbetar båda på en arbetsplats med montering av möbler. De 
tycker att det är jättebra att ha ett arbete att gå till varje dag men de trivs inte så bra med 
arbetsuppgifterna. Den ena av dem blir lätt trött och utled på arbetsuppgifterna och har bytt 
arbetsplats flera gånger. För den andra är problemet att hon jobbar med något som hon inte är 
intresserad av. Hon tycker inte att det är roligt med montering och hon ogillar det faktum att 
hon, som har en sorts funktionsnedsättning, blivit placerad på en arbetsplats tillsammans med 
andra personer med andra funktionsnedsättningar. Ingen hänsyn tas till vilken typ av 
funktionsnedsättning det rör sig om. Hon har en cerebral pares med svårigheter att röra armar 
och ben men hon är inte psykiskt funktionsnedsatt och det gör situationen svår. Den fjärde 
tjejen arbetar på en förskola och hon är nöjd med arbetet men kan ofta känna sig utanför. Hon 
har färre arbetsuppgifter än sina kolleger och det ställs mindre krav på henne (Kollstad, 2008).  
 
I undersökningen av tjejernas sociala liv framgår att de ofta har starka vänskapsband med sin 
personal. En av tjejerna beskriver hur hon har svårigheter att kommunicera med jämnåriga 
utan hellre pratar om viktiga saker med en kvinna ur personalen som har känt henne sedan 
hon var liten. Alla tjejerna har behov av att prata med sin personal om vänskap och relationer 
och ibland får de hjälp med t.ex. planeringen av besök av vänner eller en resa till en vän 
(Kollstad, 2008).  
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Resultaten av bokens undersökningar stämmer delvis med bilden av undersökningarna i 
rapporten om den sociala hälsan hos personer med funktionsnedsättning i Sverige. Studier 
visar att människor med utvecklingsstörning ofta har svårigheter att hitta en stimulerande 
sysselsättning och att ha rika vänskapsförhållanden (Arnhof, 2008).  
 
Ovanstående avsnitt behandlar begreppet självständighet och det är något som jag anser 
kunna vara en motpol till inlärd hjälplöshet och något som jag tar upp senare i min uppsats. 
Jag skriver om olika tolkningar av begreppet och om hur självständighet kan ta sig uttryck hos 
unga tjejer med funktionsnedsättning i dagens samhälle. Detta avsnitt stärker bilden av att det 
är viktigt att människor med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna göra självständiga 
val och beskriver vad som kan försvåra detta. 
 

2.5 Kulturcentrum Skåne 

 
Kulturcentrum Skåne är ett regionalt centrum i Lund som erbjuder en treårig eftergymnasial 
kulturutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning. När eleverna har studerat 
färdigt har plats i kulturarbetsplatsen på Kulturcentrum Skåne kunnat erbjudas och eleverna 
blir då kulturarbetstagare, i form av daglig verksamhet. Många av kulturarbetstagarna arbetar 
sedan i flera år på Kulturcentrum Skåne. Det finns även en öppen verksamhet som vänder sig 
till enskilda individer med olika former av funktionsnedsättningar och i alla åldrar. 
Undervisningen i den öppna verksamheten sker individuellt eller i grupp, beroende på 
deltagarnas önskemål. Kulturcentrum Skåne är en ideell förening som har stort ekonomiskt 
stöd av Lunds kommun. Detta täcker dock inte hela kostnaden utan man måste kontinuerligt 
söka bidrag från fonder och stiftelser. Kulturcentrum Skånes verksamheter är öppna för 
personer i kommuner utanför Lund men svårigheter att få ekonomiskt stöd av sin 
hemkommun gör det problematiskt för de här personerna att komma till Kulturcentrum Skåne 
(Becker-Gruvstedt, 2007).  
 
Att ha kultur som yrke kräver utbildning men eftersom inga arbetsplatser ännu finns ute i 
samhället som kan ta emot de som utbildats på Kulturcentrum Skåne skapar centrat själva en 
sådan arbetsplats. Arbetet är en form av daglig verksamhet och det främsta syftet är att sträva 
efter ett individuellt och kollektivt konstnärskap för kulturarbetstagarna. Målet med arbetet 
inom kulturarbetsplatsen är att kulturarbetstagarna ska tränas i att lämna bilden av sig själva 
som elever och utveckla ett eget konstnärskap och en yrkesroll, kollektivt eller individuellt 
(Becker-Gruvstedt, 2007). 
 
Kulturarbetstagarna har liksom eleverna lektioner men upplägget är mer avancerat än 
elevernas; det gäller att använda sina kunskaper från utbildningen på ett självständigt sätt. Ett 
exempel är att kulturarbetstagarna själva får ansvara för innehållet i vissa lektioner och/eller 
moment. Vissa av dem har individuella instrumentlektioner och de har ett samarbete med 
Särvux i Lund där de går på skrivarkurs och materialet som skapas där kan sedan användas på 
Kulturcentrum Skåne. Kulturarbetet innefattar konstnärlig produktion och kulturarbetstagarna 
har skapat konstnärliga föreställningar och utställningar och en del av gruppen har gjort succé 
på turné med sin musikföreställning Vidare (ur intervju med Todde, 2009-11-04). 
 
Kulturcentrum Skånes kulturutbildning innehåller lektioner i musik, drama, bild och 
kulturspaning. Utbildningen ses som en förberedande utbildning till vidare studier. Man 
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arbetar utifrån ett tema som brukar sträcka sig under en termin eller längre. I veckorna 
studerar eleverna ett ämne om dagen, för att bättre kunna tränga in i ett konstärligt ämne i 
taget. Skolan har även storlektion varje vecka för att kunna arbeta ämnesöverskridande. 
Musikundervisningen består av individuella instrumentlektioner, marimba, slagverk, sång/kör 
och rytmik/dans. Kulturspaning äger rum en gång i veckan och eleverna åker då på 
studiebesök till företag som sysslar med kultur, eller går på konserter eller 
teaterföreställningar. Kulturspaning kan även innebära att eleverna får besök på 
Kulturcentrum Skåne, t.ex. av en gästlärare. Ämnet går ut på att göra kulturlivet tillgängligt 
för eleven, både som konsument och producent. Kulturcentrum Skåne arbetar kontinuerligt 
med reflektion och dokumentation. Lärargruppen och eleverna har reflektion på sitt schema 
varje vecka. Lärare och elever dokumenterar undervisningen gemensamt i form av ett slags 
”veckoblad” där man har reflekterat över veckan som gått. Eleverna reflekterar över sitt eget 
lärande och blir på så sätt medvetna över sina egna läroprocesser. Lärarna filmar ofta 
lektioner eller tar fotografier och de reflekterar ständigt över sin undervisning i skrift och i 
samtal med övriga lärare (ur intervju med Christel, 2009-11-03).  
 
Eleverna sätter varje vår upp en föreställning på Kulturcentrum Skåne. Lärarna har ofta rollen 
som musiker i dessa uppsättningar och ambitionen är att genomföra det hela på ett 
professionellt sätt. Elevernas föreställningar har varit välbesökta och fått mycket uppskattning 

(ur intervju med Todde, 2009-11-04). 
 
Kulturcentrum Skånes ambition är att stärka elevernas konstnärliga uttrycksförmåga, 
förmågan att kommunicera och att lägga en grund för ett livslångt lärande. I utbildningen 
strävar man efter att ge elever kunskaper som senare kan leda till ett arbete inom 
kultursektorn. Musik, dans, rörelse, bilduttryck, drama och andra konstnärliga ämnen fungerar 
enligt Kulturcentrum Skåne som ”entrénycklar” till vårt inre liv och förståelse för världen. 
Kulturcentrum Skåne arbetar utifrån ett förhållningssätt som innebär att allt hänger samman; 
ett helhetstänkande där de olika kulturella uttryckssätten hänger samman. Skolans 
undervisning bygger på och utgår från ngoma som är ett afrikanskt helhetsbegrepp som finns i 
språket swahili. Ordet kan översättas till trumma, sång, dans och rit. I Kulturcentrum Skånes 
kulturutbildning arbetar man ofta med afrikansk musik och dans och lärarteamet har gjort ett 
flertal studieresor till Afrika (Kulturcentrum Skåne, u.å.).  
 
Jag har läst och reflekterat över Kulturcentrums Skånes kursplan för kulturutbildningen och 
citerar ett stycke ur inledningen av kursplanen. Här beskrivs Kulturcentrum Skånes 
förhållningssätt till konstnärliga ämnen och hur det tar sig i uttryck i undervisningen: 
 

Människan omfattar så otroligt mycket mer än det rent logiskt-intellektuella. Kulturcentrum Skåne 
vill framhålla vikten av människans estetisk-musikalisk-konstnärliga kompetens för lärande- och 
mognadsprocesser. Musik, dans, rörelse, bilduttryck, drama, teater o s v är entrénycklar till vårt 
inre liv och förståelse för världen. Med detta förhållningssätt arbetar vi ämnesöverskridande. Med 
en helhetsuppfattning som redskap skapar/kreerar vi med det egna livets erfarenheter som referens. 
För att kunna gå in i den kreativa processen, få möjlighet att tränga in i arbetet, och skapa 
förutsättningar för repetitiva moment arbetar vi hela dagar med samma ämne. För att kunna arbeta 
ämnesöverskridande fullt ut har vi gemensam storlektion en dag per vecka. (Kursplanen för 
Kulturcentrum Skånes kulturutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning, u.å. s.1) 

Kulturcentrum Skåne vill framhålla människans estetiska kompetens och hur konstnärliga 
ämnen bidrar till förståelse för världen när det gäller läroprocesser. Detta visar sig i 
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undervisningen genom ämnesöverskridande arbete, heldagar med samma ämne och 
gemensam storlektion. 
 

Nedan följer målen för musikämnet i kulturutbildningen: 
 

Mål att sträva mot:  
Varje elev ska kunna delta och uttrycka sig i ensemblespel och uppfatta puls och rytm både med  
instrument (även sång) och med kroppen. Eleven ska känna en klar koppling mellan musik och  
rörelse och genom rörelse kunna gestalta musik Eleven ska också få en uppfattning om melodik  
och harmonik. Eleven ska kunna delta och uttrycka sig i sång och kör.  
Eleverna ska utveckla sin kroppsmedvetenhet och koordinationsförmåga.  
Eleverna ska tillsammans med lärarna bygga upp en repertoar för ensemble med kompositioner  
(egna och andras) som är aktuella under hela utbildningstiden. (Kursplanen för Kulturcentrum Skånes 
kulturutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning, u.å. s.1) 
 

Här är målen formulerade inom en rad olika områden i musikämnet, som t.ex. rörelse, 
ensemble, sång och kör, melodik, harmonik, kroppsmedvetenhet och komposition.  
 
Detta avsnitt handlar om Kulturcentrum Skånes olika verksamheter med tyngdpunkt på 
kulturutbildningen. För att kunna observera och tolka musikundervisningen på 
kulturutbildningen behöver jag kunskap om verksamheten dels från de som arbetar på 
Kulturcentrum Skåne men även utifrån beskrivna mål från hemsidan. Beskrivningarna av mål 
att sträva mot ger en bild av vad eleverna förväntas lära sig. Under mina observationer hade 
jag dessa mål i åtanke och jag återkommer till dem i kommande kapitel.  
 

2.6 Ett tillåtande klimat 

 

I Kulturcentrums läroplan (Kulturcentrum Skåne, u.å.) beskrivs verksamhetens grundläggande 
värden. Man vill ta hänsyn till att varje människa är unik med potential och krafter inom sig 
och det är viktigt att respektera människors olikheter. Människan är en individ med rika 
resurser som har rätt till att använda sig och arbeta med olika sinnen. Det är även viktigt att få 
öva sig i att uttrycka sig genom olika språk och inte bara genom talet. 
 
Vidare står att läsa att verksamheten skall vara öppen för och uppmuntra skilda uppfattningar 
och åsikter. Kulturcentrum Skåne vill arbeta för att främja förståelsen av människors olikheter 
och öva eleverna i att känna inlevelse. Verksamheten syftar till att utveckla elevens förståelse, 
omsorg och respekt för olika sätt att leva på. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs 
behov och villkor. Det är utifrån elevens bakgrund, kunskap och tidigare upplevelser som man 
skall stödja elevens fortsatta progression och lärande.  
 
Ovanstående avsnitt innehåller beskrivningar av Kulturcentrum Skånes grundläggande 
värden. Sammanfattningsvis tycker jag att värdena beskriver verksamhetens strävan efter att 
erbjuda ett tillåtande klimat. Det är ett viktigt grundläggande förhållningssätt som jag vill 
undersöka genom mina intervjuer och observationer. I kommande kapitel tar jag återigen upp 
detta förhållningssätt som innebär att arbeta i och för ett tillåtande klimat. 
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2.7 Reflektion. 

 
Kulturcentrum Skåne arbetar med reflektion som en pedagogisk strategi (Nilsson, 2002).  
Reflektion har under senare år blivit allt viktigare inom anglosaxisk pedagogik och då handlar 
det om att kunna reflektera över sin egen pedagogiska roll och sin undervisning (Bengtsson, 
1995, refererat i Nilsson, 2002).  
 
Den svenska lärarutbildningens mål är att utbilda analytiska och eftertänksamma lärare. Att 
som lärare reflektera över sin egen praktik är ett kriterium för att utbildningsmiljön ständigt 
ska kunna utvecklas. Det finns olika sätt att tillämpa reflekterad praktik; den kan t.ex. vara 
individuell, självreflekterande eller social (vilket sker i grupp) och/eller den kan belysa de 
sociala villkor som påverkar undervisningen (Zeichner, 1996, refererat i Nilsson, 2002). 
Kulturcentrum Skånes reflektionsarbete sker som social aktivitet och det genomsyrar hela 
Kulturcentrum Skånes arbetssätt och sker alltså före, under och efter undervisningen. Ibland 
är det viktigt för lärarna att särskilt fokusera på att tänka rationellt och se bortom känslor och 
ofta diskuteras sociala villkor. Reflektion i grupp innebär en rad utmaningar och det kräver tid 
och träning (Nilsson, 2002).  
 
Kunskap om reflektion är viktigt i min studie eftersom reflektion utgör en stor del av 
kulturutbildningen vilket påverkar elevernas inlärning och självständighet. Jag ämnar 
undersöka reflektionsarbetet i praktiken och i kommande kapitel knyter jag an till detta ämne. 

2.8 Salutogenes 

 
I läroplanen för kulturutbildningen på Kulturcentrum Skåne står det att man arbetar utifrån det 
salutogena förhållningssättet då pedagogen undviker att ha en vårdande roll (Kulturcentrum 
Skåne, u.å.).  
 
Salutogenes härstammar från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet 
genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Detta begrepp som myntades av professor 
Aaron Antonovsky innebär att man ställer sig frågan ”Varför håller man sig frisk?”
trots alla de påfrestningar som finns kring oss människor. Att vara frisk innebär ofta frånvaro 
av sjukdom, men i detta perspektiv vill man lägga tyngdpunkten på friska faktorer istället för 
sjuka faktorer. Antonovsky pekar på att individen måste lära sig att hantera påfrestningarna i 
livet. Denna förmåga att hantera händelser i livet förstärks av förmågan att se sammanhang, 
enligt Antonovsky benämnt KASAM: Känsla Av SAMmanhang. Personer med hög förmåga 
till KASAM förstår vad som pågår i livet omkring dem och känner då att kraven som ställs 
motsvaras av deras egna resurser (Region Skåne, 2006). 
 
I min studie vill jag undersöka olika metoder inom musikundervisning där självständighet 
uppmuntras. Ett salutogent perspektiv utgör undervisningen i kulturutbildningen på 
Kulturcentrum Skåne och påverkar troligtvis elevernas självständighet och detta återknyter 
jag till i kommande kapitel. 
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3. Metod 
 
I det här kapitlet skriver jag om olika forskningsmetoder. Jag beskriver vilka metoder som jag 
har använt mig av i mina undersökningar och varför jag valt just dessa. Sedan förklarar jag 
hur jag har genomfört undersökningarna. Slutligen presenterar jag mina informanter och det 
sista stycket handlar om etiska överväganden.  

3.1 Metodologi 

 
Undersökningarna som ligger till grund för en vetenskaplig text kan vara antingen 
kvantitativa eller kvalitativa. Patel och Davidson (2003) förklarar dessa begrepp och beskriver 
skillnaderna. Kort sagt innebär kvantitativ forskning att man skapar siffror; kvantifierbara 
data. Det kan vara procentandelar, mängder, mått, och så vidare. Vid bearbetningen av dessa 
data används statistiska metoder som t.ex. ett dataprogram utifrån vilket man sedan gör 
tolkningar. Inom kvalitativ forskning används vanliga ord, kvalitativ data, och dessa ord ger 
berättelser som forskaren sedan tolkar. Inom vetenskaplig forskning är det vanligt att man 
använder sig av en kombination av de här två metoderna vid undersökningen. Formuleringen 
av undersökningsproblemet är avgörande i fråga om vilken inriktning forskningen skall 
inneha. Vad jag vill veta och vilken kunskap jag söker är två viktiga frågor som jag måste 
ställa mig medan jag funderar på val av metod. På frågor om ”Var? Hur? Vilka är 
skillnaderna? ” är kvantitativa metoder mest gångbara och om frågan är mer tolkande som 
t.ex. ”Vad är detta? Vilka är mönstren bakom?” så skall man använda kvalitativa metoder 
(Patel och Davidson, 2003). 
 
Jag ville undersöka fenomenet inlärd hjälplöshet, dess teoretiska aspekter och hur den ser ut i 
praktiken. Vidare ville jag undersöka begreppen självständighet och självstyrande inom 
musikundervisning. Eftersom den kvantitativa metoden är gångbar när man vill göra 
undersökningar som svarar på frågor som ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna?” passar den inte 
som metod i min studie. Mina frågeställningar handlar om att undersöka begrepp genom 
litteratur, att tolka människors upplevelse av ett fenomen och att ta reda på mönstren bakom 
fenomenet och besvaras bäst i verbala analyser, alltså genom en kvalitativ metod (Patel och 
Davidson, 2003).  
 
Forskningsintervjun definieras som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s.13). 
Jag valde intervjumetoden för att jag ville få reda på två personers uppfattning om ett 
fenomen. En intervju är ett samtal med en tydlig struktur och ett syfte. Det är forskaren som 
bestämmer samtalsämnena, kontrollerar situationen och sedan kritiskt analyserar den 
intervjuades svar (Kvale, 1997). 
 
Med observationsmetoden kan man studera beteenden i ett naturligt sammanhang (Patel och 
Davidson, 2003). Mina observationer kan ses som ett komplement till mina intervjuer. Mitt 
mål var att först få teoretisk information om hur undervisningen går till genom intervjuerna 
och sedan att genom observationer få faktisk information om undervisningen genom att se 
vilka parametrar som spelar in, hur lärarna arbetar, o.s.v.  
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Detta är en beskrivande, deskriptiv, uppsats med tyngdpunkt på Kulturcentrum Skånes 
verksamhet och undervisningsmetoder. En deskriptiv undersökning innebär att man beskriver 
förhållanden som har ägt rum eller existerar i nutid. Beskrivningen gäller ett antal aspekter av 
ett fenomen och är grundlig och detaljerad. Min studie innehåller en beskrivning av enskilda 
aspekter men även en beskrivning av sambanden mellan dessa (Patel och Davidson, 2003). 
 
Eftersom det inte finns en bestämd metod hur en kvalitativ bearbetning skall genomföras 
måste läsaren kunna följa min egen process och mitt tillvägagångssätt för att bearbeta min 
insamlade information (Patel och Davidson, 2003). Jag har försökt varit så tydlig som möjlig i 
min beskrivning av min undersökning som består av data från tre olika områden; 
litteraturstudier som jag beskrivit i teorikapitlet, intervjuer och observationer. 
 

3.2 Intervjuer  

 
Patel och Davidsson (2003) skriver om hur man utformar och använder frågor i intervjuer och 
enkäter. Genom att studera deras text kunde jag avgöra, planera och välja de rätta 
intervjumetoderna för att få ut så mycket information som möjligt. Frågor med hög grad av 
standardisering innebär en bestämd ordning på intervjufrågorna som används till varje 
informant och används då man vill kunna jämföra och generalisera. Vid låg grad av 
standardisering kan intervjuaren formulera frågorna och dess ordning under intervjun. Graden 
av strukturering handlar om hur mycket eget svarsutrymme man ger till den intervjuade 
personen. Med hög grad av strukturering får personerna endast ett litet svarsutrymme och vi 
kan förutsäga de möjliga svaren medan intervjupersonerna får maximalt utrymme att svara 
vid låg grad av strukturering. Inom kvalitativ forskning används oftast frågor med låg grad av 
standardisering och låg grad av strukturering (Patel och Davidsson, 2003).  

Syftet med en kvalitativ intervju är att lära sig mer om beskaffenheten hos något, exempelvis 
den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något (Patel och Davidson, 2003). I mina 
intervjuer ville jag undersöka mina informanters uppfattning om verksamheten Kulturcentrum 
Skåne och den musikundervisning som bedrivs där. 

I min planering formulerade jag frågorna och bestämde en ordning. Förberedelsen inför 
intervjun betyder mycket för kvalitén i resultatet (Kvale, 1997). Jag ville vara grundlig i min 
planering eftersom jag är nybörjare när det gäller att intervjua. Under intervjuerna 
omformulerades vissa frågor och ordningen kunde ändras och ibland tillkom en följdfråga. 
Följaktligen hade mina båda intervjuer en låg grad av standardisering. I och med att jag lät 
mina informanter ta god tid på sig att svara så använde jag mig av en låg grad av 
strukturering. Vissa frågor verkade först svåra att svara på men efter en stunds funderande 
fick jag fram intressanta svar från mina informanter.  

3.3 Observationer 

 
Observationer utför vi alla slumpmässigt och undermedvetet i olika sammanhang. Men som 
vetenskaplig teknik måste en observation vara systematisk planerad och även informationen 
skall registreras systematiskt. Man kan med hjälp av denna teknik få insyn i beteenden och 
saker som händer i dess naturliga sammanhang. Som forskare är man oberoende av 
individernas villighet att lämna information och individerna behöver heller inte ha en tydlig 
minnesbild av något som de ska förmedla vilket är fallet med enkäter och intervjuer. En 
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nackdel med den här metoden kan vara att den är tidskrävande och dyr. Observatören har flera 
sätt att välja på vad gäller förhållningssättet i observationssituationen. Som forskare kan man 
vara deltagande i aktiviteten eller icke deltagande och vidare måste man välja om man ska 
vara känd eller okänd av dem som observeras. Att vara en okänd observatör kan t.ex. innebära 
att man som forskare ingår i ett sammanhang och observerar utan att berätta för någon om sin 
observation. Detta kan dock medföra etiska problem och författarna uppmanar här till 
försiktighet (Patel och Davidson, 2003). 
 
Jag genomförde sex observationer av undervisningen inom kulturutbildningen på 
Kulturcentrum Skåne: en musiklektion, en marimbalektion, en baslektion, en gitarrlektion, en 
sånglektion och slutligen en elevreflektion. Innan jag påbörjade dessa hade jag bestämt mig 
för att vara en känd men icke deltagande observatör. Jag ville vara öppen och visa vem jag var 
för eleverna och lärarna; jag visste att eleverna är vana vid besök på skolan och ansåg att jag 
skulle göra ett bättre observationsarbete genom att vara känd som observatör. Jag ville inte 
delta i aktiviteterna med rädsla för att eleverna på detta sätt skulle förlora koncentrationen på 
sitt eget arbete och jag ville behålla fokus på att just observera och inte på några aktiviteter. 
Men under två av mina observationer ändrades min roll som icke deltagande observatör. 
Under en individuell lektion i gitarr började läraren prata med mig. Jag valde då att svara och 
ingå i det samtal som sedan uppstod mellan honom, mig och eleven. Jag avgjorde i stunden att 
min delaktighet kunde vara givande för min forskning. Däremot gick jag tillbaka som icke 
deltagande observatör efter det lilla samtalet och under resten av observationen. Under 
lektionen i musik med alla elever hade jag först rollen som icke deltagande observatör. Men 
under slutet av lektionen småpratade jag med en elev under tiden som en grupp elever 
förberedde sig för att dansa för resten av eleverna. Efter det spelade jag trumma med resten av 
lärarna till dansen. Jag hade då fått mycket tid till att observera utan att vara delaktig och när 
tillfället bjöds att vara mer delaktig kändes det som en naturlig övergång. Genom att delta i 
aktiviteten kunde jag observera med nya ögon när jag nu blev en del av atmosfären. Jag har 
valt att inte ta med analysen av min observation av en lektion i elbas. Eleven verkade 
okoncentrerad på sitt spelande eftersom jag var där. Hon tittade på mig under lektionen, även 
när läraren Todde instruerade henne. Jag var försenad från en annan lektion som hade dragit 
över tiden och på så sätt kunde jag bara vara med under tio minuter av denna lektion. Dessa 
två aspekter tror jag bidrar till en sämre och icke trovärdig observation. 

3.4 Genomförande 

 
I min studie om musikundervisning för människor med intellektuell funktionsnedsättning ville 
jag undersöka en existerande verksamhet: Kulturcentrum Skåne. I min forskning har jag 
inriktat mig på elevernas musikundervisning inom den treåriga kulturutbildningen. Jag har 
undersökt verksamheten i form av en kvalitativ intervju med Peter, musiklärarstudent på 
Musikhögskolan i Malmö som under hösten 2009 gjort en sex veckor lång praktik på 
Kulturcentrum Skåne. Vidare har jag genomfört ett antal observationer av undervisningen och 
slutligen intervjuat Christel Nilsson, utbildningsledare och musiklärare på Kulturcentrum 
Skåne och en av grundarna till verksamheten. Jag ställde då frågor om verksamheten men 
även om rättigheter och möjligheter för människor med intellektuell funktionsnedsättning i 
dagens Sverige eftersom jag vet att Christel är insatt i detta ämne.  
 
Efter en observation intervjuade jag även musikläraren Mikael ”Todde” Åkesson som bland 
annat undervisar i gitarr, elbas och ensemble på Kulturcentrum Skåne. Det var en spontan, 
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kort intervju som till stor del handlade om kulturarbetarnas verksamhet som Todde är delaktig 
i. 
 
I min studie ingår, som jag tidigare nämnt, även en seminariedag vid namn ”Musiken funkar” 
som hölls på Musikhögskolan i Malmö i oktober förra året. Representanter för olika 
verksamheter med musikundervisning för människor med intellektuell funktionsnedsättning 
berättade om sitt arbete, däribland Kulturcentrum Skåne. I våras besökte jag Kulturcentrum 
Skåne för första gången och då samtalade jag med Christel om deras verksamhet och jag såg 
föreställningen ”Efter orden” med och av kulturarbetstagare på Kulturcentrum Skåne. I 
september återvände jag för att vara med på en ”Inspirationsdag” där vi som var inbjudna 
spelade marimba och dansade med lärarna och några kulturarbetstagare. Vi lyssnade även på 
ett litet föredrag om verksamheten och gjorde gemensamma drama- och rörelseövningar. 
Dagen avslutades med föreställningen ”Efter orden”.  

 
Jag tog kontakt med mina informanter i god tid för att fråga om det gick bra att intervjua dem. 
Båda informanterna sa ja och var positiva och samarbetsvilliga och vi bestämde tidpunkt för 
intervjuerna genom kontakt via mail. Intervjuerna skedde båda under v.45 och jag spelade in 
dem med hjälp av Garage Band som är ett musikprogram för dator. Under samtalens gång 
antecknade jag även de tankar och reflektioner som kom till mig. Efter intervjun med Peter 
lyssnade jag igenom inspelningen och skrev ner viktiga punkter för undersökningens resultat 
och inför min intervju med Christel. Efter min intervju med henne följde en transkribering av 
dessa två intervjuer och detta genomförde jag genom att lyssna på inspelningarna i tur och 
ordning och samtidigt skriva ner ordagrant vad som sades. Vidare analyserade jag dessa 
transkriberingar för att få fram ett antal kategorier som jag sedan skrev om i resultatkapitlet. 
Dessa kategorier är följande:  
 

• Kulturcentrum Skånes verksamhet,  
• Understimulans och inlärd hjälplöshet  
• Styrning och krav i undervisningen 
• Observationer av styrning och krav i undervisningen 
• Reflektion  
• Sambandet mellan övning och utveckling  
• Ett tillåtande klimat  

 
Innan jag påbörjade mina observationer presenterade jag mig för eleverna och frågade om det 
gick bra att jag observerade dem. Under observationens gång antecknade jag flitigt, utifrån tre 
huvudfrågor som jag kommit fram till. 
 

• Med vilka metoder undervisar lärarna? 
• Vilket inflytande har eleverna? 
• Ställs krav så att elevens kan utvecklas? Om ja, på vilket ställs dessa krav? 

 
Efter observationerna analyserade jag mina anteckningar och skrev sammanfattningar som 
sedan låg till grund för mitt resultatkapitel. 
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3.5 Urval och presentation av informanterna 

 
Jag valde att intervjua Peter Broch som är student på Musikhögskolan i Malmö. Peter studerar 
till musiklärare i klass med en fördjupning i undervisning i elbas. Under sitt tredje studieår 
läste han kursen ”Studier i främmande kulturers musik” då han tillbringade tre veckor i 
Gambia med en grupp musiklärarstuderande från Musikhögskolan. Han börjar snart skriva sitt 
examensarbete i samband med en åtta veckor lång vistelse i Gambia. Jag känner honom 
genom skolan där vi har haft vissa gemensamma lektioner det senaste året. Under denna 
hösttermin, 2009, har han gjort sin sex veckor långa slutpraktik på Kulturcentrum Skåne. Vi 
träffades några gånger under praktikperioden och jag fick då en känsla av att Peter var fylld 
av intryck och kunskap. Hur hamnade Peter på Kulturcentrum Skåne och i vad bestod hans 
arbetsuppgifter under praktiken? Peter ville prova andra undervisningsformer än de 
traditionella och han var nyfiken på att prova särskola. Anna Houmann, lärare på 
Musikhögskolan i Malmö, tipsade om Kulturcentrum Skåne. Under de två första veckorna 
lärde han känna arbetsmiljön och människorna i huset. Det gällde att hitta sin plats i huset och 
komma fram till hur han kunde vara till nytta genom att auskultera i undervisningen och 
stundtals själv delta i olika moment. Sedan höll han i vissa instrumentlektioner med eleverna 
och fick så småningom ta stort ansvar i elevernas kulturspaning. Han blev musikalisk ledare 
för ett rockband bestående av en grupp kulturarbetstagare. Det hände också att han 
undervisade i andra musikämnen; Peter förklarar att han fick prova på många olika 
arbetsuppgifter. 
 
Christel Nilsson har arbetat på Kulturcentrum Skåne sedan verksamhetens start 2001 och var 
en av grundarna av organisationen. Christel är utbildningsledare och hon undervisar i 
musikämnen på kulturutbildningen. Hon arbetar även som lärare på Musikhögskolan i 
Malmö. Innan jag bestämde inriktning på denna studie så hade jag träffat henne antal gånger, 
på Musikhögskolan i Malmö och på Kulturcentrum Skåne. Jag visste att hon som musiklärare, 
utbildningsledare och en av grundarna till Kulturcentrum Skåne skulle kunna delge mig 
mycket information om utbildningen. Genom tidigare samtal visste jag även att hon har 
kunskap om och intresse för villkoren för människor med intellektuell funktionsnedsättning i 
dagens samhälle.  
 
Jag tänkte att det skulle vara intressant att fråga Peter och Christel om deras upplevelse, 
åsikter och inställning till verksamheten för att sedan kunna jämföra deras svar. De två 
informanterna kunde berätta saker om samma verksamhet ur varsitt perspektiv; som 
praktikant och som utbildningsledare och lärare. Peter var den förste som jag intervjuade om 
Kulturcentrum Skåne och jag valde denna ordning medvetet med hänsyn till vilken 
information jag förväntade mig av honom och Christel. Det var värdefullt för mig att få höra 
Peters berättelse om verksamheten eftersom han har kommit dit som utomstående. Denna 
information kunde jag ta in och bearbeta innan jag träffade Christel och på så sätt avgjorde 
Peters svar delvis vilka frågor jag ställde till henne. 
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3.6 Etiska överväganden 

 
I redovisningen av mina lektionsobservationer använder jag fingerade namn på eleverna. Jag 
har frågat Christel, Peter, Todde och de lärare jag observerat om jag får använda deras namn i 
uppsatsen och alla har godkänt detta. Jag har tagit mig friheten att ta bort vissa utfyllnadsord 
och upprepande ord från mina transkriberingar när jag använder mig av citat från intervjuerna 
i resultatkapitlet. Peter och Christel har fått chansen att läsa igenom arbetet för att kontrollera 
så att deras svar blivit rätt tolkade av mig och jag har utfört de ändringar som blivit 
föreslagna. 
 

3.7 Validitet och reliabilitet 

 
För att en kvantitativ studie ska vara trovärdig och hålla god kvalité är det viktigt att veta att 
man undersöker det man verkligen vill undersöka, att studien har god validitet. Vidare måste 
studien utföras på ett tillförlitligt sätt med en god reliabilitet. De här begreppen förekommer 
även i kvalitativa studier men har en något annorlunda innebörd. Kvantitativa studier innebär 
strävan efter samma svar vid olika frågor för att uppnå god reliabilitet. Men i kvalitativa 
undersökningar innebär god reliabilitet bland annat att kunna fånga den unika situationen vid 
olika undersökningstillfällen och olika svar kan till och med berika studien. De två begreppen 
är sammanflätade vid kvalitativa studier. I min studie har jag strävat efter att hålla en god 
validitet och reliabilitet genom att vara väl förberedd och påläst inför mina intervjuer och 
observationer. Vid analysen av intervjuerna har jag först transkriberat inspelningarna, läst 
dem noga och sedan valt ut viktiga och intressanta delar att skriva om i min studie. Jag har 
analyserat anteckningarna från mina observationer i nära anslutning till observationerna vilket 
jag tror gör analysen trovärdig. Som tidigare nämnt har jag valt att bortse från en av mina 
observationer då jag ansåg att just det undersökningstillfället inte hade god validitet (Patel och 
Davidson, 2003).   
 
Vid kvalitativa studier är det vanligt att använda sig av olika slags data, t.ex. litteratur och 
intervjuer. Triangulering stärker validiteten genom att forskaren kort sagt analyserar olika 
slags sidor av information, vilket kan ske på olika sätt. Det kan innebära att forskaren 
sammanställer informationen från olika data vilket i sin tur kan ge olika utfall. Det kan också 
innebära att forskaren studerar ett fenomen med hjälp av olika datakällor. På så vis belyses 
fenomenet i olika sammanhang och man kan tolka dess variation. Jag har använt mig av olika 
datainsamlingar såsom litteratur, intervjuer och observationer. Med hjälp av triangulering har 
jag bland annat kunnat jämföra Kulturcentrum Skånes kursplan med en observation av 
undervisningen. Vidare har jag intervjuat två personer som har olika ingång till verksamheten 
på Kulturcentrum Skåne för att få en så bred bild som möjligt av verksamheten. Ett annat 
exempel på triangulering är att jag har studerat undervisningsmetoder i litteratur och genom 
observationer för att sedan kunna jämföra dessa i min analys. (Patel och Davidson, 2003).   
. 
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4. Resultat  
 
I detta kapitel ska jag redovisa de resultat jag har kommit fram till i min analys av mina 
intervjuer och observationer. Jag har delat in kapitlet i underrubriker som innehåller de olika 
kategorier (se sid.18), som jag kom fram till genom att studera svaren i intervjuerna med Peter 
och Christel. Vid analysen av transkriberingen av intervjuerna försökte jag att dela upp 
informationen i olika ämnen. Vid skrivandet av resultatkapitlet utgick jag från ett ämne i taget 
och studerade den information från Christel och Peter och observationerna som var knuten till 
just det ämnet. Samma sak gjorde jag med informationen från mina litteraturstudier. På så sätt 
kunde jag tydligt strukturera upp mitt kapitel. Min förhoppning är att läsaren tydligt kan följa 
mina resultat i de olika avsnitten.  
 

4.1 Kulturcentrum Skåne 

 
I min intervju med Peter talade vi om Kulturcentrum Skånes mål som de står formulerade i 
kursplanen. Jag nämnde att texten som handlar om hur konstnärliga ämnen som t.ex. musik 
fungerar som entrénycklar till vårt inre liv och texten om det afrikanska uttrycket ngoma kan 
uppfattas som oklar. Peter pratar om hur eleverna gillar den afrikanska musiken som de 
arbetar med på skolan. Han berättar om när han körde bussen till kulturspaningen och fick 
höra elevernas egen musik som de tagit med hemifrån vilket var schlagers, eurodisco och 
dansband. Han tyckte att det var intressant att se skillnaden på ”deras egen” musik och den 
musik som de omges av på Kulturcentrum Skåne. Peter menar att eleverna är väldigt öppna 
för nya musikstilar. 
 
I texten i kursplanen står det att konstnärliga ämnen är bra för lärandet och den personliga 
utvecklingen. Jag undrar om Peter tror att detta stämmer? Peter svarar ja och säger att han 
gillar helhetstänkandet som gjorde att han fick jobba med så många olika områden under 
praktiken; bild, drama och djupa samtal med eleverna. Bara för att han kommer från 
Musikhögskolan i Malmö betyder inte det att han var tvungen att låsa sig vid ämnet musik. 
Peter har själv varit på en studieresa till Afrika och pratar om den musikaliska arbetsformen 
där och att han vill ta med sig arbetssätt från Kulturcentrum Skåne till den ”vanliga skolan”. 
 

... och det är häftigt att man integrerar ämnena i varandra och inte bara låser sig till sitt eget ämne. 
Och det är samma sak när man är nere i Afrika. Musik, det är inte bara toner och rytm. Dansen och 
sången och musik, allting hör ihop. Och jag kände det när jag var på KC att många av dom 
arbetssätten som finns där skulle jag gärna vilja ta med mig ut i den vanliga skolan. Sen finns 
kanske inte resurserna till det. (Peter) 

Peter gillar att Kulturcentrum Skåne integrerar ämnena i varandra och att han fick prova på att 
undervisa i flera olika ämnen. Peter har erfarenhet från resor i Afrika och menar att 
Kulturcentrum Skånes metoder påminner om synen på musik i Afrika där musiken innefattar 
olika komponenter. Han skulle vilja jobba på detta sätt i den ”vanliga skolan” och påpekar att 
det kanske inte finns resurser till ett sådant arbete. Jag tolkar det som att Peter anser att 
undervisningsmetoder som innebär ett heltidstänkande och en ämnesintegrering fungerar bra 
för människor med intellektuell funktionsnedsättning. 
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4.2 Understimulans och inlärd hjälplöshet 

 
Den första frågan till Christel handlade om understimulans i samhället och inlärd hjälplöshet. 
Vad tror hon kan vara orsaker till detta? Christel svarar med en fråga; vad är understimulans? 
Hon kan i samhället se en tendens att många människor med intellektuell 
funktionsnedsättning visserligen gör väldigt mycket olika saker och får mycket ”stimuli”, men 
att de sällan har tillgång till fördjupning. Christel resonerar sedan huruvida det handlar om att 
de får tillgång till fördjupning eller om problemet kanske ligger i att de inte tar sig tillgång till 
fördjupning?  
 
Christel tycker att vi är dåliga på att uppmärksamma att människor med intellektuell 
funktionsnedsättning är kapabla och att de liksom alla andra människor har möjligheten att 
genom fördjupat arbete, under lång tid, utveckla sin kunskap i de konstnärliga ämnena, t.ex. 
genom att arbeta med de estetiska läroprocesserna med kompetenta lärare.    
 
På detta sätt kan människor med intellektuell funktionsnedsättning utvecklas mer än om de 
exempelvis tar en kvällskurs i ett instrument tio gånger och sedan gör något annat. Ett annat 
problem är att människor med intellektuell funktionsnedsättning ofta är beroende av andra i 
sitt vardagliga liv. De omges ofta av anställda människor, t.ex. omsorgspersonal och har svårt 
att skapa en egen plattform; ”Såhär vill jag att mitt liv ska se ut”. Personalmänniskorna kallar 
Christel de personer som arbetar runt människor med intellektuell funktionsnedsättning. 
Kommunikationen med den individen är det som avgör hur man ska kunna bygga sin egen 
plattform och om man överhuvudtaget har möjlighet till att göra det. Personalmänniskorna 
byts ofta ut och det gör det hela ännu svårare. Människor med intellektuell 
funktionsnedsättning har, enligt Christel, ofta ”ett rent helvete” med att bygga sin plattform 
och med att kunna ställa sig frågan ”Vad är kvalité i mitt liv”?” Hon resonerar också om att vi 
har lagar som fungerar bra och att vi är bra på att skydda men att vi inte är bra på att ge 
chansen till frågan om livskvalité för dessa människor. ”Vi har ej kommit så långt i vårt 
samhälle” säger Christel och detta ser hon som det stora problemet. Hon pratar sedan om hur 
många människor med intellektuell funktionsnedsättning är beroende av personerna i sitt 
sociala nätverk. Vilka finns där? Vilka hjälper dem att bana vägen så att de kan styra sin 
plattform? Eleverna på Kulturcentrum Skåne är generellt väldigt ovana vid att tänka att de 
själva har möjlighet att styra sina liv med följden att de inte styr sina liv. Få människor i deras 
omgivning förväntar sig att de kan styra sina liv själva vilket innebär att de heller inte ger dem 
det stöd som behövs för att utveckla sin självständighet. 
 
Jag frågade Christel hur Kulturcentrum Skåne kan jobba för att ”vända trenden?” Hon svarar 
att eleverna ska kunna känna att de har gjort ett aktivt val för att gå kulturutbildningen och att 
de måste jobba för att erövra kunskap. Omgivningens ofta lågt ställda förväntningar bidrar 
med att de saknar tron på sig själva och sin kapacitet. 
 

Jaha, men dom är... den har det handikappet, ja men då går inte det att göra det och det och det ... 
och det kan jag känna är en sån jättefälla, som dom själva hamnar i, [att] dom inte tror att dom 
själva kan erövra saker... men dom har också det trycket utifrån ju att vi behöver inte ställa några 
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krav på dom här människorna, det är synd om dom om vi ställer krav på dom… och… dom 
kommer ändå inte klara det... så det är såna dubbla…[budskap]…(Christel) 

 

Jag ser i Christels resonemang att svårigheterna att nå utveckling styrs av två parametrar. Den 
här gruppen av människor har svårigheter att styra över sina liv och är ofta ovana vid det och 
många av de närmaste personerna i deras omgivning har låga förväntningar på dem, således 
ställs låga krav och/eller så uppmuntras de inte till att jobba för en personlig utveckling på 
lång sikt. 

Christel beskriver sig själv som tuff i sin undervisning. Eleverna känner henne och är 
medvetna om hennes respekt för dem vilket är en förutsättning för att hon ska kunna vara tuff 
och ställa krav. Det är viktigt att få chans och tillgång till att få kunskap i ett ämne från någon 
annan som besitter den. Här nämner även Christel betydelsen av reflektionsarbetet på 
Kulturcentrum Skåne. Man frågar sig hela tiden: vad gör jag, vem är jag i detta sammanhang, 
vad är lärandet? För eleverna handlar det om att lära sig om att lära; att förstå sina egna 
läroprocesser. Hur lär jag mig och hur går det till när jag lär mig? Kommunikationen mellan 
människor är något som de ständigt arbetar med och här drar Christel paralleller till lektionen 
i marimba som jag observerat. Hon tar upp en situation då en elev inte ville ta hjälp av en 
annan elev och tolkar det som att eleverna ser varandra som mindre värda. ”De behöver bli 
bättre på att stötta varandra och bli starka tillsammans”. Christel är noga med att 
medvetandegöra det: att de kan och ska ta hjälp av varandra. Hon säger att ett av 
Kulturcentrum Skånes signum går ut på att det du kan göra tillsammans med andra kan du 
göra själv. Detta arbetar lärarna med genom att bygga upp elevernas självkänsla och vara 
lyhörda. Ensemblespelet bygger på att lyssna och att känna musikaliskt sväng och i lektionen 
i marimba ingår sex elever som ska spela ihop. Det är sex personer som ska vara på samma 
ställe, musikaliskt, och återigen handlar det om kommunikationen mellan människor. Men 
också att se sig själv som en kunskapsbärare, att se sig själv som en person som kan något och 
som är kompetent.  
 
Jag pratade med Peter om understimulans och inlärd hjälplöshet och om han tror att 
Kulturcentrum Skåne lyckas med att ge eleverna den stimulans som vissa kanske tidigare 
saknat? 
 
Absolut, han tycker att det är självklart vad som är bäst av att sitta och skruva muttrar en hel 
dag eller att få vara kreativ. Han tar upp ett exempel med en elev som först inte fick bidrag 
från kommunen till att stanna kvar på Kulturcentrum Skåne som kulturarbetstagare, hur han 
påverkades negativt av att hamna i den vanliga dagliga verksamheten igen och hur han sedan 
blommade upp när han till slut fick bidrag och kunde återvända. Han märker en stor skillnad 
på elever och kulturarbetstagare och ser vad åren på Kulturcentrum Skåne har gjort för deras 
utveckling och hur de har växt som människor. ”Dom som har varit här längst är inne på sitt 
nionde år.., att det är så stora skillnader och det är ju spännande också, hur långt kan man dra 
det?” Peter talar om den stora skillnaden som han ser hos de kulturarbetstagare som har varit 
länge på Kulturcentrum Skåne och eleverna på kulturutbildningen. Han ser en stor 
utvecklingspotential hos dem som studerar och arbetar på Kulturcentrum Skåne. 
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4.3 Styrning och krav i undervisningen  

 

På frågan om kraven är rimliga för eleverna svarar Peter ja. Vidare menar han att de är 
individanpassade och när det gäller moment i gruppundervisning så är kravet att delta efter 
bästa förmåga. Under de individuella instrumentallektionerna undervisade Peter mest i elbas 
där de flesta var nybörjare och där lektionerna fick anpassas efter varje elevs förutsättningar.  

 

[...] alltså man måste vara rätt kreativ med, man måste ofta presentera många vägar till målet för 
eleverna när man ska hitta… olika elever kräver olika förklaringar så man måste kunna komma 
med många förklaringar på samma sak, eller det kan vara bra... att visa… momentet från olika 
perspektiv. (Peter) 

Peter pratar om vikten av att hitta flera olika sätt att instruera och undervisa på. Jag tolkar det 
som att han tycker att det är en bra undervisningsmetod eftersom eleverna har olika 
förutsättningar att ta till sig kunskap och olika sätt att lära. 
 
Jag frågar Christel hur man ställer rimliga krav för en bra utveckling för människor med 
intellektuell funktionsnedsättning? Det här är den stora frågan enligt henne ”Krav är inte 
farligt!” Människor med intellektuell funktionsnedsättning måste få rätten till att någon ställer 
krav på dem för att få dem själva att reflektera, t.ex. genom att man som lärare säger: Nu blev 
det tokigt. Har du några tankar kring vad som blev tokigt? Läraren måste även vara extremt 
lyhörd för gränser och när det går över till omöjligheter. Vad är värt att jobba med? är frågan 
som läraren hela tiden bör ställa sig. Hon beskriver exemplet med Kalle, en elev som fick 
räkna in starten till en låt under lektionen i marimba. Kalle kan egentligen varken, räkna, läsa 
eller skriva. Han har inte detta med sig ”i bagaget” från tiden innan kulturutbildningen. Men 
på Kulturcentrum Skåne har han lärt sig att räkna in en låt inför en hel grupp. Eftersom Kalle 
har haft de här läs- och skrivsvårigheterna så vore det dumt att sätta noter framför honom 
eftersom det antagligen skulle begränsa honom i sitt trumspel vilket han gör så bra. Därför är 
det bättre för Kalle att få spela på gehör, utan noter. Christel pratar här om att kunna sätta 
gränser och se omöjligheter. Hela tiden får man som lärare avgöra vad som är nästa steg att 
satsa på. 
 
Detta bekräftar Christel under intervjuns fortsättning. Läraren ska hela tiden titta på varje 
individ, även i undervisning i grupp, genom att ställa frågorna: ”Var befinner sig den här 
människan nu? Vad är styrkorna?” Sedan utvecklar man tillsammans styrkorna. Eleverna 
känner då att de blir bättre, att det är möjligt att kunna utvecklas och de lär sig även att 
chansa, att våga ta risker och att inte vara rädda. Det är viktigt att de känner trygghet i att 
lärarna provar saker som de inte behärskar fullt ut sedan tidigare. Christel provar ofta på saker 
som hon kanske inte kan helt och hållet eller har tittat på innan. Lärarna försöker på 
Kulturcentrum Skåne att plantera en atmosfär där alla får lov att prova och att ta risker. En 
människa som misslyckas är ingen dålig människa utan en djärv människa som lär sig. 
Christel förklarar hur lärarna kan tänka för att få till stånd en sådan här atmosfär i 
undervisningen. 
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Det handlar ju om att hitta balanserna där hela tiden… det är ju rutin från oss givetvis och alltså 
någon erfarenhet av att hur man gör det och sen handlar det om att man har en djup respekt för och 
tro på att dom här människorna kan lära sig saker. För har man inte det, har man inte det 
förhållningssättet med sig från grunden då tror jag att man ska hålla sig till bomull. (Christel) 

Hon pratar om vikten av balans, rutin och respekt. Jag tolkar det som att Christel har den 
erfarenheten att många människor saknar tron på att människor med intellektuell 
funktionsnedsättning kan lära sig saker och således utvecklas. Den tron är en förutsättning för 
att man ska kunna arbeta på djupet med de här frågorna. 
 
Jag frågar Peter om Kulturcentrum Skånes synsätt på misslyckanden och att ta risker. Han 
tycker att eleverna verkligen kan lära sig någonting av ett misslyckande eller om de inte når 
ett speciellt mål. Eleverna har långsiktiga mål och på vägen till målet så lär de sig många 
saker och även om de inte skulle nå målet så händer det saker på vägen som främjar 
utvecklingen. Han berättar om en kulturarbetstagare i hans rockgrupp som råkade spela ett 
ackompanjemang till refrängen i baktakt. Istället för att se det som att hon spelade fel så 
arrangerade gruppen om låten så att denna lilla ”felspelade” melodi kunde användas. Peter 
reflekterar över begreppen rätt och fel och våra olika synsätt på musik. Peter vill gärna kunna 
använda saker som kan anses som felaktiga och han gillar idén med att ta tillvara olika 
musikaliska tolkningar.  
 
Genom min läsning av en rapport om Kulturcentrum Skåne förstod jag att en svårighet med 
undervisningen och något som diskuterats i lärarteamet kan vara elevernas (o)vana att bli 
styrda. En utmaning är att få eleven att själv styra mer i undervisningen, t.ex. genom att ta fler 
initiativ och en annan är att tydliggöra för eleverna när de är mer styrda och när de ibland 
behöver komma med fler egna initiativ och vara mer kreativa (Becker-Gruvstedt, 2007). I 
Christels uppsats om Kulturcentrum Skånes reflektionsarbete står det om hur begreppet 
styrning kommer upp till diskussion efter en observation av en lektion. I det aktuella fallet 
styr en lärare mer än vad han är medveten om vilket diskuteras under efterföljande reflektion 
om lektionen (Nilsson, 2002). Jag frågar Christel hur det går med balansen i styrningen nu. 
 

Hon pratar om att man är olika som lärare och berättar om sin syn på sin egen undervisning. 
Christel är inte alls rädd för att styra men hon gör det genom att lyssna in vad som händer, 
vilka eleverna är och vad de behöver för stöd. Hon drar paralleller till ett exempel på en 
situation med en elev under den marimbalektion som jag observerade. Christel ser att Henrik 
har ont i armarna när han spelar. Hon ber honom att förklara hur det känns och får honom att 
tänka ut vad han kan göra för att förhindra smärtan, vilket är att spela mer avslappnat. Hon 
förklarar att hon iakttar, ser ett behov och sedan hjälper till att tillgodose detta. Det gäller att 
göra eleverna medvetna om vad de själva kan göra. Hon säger att styrning är ett stort och 
intressant begrepp och frågar sig själv ”vad är att styra?” och reflekterar vidare över sin egen 
styrning: 

 
Ja, för att man har olika ingång i vad som är styra. En som inte säger någonting och inte gör 
någonting kan styra mycket mycket mer än en som på något sätt upplyser om vad är det som 
händer i rummet: det här ser jag nu. För det är nog så jag gör mycket. Det här uppfattar jag i 
rummet nu och så synliggör jag det för alla. Vad tänker ni? Ja. (Christel) 
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Christel pratar här om hur man genom kommunikation kan styra på olika sätt och berättar hur 
hon styr, nämligen genom att synliggöra vad som händer, vilket är viktigt för att eleverna 
själva ska uppfatta vad som sker och därefter själva kunna styra sitt eget lärande. 

Hon tror att det är viktigt att eleverna känner en tydlig skillnad i när hon har kommandot och 
när eleverna får vara med. Och hon förklarar återigen lärarnas sätt att styra i undervisningen. 

 

Det blir tydligt, nu har hon kommandot. Nu får jag vara med, hitta tydligheten. Men vi är ju helt 
inne på att det är dom som ska styra allting... när det gäller deras eget lärande och hur dom gör 
alltså att återigen; de ska få tag på hur dom gör när dom lär sig och då gäller det ju för mig som 
lärare att se, att försöka se Hur gör Kalle när han lär sig spela den här rytmen? Det där, det där 
vill han inte göra, så gör inte han, det där förstår inte han, och sen är det ju utifrån det som jag sen 
styr, hur undervisningen blir. (Christel) 

Christel pratar här om tydligheten i skillnaden mellan att bli styrd och att styra själv. Jag 
tolkar det som att eleverna behöver tydliga ramar för att lära sig bi mer självständiga. Hon 
förklarar att hon vill styra genom att hjälpa eleverna att själva förstå hur de gör när de ska lära 
sig nya saker. På detta sätt ökar elevernas självständighet. 
 
Jag frågade Peter om han under sin praktik märkte av svårigheter för eleverna när det gäller 
att bli styrda och att vara mer självgående. Han tar upp ett exempel kopplat till sitt arbete med 
rockgruppen som visserligen bestod av kulturarbetstagare men som jag tycker tydligt visar 
hur det kan uppstå svårigheter med styrning. I sitt arbete med rockgruppen hade han en tanke 
om att de skulle repa självständigt som vilket rockband som helst. Efter två veckors 
undervisning förklarade han för kulturarbetstagarna att han nu tog ett steg tillbaka och ”bara” 
var gitarrist i bandet. Efter en halvtimme fick han gå in som ledare igen eftersom två av 
medlemmarna hade börjat bråka om vem som spelade rätt och fel. Men Peter tror att om han 
hade kunnat jobba under en längre tid med dem, t.ex. ett år, så hade han nog hittat ett sätt på 
vilket medlemmarna hade kunnat arbeta självständigt. Genom att ge medlemmarna 
arbetsformer och strukturer hade han successivt kunnat lämna dem. Peter nämner att gruppen 
som spelar marimba ibland repeterar själv. Peter var bortrest några dagar under sin 
praktikperiod och då övade vissa medlemmar ur rockgruppen självständigt. Det är olika från 
individ till individ hur mycket ansvar de tar och hur mycket de klarar av.  

4.4 Observationer av styrning och krav i undervisningen 

 
Jag har observerat en lektion i marimbaspel med elever och kulturarbetstagare där Christel är 
lärare. I denna observation ser jag tydligt hur Christel styr. Hon använder sig nästan enbart av 
öppna frågor och motfrågor när hon ska förklara något. Hon ber eleverna visa olika moment 
för varandra och är olik den traditionella läraren som har rollen som mästaren och som visar 

eller berättar hur man ska genomföra ett moment. Det är viktigt att vara noga med 
musikaliska begrepp så att det blir rätt term när eleverna förklarar saker.  

 

De kommer tillsammans fram till ett arrangemang. Henrik och Lisa kollar på varandra. Christel 
tappar bollen på sin klubba, skratt och härlig stämning. Stor koncentration och lagom nivå för alla. 

 Christel: Vad hände på slutet Daniel?  
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 Daniel: Jag tappade formen. 

 Christel: Nej 

 Daniel: Rytmen? 

Henrik: di di di di var för sent! 

Christel: Just det! Hon vänder sig mot hela gruppen. Man måste bli medveten om vad som är fel 

för att sedan kunna göra rätt. (Ur observation av lektion i marimba, 2009-11-03).  

Observationen visar att gruppen arbetar tillsammans i många olika moment. Christel är noga 
med att Daniel ska förstå och kunna förklara vad som gick fel. Henrik får komma med ett 
förslag. 

Vidare har jag observerat en musiklektion med samtliga elever på Kulturcentrum Skåne. 
Christel, Åsa och Micke är de undervisande lärarna och lektionen innehåller djembespel, 
rörelseträning, dans och låtskrivande. Här följer ett utdrag från lektionens start då eleverna 
spelar djembe. 

 
Eleverna sitter i ring med varsin djembe. Alla trummar som bara den och Micke tar foton. Han 
kollar med eleverna vilken grupp som spelar vilken stämma. Det är ganska många som fortsätter 
att spela under tiden. De pratar om vad dansen heter till vilken de spelar rytmen och de pratar om 
vilket land den kommer ifrån. Vissa elever spinner lätt vidare och associerar fritt och högt till 
andra saker. Någon har slagit sin hand in i en vägg och en annan pratar om att det ska bli snö idag. 
Alla trummar tillsammans och blir ledda av lärarnas rop. Micke går igenom varje rytmgrupp. 
Micke ställer öppna frågor och olika elever pratar om hur det känns att spela. De bestämmer sig 
för att öka tempot. Christel vill höra mer av två olika stämmor. (Ur observation av lektionen i 
musik, 2009-11-04) 

Eleverna spelar på trummorna och dokumenteras genom foto. De spelar olika stämmor och 
tränar på detta och de pratar om vad de spelar. De allra flesta elever är aktiva. Tempot ökas 
och sedan övas de olika stämmorna. Jag tolkar det som att lärarna lägger stor vikt vid att 
dokumentera lektionerna. Jag tolkar det som att eleverna får utmaningar när de spelar olika 
stämmor och när tempot ökas och jag märker att nästan alla elever är aktiva. 
 
Följande utdrag visar hur lärarna är kreativa och använder sig av humor och hur de svarar kort 
men koncist på elevernas frågor. 
 

En elev har kryckor och är tveksam till att dansa och då tar Micke kryckorna för att resa sig upp 
och rent fysiskt visa att det visst går att dansa med kryckor. Åsa leder eleverna i uppvärmning, i 
ring. Eleverna hänger med bra men några få elever gör rörelserna i ett mycket snabbare tempo än 
Åsa. En elev frågar Åsa varför det knakar i kroppen av vissa rörelser. Åsa svarar på de flesta 
frågor men hon gör det väldigt kort och koncist. En annan elev undrar om man kan skaka båda 
benen i luften på samma gång? Då lägger sig Åsa ner, sträcker upp båda benen i luftar och skakar 
dem. (Ur observation av lektionen i musik, 2009-11-04) 

Micke skämtar med eleverna och Åsa leder uppvärmningen och avleder de frågor som 
kommer upp. Hon är kreativ i sin undervisning. Eleverna skrattar och ler och jag tolkar det 
som att de tycker om att Åsa och Micke skämtar. Den elev som tvekade att dansa förstår att 
han/hon också kan vara med. 
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Under resten av lektionen får eleverna chans att vara kreativa och använda sig av fantasin och 
öva på att formulera sig. De får göra egna rörelser till musiken som resten av eleverna härmar. 
I ett annat moment ska varje elev komma på några avslutande ord till textrader.  

Det här utdraget visar hur läraren reagerar när två elever tappar koncentration och när en elev 
somnar. 

 

I slutet av lektionen i musik har två elever extra svårt med koncentrationen då de sitter bredvid 
varandra och småpratar. Detta stör de andra elevernas koncentration. Micke säger till två, tre 
gånger och hotar med att sära dem åt men detta sker aldrig. En elev ligger ner under lektionen och 
en annan elev uppmärksammar att hon somnat, eleven blir väckt men får ligga kvar på golvet. (Ur 
observation av lektionen i musik, 2009-11-04) 

Eleverna får en tillsägelse av Micke flera gånger men det dröjer lång tid innan de 
skärper sig. Jag tolkar det som att eleverna inte tar tillsägelserna på allvar. Eleven som 
somnat blir väckt men får ligga kvar på golvet. Jag tolkar det som att lärarna inte 
misstycker att hon ligger på golvet istället för att sitta på stolar som resten av eleverna. 

I min observation av en sånglektion märker jag genomgående hur läraren Åsa väljer att 
avstyra eleven Ninas negativa tankar för att få tillbaka fokus på lektionen, här och nu. Åsa 
möter eleven Ninas fråga med en fråga och på så sätt får Nina öva sig på att formulera högt 
vad det är som händer. Hon säger att hon inte vill öva hemma och Åsa svarar att det är ok.  
Utdraget nedan visar hur Åsa arbetar. 

 

De fortsätter med övningar i glissando. Åsa uppmuntrar Nina när hon säger att hon inte kan. Nina pratar 
en del om problem med halsen, om astmamedicin och kylan ute. Åsa bryr sig inte om Ninas klagomål. De 
sjunger sången ”Jag ligger på en äng”. Åsa är positiv och tydlig. Nina sjunger bra och tonsäkert men blir 
osäker. 

Nina: Jag kan inte nu. Hon pratar om heshet och något bråk hemma. 

Åsa: Vi kör ändå, vi släpper det, vi är här och nu tillsammans, okej? 

Nina: Ja. 

Åsa bryter av Ninas klagomål vänligt men bestämt. Nina sjunger sången och Åsa uppmuntrar med 
orden ”strålande, vackert och kanonfint.  

Nina reflekterar.            

Nina: När jag mår dåligt tar jag med det till skolan […] 

Åsa: [...] om man uppslukas av något annat kan man glömma! (Ur observation av lektionen i sång, 
2009-11-04) 

 

Åsa bryr sig inte om Ninas klagomål och är positiv och tydlig. Nina beskriver sina känslor. 
Åsa förklarar att Nina kan glömma bort jobbiga känslor genom att fokusera på musiken. Jag 
tolkar det som att Nina förstår vad Åsa menar eftersom hon går vidare med att öva på sin sång 
istället för att klaga. 
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Avslutningsvis presenteras två undervisningssituationer med gitarrläraren Todde när han 
använder sig av frågor med olika sorters styrning. Här undervisar han eleven Lisa. 
 
 

Todde: Kommer du ihåg strängarna?  

Lisa lägger ett ackord.  

Todde: Nej, jag menar strängarna?  

Lisa läser ramsan En Ball Groda Dansar Aldrig Ensam och spelar på strängarna.  

 

Todde pratar om att ackompanjera med plockspel.  

Todde: Minns du när vi gjorde såhär, det tyckte du var jättesvårt.  

Todde visar en typ av komp och påminner Lisa om att det var krångligt att spela. (Ur observation av 
lektionen i gitarr, 2009-11-04) 

 

Jag ser hur läraren Todde arbetar med musikaliska begrepp. Eleven lär sig att skilja på viktiga 
benämningar på musikaliska termer såsom ackord och strängar genom att Todde styr in henne 
på detta genom sin upprepade fråga. Till sist pratar de om ett sätt att ackompanjera på och 
Todde nämner att det var svårt. Jag tolkar det återigen som att Todde vill hjälpa Lisa, genom 
att understryka att det var svårt, så att Lisa inte ska känna sig mindre bra om hon inte klarar 
det. Jag tolkar det som att Toddes undervisningssätt är delvis skyddande och i viss mån 
styrande på ett negativt sätt. 

4.5 Reflektion  

 
Både Christel och Peter förklarar för mig hur elevernas reflektion går till. Olika lärare 
använder sig av olika tillvägagångssätt och det jag har undersökt är reflektionen som är 
knuten till musikämnena. De är samlade till en dag i veckan vilket är onsdagar. Den här 
musikdagen avslutas varje gång med en halvtimmes elevreflektion i smågrupper med en 
lärare och några elever. Med hjälp av några frågor får eleverna chans att berätta hur de har 
upplevt dagen och läraren antecknar allt som sägs. Veckan därpå läses reflektionen upp innan 
dagens musiklektioner börjar. Jag fick chans att observera en sådan här elevreflektion en 
onsdagseftermiddag. Christel ställde följande frågor: 
 

• Vad har vi gjort idag? 
• Vad har du lärt dig idag? 
• Vad har du lärt dig om dig själv idag? 

 
I gruppen ingår tre elever som fick börja med att prata, en i taget. Eleverna berättar om sina 
upplevelser och Christel bryter av med en följdfråga vid behov. En elev, Sara, berättar att hon 
lärt sig att pricka toner bättre. Christel vill att hon förklarar. Sara pratar om att hon gömt 
ansiktet i händerna tidigare men inte under dagens sånglektion. Christel undrar varför man 
gömmer ansiktet i händerna? Sara svarar att man kanske är rädd att göra fel, o.s.v. En annan 
elev, Nina, tycker att dagen känts fantastiskt bra och Christel ber henne att fundera på varför. 
Nina pratar om dagens olika moment och hon berättar att hon är glad för att hon och läraren 
gick igenom några noter och hon säger ”lite motgång ska det vara”. Hon berättar att hon lärde 
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sig noter när hon var yngre och att hon nu känner igen det i bakhuvudet genom minnen från 
barndomen och att det känns nyttigt, kul och intressant. Nina pratar om att hon missat några 
lektioner tidigare och gruppen pratar om vikten att vara närvarande. ”Varför är det viktigt?” 
frågar Christel. Nina svarar att ”annars lär man sig inget” men efter en stund säger hon också 
”för gemenskapens skull”. Nina pratar om att hon passar bättre och sämre med olika elever i 
klassen. Christel pressar henne lite genom att ställa motfrågor och hon påpekar att det alltid 
finns de som man inte fungerar med men att det nu gäller för klassen på Kulturcentrum 
Skånes kulturutbildning att skapa den perfekta gruppen här och nu. Det finns alltid något 
intressant med att arbeta med olika personer i en grupp. Man lär sig genom att träna och jobba 
men man måste alltid utgå från sig själv med viljan att förbättra sig själv. På Kulturcentrum 
Skåne finns tiden att skapa och de bästa förutsättningarna. Hon säger till eleverna att de går 
här för sin egen skull och att de måste komma men för sin egen skull. 
 
Vidare använder sig lärarna och eleverna av ”dagboksblad”. Lärarna skriver dagligen från 
måndag till torsdag ner vad man gjort under dagen och lägger till ett foto. Sedan får eleverna 
de fyra sidorna på fredagen och deras uppgift är att skriva ihop det till ett slags ”veckoblad” 
som blir till en reflektion över veckan som gått. Vissa skriver exempelvis att de kände 
musikaliskt sväng när de spelade medan vissa bara skriver av texten som finns på bladet. 
Varje elev gör uppgiften utifrån sina egna förutsättningar vilket gör att ”veckobladen” kan se 
väldigt olika ut. Christel menar att det är viktigt att ge elever och kulturarbetstagare 
möjligheten att reflektera. Hon menar att vi kan tänka att bara för att någon har en nedsatt 
intellektuell, kognitiv förmåga så kan denne någon inte tänka i reflekterande banor. ”Och 
detta är fel för alla människor kan tänka, annars kan man inte leva” säger Christel. I mötet 
med en elev utgår lärarna från elevens värld och med inställningen att alla människor kan 
utvecklas expanderas den här världen genom att ge verktyget att reflektera.  
 

Lärarna reflekterar också varje vecka. Jag frågar Christel vad hon tycker och tänker om hur 
deras arbete har utvecklats sedan hon skrev uppsatsen om reflektionsarbetet. Christels svar är 
att lärarna nu har ett gemensamt språk och en gemensam grund att stå på, på Kulturcentrum 
Skåne. Lärarna reflekterar utan att tänka på det, t.ex. så diskuteras elevernas behov, styrkor 
och möjligheter till högre stimulans under fikapauserna. Christel jämför den egna reflektionen 
på Kulturcentrum Skåne med reflektioner i andra utbildningar.  

 

Om du går in i ett lärarrum så är det generellt inte så… möjligtvis pratar man om problem, alltså 
saker som inte är roliga, men jag tror, det är ganska sällan man pratar liksom passionerat om 
svenskan… tillsammans med matteläraren [...] (Christel) 

Jag tolkar det som att Christel menar att det i skolor ofta fokuseras på det som inte fungerar 
och detta är något man vill undvika på Kulturcentrum Skåne. Jag tolkar det även som att 
Christel vill påpeka att undervisningen på de flesta skolor inte är ämnesöverskridande, vilket 
den är på Kulturcentrum Skåne. 
 
Peter pratar varmt om reflektionsarbetet på skolan. Han tycker att det bidrar till utvecklingen 
hos eleverna. Man reflekterar hela tiden över sitt lärande genom att kontinuerligt prata om vad 
man gör på Kulturcentrum Skåne och varför man gör det. När lärarna reflekterar över 
eleverna så får de tillsammans fram en helhetsbild av eleven. Kanske uppvisar en elev en sida 
i ämnet dans som denne inte visar att han/hon behärskar i ämnet musik. Det kan exempelvis 
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handla om motoriska svårigheter som det tar tid att upptäcka. Ofta kan man skönja samma 
mönster i viss problematik i lärandet och genom att prata om och reflektera över sin egen 
undervisning kan lärarna hjälpa varandra. Varje elev ska få ut så mycket som möjligt av sin 
utbildning och när lärarna ser att en elev är understimulerad kan de flytta eleven till en annan 
grupp eller använda sig av någon av Kulturcentrum Skånes kontakter utifrån för ett eventuellt 
samarbete, för att eleven ska få bättre stimulans. Enligt Peter blir alla sedda. Han nämner även 
mentorskapet på Kulturcentrum Skåne som en bidragande orsak till att eleverna är delaktiga i 
sin utbildning.  
 
Jag frågar om elevernas chans till att formulera egna mål och hur arbetet med mentorskap går 
till på Kulturcentrum Skåne. Christel berättar att man som lärare är mentor för ett antal elever. 
Ibland försöker de byta elever, fast vissa elever är ju starkt knutna till en viss lärare så man 
byter inte i onödan. Mentorssamtalen kan se olika ut. Eleverna kan få med sig en lapp med tre 
saker som denne är bra på, att reflektera över. Ibland är det ett ord som eleverna behöver 
arbeta med att förbättra, t.ex. koncentration. Lärarna har då noga pratat om vad de tänker 
kring ordet och den här eleven och sen är det upp till mentorssamtalet vilken riktning man 
sedan arbetar i. Just nu har lärarteamet börjat diskutera fram en mall för alla elever och då 
genomförs mentorssamtalen. Christel menar att de försöker hålla det här med mentorssamtal 
väldigt, väldigt enkelt. Kulturarbetstagarna har kontinuerliga utvecklingssamtal då läraren och 
arbetstagaren diskuterar utveckling och mål. 
 
Jag frågade Peter om det känns som om eleverna får utmaningar i sin undervisning. Han talar 
om hur eleverna utvecklas och genom vilka medel: 
 
 

Jag tycker jag märker att alltså, utbildningen där gör mycket för deras utveckling och… det 
handlar nog, i deras utveckling som människor i stort, inte bara som musiker eller inom drama 
eller bild. […] det kan vara samspelet mellan människor och det kan vara som i, när jag har haft 
musikundervisning [att] lära sig att se strukturer och det kan vara strukturer i stort, det behöver 
inte bara handla om musik, eller form, former eller vad det nu är. Det tycker jag är så häftigt, 
allting vävs ihop. Alla ämnena och sen livet i stort...(Peter) 

Peter ser att eleverna utvecklas inte bara kunskapsmässigt även personligt. Detta sker bland 
annat genom att lära sig att se strukturer. Han tror att Kulturcentrum Skånes 
ämnesöverskridande undervisning bidrar till detta. 

4.6 Sambandet mellan övning och utveckling  

 
Under Peters tid på Kulturcentrum Skåne pratades det mycket om sambandet mellan övning 
och utveckling. Det är viktigt att tänka långsiktigt då vissa elever tror att de kan en sak efter 
att de har provat det en gång eller så har de svårt för något de provar på för första gången och 
tror sedan att det är omöjligt. Målet är att lära sig att se på sitt lärande i ett längre perspektiv. 
Vidare arbetar man för att få eleverna att fördjupa sig i det de är bra på. Peter berättar om en 
elev som var väldigt duktig på att spela trummor och som med fördjupning har stor potential 
att bli ännu bättre. Men istället så ville han spela gitarr och sjunga och tyckte att trummor var 
rätt tråkigt. Eleverna har svårigheter att se sambandet mellan vad de håller på med och hur de 
kan utveckla det. 
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Jag frågar Christel om svårigheterna mellan övning och utveckling. Hon bekräftar Peters 
berättelse att det är svårt och att det tar många år att lära sig. De kulturarbetstagare som har 
varit på Kulturcentrum Skåne längst tid, som är inne på sitt nionde år, kan nu börja göra 
kopplingar mellan att öva själv för att sedan kunna spela ihop med andra. Christel berättar om 
en kulturarbetstagare som ser kopplingarna och som övar för sin egen skull och gör även 
jämförelser med ”andra människor.” 

 

Han börjar se dom kopplingarna. Och att det inte är för min skull utan det är ju för att det blir 
roligare härinne [...] Och det är jättesvårt och det är återigen förutom att det är svårt för att många 
av dem inte självklart gör de kopplingarna och det gör inte andra människor heller ska jag säg dig! 
Så att det är liksom inte på något sätt unikt egentligen. Så är det ju också att de är ovana. (Christel) 

Christel pratar om varför det är svårt för människor med intellektuell funktionsnedsättning att 
göra kopplingar, att det beror på att det inte är självklart för dem och att de är ovana. Hon 
jämför det som jag tolkar som ”normalbegåvade” människor med gruppen vi pratar om. Jag 
tror att det är en medveten jämförelse för att vi ska inse att det inte alltid är enbart människor 
med intellektuell funktionsnedsättning som kämpar med svårigheter. 

En fråga som jag ställde till både Peter och Christel var ”Vad krävs av pedagogerna på 
Kulturcentrum Skåne?” Christel säger att det är viktigt att pedagogerna brinner för konsten. 
Alla lärare på skolan arbetar som musiker eller konstnärer på fritiden. Att kunna se 

individerna i en grupp är själva hemligheten med arbetet på Kulturcentrum Skåne och något 
som verkligen krävs av pedagogerna. Det gäller att vara alert och kunna se vad som händer i 
rummet under en lektion och att hitta övningar som är gruppövningar men som handlar om 
individen. Peter nämner viktiga egenskaper som att vara lyhörd och att ha tålamod. Det räcker 
inte att bara vara ”en jävligt bra musiklärare”, man måste även kunna samtala, prata och 
lyssna. Varje lärare har olika kvalitéer och de kompletterar varandra. Det är viktigt med 
tydligheten i exempelvis dansundervisningen och att ha förmågan att kunna plocka ner saker i 
detalj. Peter som kan tycka att det är svårt med koordination uppskattade tydligheten från 
läraren under en danslektion på Kulturcentrum Skåne. Vidare tror han att lärarna lär sig att 
vara tydliga i sin undervisning genom att ofta öva på att hitta olika sätt att presentera moment. 

4.7 Ett tillåtande klimat 

 
Jag har i Kulturcentrum Skånes läroplan (Kulturcentrum Skåne, u.å.) läst om de 
grundläggande värdena vilket jag sammanfattningsvis tolkar som en strävan efter ett tillåtande 
klimat. Under våra tidigare samtal och under utvärderingen av praktiken på Musikhögskolan 
har Peter berättat att det råder ett ”tillåtande klimat” på Kulturcentrum Skåne och samma sak 
har jag hört sägas av flera andra besökare. Det här gjorde mig nyfiken och var därför något 
som jag ville fråga Peter om. På vilket sätt är klimatet tillåtande i praktiken och varför och hur 
kan det vara så? På Kulturcentrum Skåne arbetar man med att acceptera olikheter; man ska få 
vara som man är. Peter tyckte att han släpptes in i gruppen snabbt. Under den första 
praktikdagen var det dramalektion och Peter som vanligtvis brukar ha svårt att släppa loss i 
det här ämnet hade inga problem med det. På Musikhögskolan i Malmö eller i andra 
sammanhang så vågar kanske inte människor riktigt med rädsla för att göra bort sig. Han fick 
känslan av att man stöttar varandra på Kulturcentrum Skåne och även om man gör de mest 
fåniga sakerna gör man inte bort sig. Han förstår nu att det ligger ett stort arbete bakom, att 
nya elever ofta känner sig rädda för att göra bort sig men att de tillsammans arbetar fram det 
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här tillåtande arbetsklimatet. Peter tycker att det är skönt med ett sådant klimat. ”... man kan 
vara lite fjantig och flummig utan att någon tycker det är konstigt” (Peter). 
 
Christel svarar att hon tror att det beror på reflektionsarbetet och att de arbetar så ofta i grupp. 
Något som också utmärker verksamheten är att ingen ”äger” något material på skolan. Om 
Rebecka (rytmiklärare) har arbetat med texter en dag så är det självklart att Christel får arbeta 
vidare med dem under en musiklektion. En medveten strategi är att ta emot många besök och 
att ta hand om och bry sig om gästerna som kommer. Christel pratar om de 
musiklärarstuderande från Musikhögskolan i Malmö som nyligen var på besök under deras 
s.k. ”introduktionspraktik” som ingår i första utbildningsåret. Eleverna tyckte att det var roligt 
med så många besökare och deras självkänsla stärks när de visar upp sin verksamhet; ”Det här 
är vi, det här gör vi...”.  



 

 34 

5. Diskussion och analys av mina resultat, slutsatser och 

rekommendationer 
 
I detta kapitel beskriver jag vilka resultat jag kommit fram till av mina undersökningar och 
jämför dem med litteratur som jag skrivit om i mitt teorikapitel. Mina forskningsfrågor var: 
 
Vad innebär inlärd hjälplöshet och hur gestaltar den sig i praktiken? 
 
Med vilka metoder kan man i musikundervisning flytta fokus från understimulans till 
självständighet för människor med intellektuell funktionsnedsättning? 
 
Efter slutsatsen presenterar jag förslag på vidare forskning i ämnet och slutligen skriver jah 
om ytterligare reflektioner. 
 
 

5.1 Analys av Kulturutbildningens målområden och undervisningen  

 
Vid läsningen av Kulturcentrum Skånes kursplan tycker jag att den verkar svår att tyda och 
flummig och dess layout verkar inte riktigt genomtänkt. Det står om hur konstnärliga ämnen 
hjälper eleverna att bli starkare och utveckla många områden hos sig själva. En tolkning av ett 
afrikanskt helhetsbegrepp beskrivs som Kulturcentrum Skånes utgångspunkt och jag har svårt 
att se hur man i praktiken kan arbeta med de tankarna. Det låter onekligen bra men samtidigt 
otydligt och ostrukturerat och det är något som jag har dåliga erfarenheter av när det gäller 
musikundervisning för människor med intellektuell funktionsnedsättning, bland annat genom 
min praktik på ett särgymnasium. Jag vet med erfarenhet att de här eleverna behöver extra 
mycket tydlighet i musikundervisning. När jag så observerar musikundervisningen på 
Kulturcentrum Skåne får jag äntligen en reell bild av hur det går till och framför allt hur 
musikundervisningen fungerar; når man de uppsatta målen? Och i så fall, på vilket sätt?  

Under musiklektionen med alla elever märker jag att det afrikanska helhetsbegreppet ngoma, 

som kan översättas till trumma, sång, dans och rit, genomsyrar undervisningen. Eleverna får 
prova på olika moment som trumspel, rytmik och kreativt skapande. Ändå känns det som en 
lektion med naturliga övergångar och eleverna verkar vana vid olika slags lärande med hjälp 
av olika musikaliska moment. Under musikdagen observerar jag, förutom den ovan nämnda 
musiklektionen, individuella lektioner och en reflektionstimme. De olika lektionerna 
kompletterar varandra och gör dagen till en varierande och lärorik upplevelse. Jag märker att 
flera av de beskrivna målen uppnås i undervisningen. Under marimbalektionen får eleverna 
chans att träna sig i att uttrycka sig i ensemblespel och i musiklektionen får de chans att 
utveckla sin kroppsmedvetenhet och koordinationsförmåga. 

I observationen av lektionen i marimba arbetar gruppen tillsammans i många olika moment. 
Christel är noga med att Daniel ska förstå och kunna förklara vad som gick fel. Henrik får 
komma med ett förslag.  
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Under lektionen i marimba ser jag tydligt hur Christel styr. Hon använder sig nästan enbart av 
öppna frågor och motfrågor när hon ska förklara något. Hon ber eleverna visa olika moment 
för varandra och ser på så sätt till att de tar hjälp av varandras kunskap. Hon är olik den 
traditionella läraren som har rollen som mästaren och som visar eller berättar hur man ska 
genomföra ett moment. Det är viktigt att vara noga med musikaliska begrepp så att det blir 
rätt term när eleverna förklarar saker. Elevernas frågor möts ofta av motfrågor då Christel 
kräver att eleven tänker till och försöker svara på frågan. Eleverna får stort utrymme att själva 
resonera och på sätt bli mer självstyrande. Samtidigt är Christel är tydlig i sin ledarroll och sin 
styrning. De här eleverna behöver fasta ramar för att lära sig att bli självständiga. Christel 
hjälper dem att förstå sitt lärande. Utan fasta ramar och tydlighet tror jag inte att eleverna 
skulle kunna uppnå ett självständigt lärande. 
 
Under sånglektionen ser jag att läraren arbetar utifrån det salutogena synsättet. Åsas sångelev 
Nina pratar gärna om sina problem och bekymmer (se sid. 28). Nina beskriver sina känslor. 
Åsa förklarar att Nina kan glömma bort jobbiga känslor genom att fokusera på musiken. Jag 
tycker att Åsa lyckas bra med att styra bort Ninas fokus från problem till sånglektionen. Det 
verkar som att Nina förstod vad Åsa menar och hon fokuserar åter på sin sång. På 
Kulturcentrum Skåne vill lärarna undvika en vårdande roll och genom det salutogena 
perspektivet hela tiden se till det friska och det som fungerar bra. Jag tycker att Åsa arbetar 
utifrån det salutogena perspektivet här genom att uppmuntra och hjälpa Nina att flytta fokus 
från något som är jobbigt till det glädjefyllda som man kan arbeta med och förbättra, i det här 
fallet sången. De lärare som jag har observerat på Kulturcentrum Skåne har alla ett salutogent 
förhållningssätt gentemot sina elever. 
 
I observationen av musiklektionen med alla eleverna (se sid.27) märker jag att tydligheten 
som inte fanns i kursplanen finns där och att eleverna lär sig mycket genom att utmana sig 
själva på flera olika sätt. Tre lärare arbetar med gruppen och undervisningen inleds med spel 
på djembe. Även om Micke är den som leder momentet kan andra lärare komma med förslag 
och synpunkter utan att lektionens riktning blir otydlig. Jag märker också att alla elever är 
koncentrerade och de allra är flesta aktiva. Lärarna är tydliga och det är raka rör som gäller. 
Samarbetet lärarna emellan funkar bra, de verkar inkännande gentemot varandra. Lärarnas 
undervisningsmetoder tycker jag stämmer väl med de beskrivna målen i kursplanen. 
Kulturcentrum Skåne vill arbeta med en helhetssyn och ämnesöverskridande. Det märks att 
lärarna har bred kunskap och inte är låsta vid specifika kunskaper. 
 
Jag blir förvånad över förmågan till koncentration hos eleverna. Omedvetet jämför jag med 
min senaste praktik på högstadiet då eleverna ganska ofta hade koncentrationssvårigheter och 
därför började småsnacka med varandra. Under en paus säger jag till Christel att jag upplevde 
en stor koncentration och att jag är positivt överraskad. Christel svarar att hon och de andra 
lärarna upplever den här gruppen som lite spretig och ”snackig” och att det gäller att hitta en 
balans så att lärarna inte hyssjar för mycket och på så sätt ger för mycket fokus åt 
”tillsägelser”. Min erfarenhet säger mig att människor med intellektuell funktionsnedsättning 
alltid har svårigheter med koncentrationen i undervisningssammanhang. Jag märker nu att det 
inte behöver vara så. Kulturcentrum Skåne visar på undervisningsmetoder där eleverna är 
fokuserade och koncentrerade vilket gör dem mer mottagliga för att ta emot kunskap och att 
utvecklas och där inlärd hjälplöshet förhindras. Jag tror på att prova olika slags 
undervisningsmetoder när det gäller undervisning i grundskolan. Fungerande metoder tror jag 
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är att reflektion, att låta eleverna utveckla sin kreativitet och sträva efter en rik variation vad 
gäller lektionsinnehåll och material. 
 
Lärarna är kreativa och deras humor hjälper till att skapa ett bra lärandeklimat (se sid.27). 
Lärarna har förmågan att svara eleverna respektfullt på deras synpunkter och frågor utan att 
det tar för mycket tid av lektionen. På Kulturcentrum Skåne tar lärarna sig tid till att prova 
olika moment och det finns tid att lyssna på eleverna och att arbeta på djupet med 
kommunikation. Denna avslappnade inställning vad gäller tid tror jag gör att lärarna lättare 
kan använda humor såsom att kommentera roliga incidenter i undervisningen eller att lustfyllt 
prata om olika känslor. I exemplet visar Micke genom humor hur eleven med kryckor kan 
vara med att dansa trots vissa rörelsehinder. Jag tror att eleverna på detta sätt lär sig att inte ge 
upp utan att hela tiden se till nya möjligheter. 
 
Eleverna får chans att vara kreativa och använda sig av fantasin och öva på att formulera sig. 
De får göra egna rörelser till musiken som resten av eleverna härmar. I ett annat moment ska 
varje elev komma på några avslutande ord till textrader. Enligt Peter ges eleverna tid i alla 
moment vilket är en förutsättning för att eleverna ska hinna tänka, göra val och prestera och 
jag märker att eleverna verkligen får tid här. Men tempot i lektionerna är för det mesta högt 
vilket jag tycker är en förutsättning för ett bra lärandeklimat. 
 
Under lektionen i musik uppmärksammar jag även några problemområden i lärarnas styrning. 
I ovan nämnda exempel har jag sett hur lärarna använder sig av styrning på ett bra sätt för 
elevernas utveckling då de ständigt utmanas att själva reflektera över sitt lärande. Lärarna styr 

in dem på dessa tankebanor.  
 
Genom att observera och reflektera över varandras undervisning kan lärarna förbättra sin 
undervisning (Nilsson, 2003). Men jag märker att lärarna har olika undervisningssätt och 
undrar om de har möjlighet att observera varandra för att se om de följer målen? 
 

Jag reagerar på en situation under musiklektionen med alla elever (se sid. 28) när några elever 
är okoncentrerade och en elev somnar under lektionen. Även om eleverna skärper till sig till 
slut tycker jag att en lärare ska vara konsekvent och markera vad som är okej och vad som 
inte är det. Jag anser att Micke skulle ha sagt till en gång och sedan flyttat isär eleverna. Det 
hade hela gruppen tjänat på. En annan sak som gör mig konfunderad är en elev som ligger på 
golvet under en genomgång medan de andra eleverna sitter på stolar i en ring. En elev 
uppmärksammar att eleven på golvet har somnat. Hon väcks försiktigt men får sedan ligga 
kvar på golvet. Jag reagerar på detta och undrar varför hon får ligga kvar på golvet. Rent 
instinktivt protesterar läraren i mig, samtidigt verkar hennes placering på golvet inte störa 
någon. Men jag tycker ändå att hon skulle varit tvungen att sitta upp, som de andra eleverna. 
Genom att låta henne ligga kvar finns en risk att lärarna ger en signal att det är okej att bete 
sig hursomhelst under en lektion. Jag tycker att det är viktigt med tydliga ramar och regler i 
alla undervisningssammanhang. På grund av tidsbrist har jag inte pratat med Micke för att 
eventuellt få en förklaring på det jag observerade. Det kan finnas bakomliggande orsaker till 
varför lärarna agerar som de gör. 

 
Jag har också uppmärksammat hur styrning kan se ut i min observation av gitarrlektionen med 
Todde och Lisa (se sid.29). I första stycket gör Todde Lisa uppmärksam på olika musikaliska 
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begrepp vilket jag tycker är bra eftersom det bidrar till elevens kunskapsutveckling. När 
Todde upprepar sin fråga ger han Lisa tid att refleketera över vad som är ett ackord och vad 
som är strängar och hon visar att hon kan namnen på strängarna genom att spela med hjälp av 
en ramsa. Det är ett bra sätt att styra eftersom det får eleven att tänka självständigt. 

 

I sista stycket poängterar Todde att ett moment var svårt. Det tycker jag är onödigt eftersom 
det medför en risk att Lisa inte vågar prova detta moment igen. Kanske vill han också skydda 
Lisa. Genom att säga att det är svårt behöver inte Lisa känna sig mindre bra om hon tycker det 
är svårt att spela. Det finns en risk att Todde styr in eleven på negativa tankar och här finns en 
tendens till att vilja skydda eleven istället för att ge så mycket utmaning som möjligt.  Just 
denna metod tror jag alltså inte är gångbar när det gäller att flytta fokus från understimulans 
till självständighet för människor med intellektuell funktionsnedsättning.  

 
De individuella lektionerna på Kulturcentrum Skånes kulturutbildning är 20 minuter långa 
och jag tycker att detta är för kort tid. Det faktum att eleverna ofta blir försenade från en 
lektion till en annan gör lektionerna ännu kortare. Kulturcentrums Skånes kulturutbildning 
innefattar till största delen lektioner i grupp vilket enligt Christel är en jättebra chans för 
eleverna att träna samspel, samarbete och kommunikation. Jag håller med henne och anser 
också att lärarna är väldigt kunniga i att se till individernas lärande i gruppundervisning. 
Däremot tänker jag att eleverna skulle få kunna chans till större utveckling i sina respektive 
instrument och för en gång skull bli helt sedda av en lärare (vilket ju aldrig är möjligt på 
samma sätt i gruppundervisning) om de individuella instrumentallektionerna förlängs med 
förslagsvis 10 minuter per vecka. Det kan ju vara på det viset att det finns särskilda skäl att 
lektionerna är 20 minuter långa, t.e.x en fråga om koncentration, men utifrån mina 
observationer slår tanken mig att det skulle kunna vara bra med längre individuella lektioner. 
 
Sammanfattningsvis tycker jag att lärarna följer kursplanens mål (se sid.12-13) i 
undervisningen. Olika musikaliska moment avlöser varandra under musiklektionen enligt 
Kulturcentrum Skånes tolkning av helhetsbegreppet ngoma och lärarna arbetar 
ämnesöverskridande. Under marimbalektionen tränas eleven i att uttrycka sig i ensemblespel, 
de lär sig kopplingen mellan musik och rörelse och de övar upp sin kroppsmedvetenhet och 
koordinationsförmåga. De individuella lektionerna ger eleverna djupare kunskap i 
instrumentspel och de lär sig nya musikaliska uttryck. Jag ser hur lärarna arbetar utifrån det 
salutogena perspektivet, vilket står nämnt i Kulturcentrum Skånes läroplan (Kulturcentrum 
Skåne, u.å.). Eleverna får under flera lektioner chans att bygga upp en repertoar med egna och 
andras låtar. De olika ämnena som utgör musikdagen, inklusive reflektionsstunden, 
kompletterar varandra och ger kunskap om olika konstnärliga uttryckssätt. Jag tycker att 
kursplanen är otydligt formulerad men undervisningsmetoderna är tydliga och efter att ha 
observerat undervisningen förstår jag nu målen bättre. 

 

5.2 Analys av reflektionsarbetet på Kulturcentrum Skåne 

 
Reflektion har i min studie visat sig avgörande för en stimulerande musikundervisning för 
människor med intellektuell funktionsnedsättning, något som jag uppmärksammat i mina 
intervjuer och observationer. 



 

 38 

 
En stor del av Kulturcentrum Skånes arbete ägnas åt reflektionen. Lärarreflektionen utvecklar 
lärarna i sitt sätt att undervisa och elevreflektionen gör eleverna delaktiga och uppmärksamma 
på sin egen läroprocess och hjälper lärarna att ge varje elev den stimulans de behöver. Under 
min observation av en elevreflektion med Christel och tre elever efter musiklektionernas slut 
ställer Christel utmanande frågor om dagens arbete och vad eleverna har lärt sig om sig själva. 
Hon låter dem ta tid på sig i sina svar men ställer motfrågor och pressar dem vid behov. 
Viktiga saker kommer upp och belyses under samtalets gång. Samtalet blir stundtals ganska 
personligt och det ligger starka känslor i luften. Jag upplever samtalet som mycket givande 
för eleverna och Christel. 
 
Jag tror att denna form av reflektion skulle lämpa sig väl för grundskolan. Att prata i liten 
grupp tror jag skulle kunna passa många elever. På detta sätt har de någon att bolla tankar 
med men de slipper den press som kan förknippas med att prata inför en stor grupp 
människor. Det är viktigt att elever får chans att reflektera över sitt lärande och sig själva. 
Genom att förstå vad som är roligt, jobbigt, svårt och spännande kan eleverna få insikter om 
sitt eget lärande i de olika skolämnena, men även lära sig att lära för livet. 
 

5.3 Analys av det tillåtande klimatet på Kulturcentrum Skåne 

 
Genom Kulturcentrum Skånes läroplan (Kulturcentrum Skåne, u.å.) har jag förstått att ett av 
Kulturcentrum Skånes ambitioner är att sträva efter ett tillåtande klimat och genom intervjuer 
och observationer har jag sett exempel på hur man går tillväga i praktiken.  
 
Kulturcentrum Skåne skapar en tillåtande atmosfär genom en öppen och välkomnande attityd 
mot gäster som besöker skolan och genom reflektionsarbetet. I undervisningen accepteras 
olikheter och alla känner att man får vara som man är. Läraren måste vara flexibel och hitta 
flera olika vägar till ett och samma mål. Misslyckanden ses inte som misslyckanden utan 
något eleverna kan lära sig utav. Det är djärva människor som lär sig genom att testa nya 
saker. Denna tillåtande atmosfär som jag hört många prata om är något som jag också har 
märkt i mina besök på skolan. ”Inspirationsdagen” i september (se sid.18) var en stimulerande 
dag med givande samtal och många starka intryck. Under de gemensamma övningarna i 
storgrupp kunde jag känna en avslappning som jag annars brukar ha svårt för när det handlar 
om liknande övningar i en stor grupp. Att studera i ett tillåtande klimat tror jag bidrar till att 
eleverna på Kulturcentrum Skåne får chans till självständigt lärande och jag tror att det 
motverkar tendenser till inlärd hjälplöshet. I detta klimat tillåts elever och lärare att prova på 
ny kunskap och de utmanas ständigt.  
 

5.4 Analys av undervisningen på särskola 

 
Personalen i Berthéns studie (Berthén, 2007) arbetar aktivt med att utveckla elevernas 
färdigheter. Jag anser att kraven i undervisningen är för låga. Men personalen har i frågan om 
färdighetsträningen samma inställning som lärarna på Kulturcentrum Skåne. De ställer alla 
adekvata krav och eleverna ges tid att fylla upp dessa krav. Båda lärargrupperna uttrycker ett 
problem med att eleverna verkar inneha en inlärd hjälplöshet som bland annat är ett resultat 
av att ingen utanför skolan ställer krav på dem eller har ställt krav på dem under uppväxten.  
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Jag kan skönja ett mönster av inlärd hjälplöshet hos båda dessa elevgrupper som beror på 
fostransmål i hemmet och på vilka krav som lärarna ställer i skolan.  
 
Kulturcentrum Skåne och personalen i särskolorna beskriver sina elever som människor med 
inlärd hjälplöshet. Exemplet om livskvalité hos vårdtagarna på de två olika våningarna visar 
tydligt hur människor mår väl av att känna att de har inflytande över sitt liv, att de har makten 
att göra val och makten att avgöra hur de ska må (Peterson m fl. 1993). Exempel på detta ser 
jag även i Kulturcentrums Skånes verksamhet. Genom att eleverna är med i läroprocessen 
genom reflektion och genom att vara aktiva i sin egen undervisning stärks deras självkänsla, 
de mår bra och de känner att de kan utvecklas. Den egna hjälplösheten arbetas sakta men 
säkert bort. 
 
Min avsikt med denna studie var att undersöka begreppet inlärd hjälplöshet och se hur det kan 
gestalta sig i praktiken. Studien på elever med inlärningssvårigheter (Arnold, 1996) som visar 
att dessa elever har en inlärd hjälplöshet ger stöd för mig i min uppfattning om att elever med 
intellektuell funktionsnedsättning i den svenska särskolan kan lida av inlärd hjälplöshet.  

 

5.5 Analys av inlärd hjälplöshet och självständighet 

 
Jag tror att jag kan se ett tillstånd av inlärd hjälplöshet hos människor med intellektuell 
funktionsnedsättning. Det handlar om personer som har en inlärd hjälplöshet genom avsaknad 
av kontroll över sitt eget liv och sina handlingar och en oförmåga att se sambandet mellan 
sina egna val och vad som sedan händer (Peterson m fl. 1993). Ingen utifrån har ställt krav på 
självständighet och på så sätt får personen en känsla av hjälplöshet; ”jag kan inte, det spelar 
ingen roll vad jag gör och ingen kräver det av mig (eller hjälper mig med det)”. 
Självständighet handlar om att man som individ känner att man har möjlighet att påverka sitt 
liv genom att själv göra aktiva val (Kollstad, 2008) och det är något som krävs för att undvika 
ett tillstånd av inlärd hjälplöshet. Det handlar om att få styra sitt liv, både i dagliga aktiviteter 
och i undervisning. För detta krävs bland annat tydliga och lagom högt satta krav och en tro 
på att människor med intellektuell funktionsnedsättning har förmågan att kunna utveckla sin 
självständighet.  
 
Tjejerna i Kollstads undersökning (Kollstad, 2008) är på ett eller annat sätt missnöjda med 
sina arbeten. Den tjej som är mest nöjd jobbar i en butik där hon både producerar varor och 
står i kassan och hon nämner att det ibland är svårt på jobbet och jag tror att denna utmaning 
gör att hon trivs bättre än de andra tjejerna. En annan är missnöjd över att hon har blivit 
placerad på en arbetsplats tillsammans med andra personer med annorlunda 
funktionsnedsättning än henne. En av dem arbetar på en förskola och ibland känner hon sig 
utanför eftersom hennes arbetsuppgifter ser annorlunda ut än hennes kollegers 
arbetsuppgifter. Det ställs mindre krav på henne och detta tror jag gör henne omotiverad till 
arbete, till skillnad mot tjejen som får utmaningar i butiksjobbet. Det tycks mig som att 
tjejerna har få nära vänner som inte är personal. Å andra sidan har vissa av dem nära 
relationer med brevvänner och en tjej beskriver sina fåglar som en slags vänner och de får 
hjälp av sin personal i kontakten med sina vänner. Detta ser jag som ett exempel på att 
tjejerna kan vara självständiga och självbestämmande och samtidigt vara beroende stöd och 
hjälp från omgivningen för att kunna genomföra det de vill. 
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Målet är en självständig och meningsfull fritid med nära vänskapsrelationer och de får hjälp 
på vägen för att uppfylla detta. Kollstad skriver även att självständighet är något som tjejerna 
redan besitter och som de får hjälp att utveckla men att det maktförhållande som kan uppstå 
mellan den hjälpande och den som blir hjälpt kan vara problematisk (Kollstad, 2008).  
 
Rapporten om hälsa hos människor med funktionsnedsättning (Arnhof, 2008) beskriver vikten 
av att människor med funktionsnedsättning kan känna sig delaktiga och ha inflytande i 
samhället och i sin egen vardag och detta tror jag kan uppnås genom självständighet med 
självbestämmande (Hegerstrøm, 2002, refererat i Kollstad, 2008). Att känna sig delaktig och 
att man kan göra konkreta val för att påverka sitt liv minskar risken för inlärd hjälplöshet. 
 

5.6 Slutsats 

 
Jag utgick ifrån följande forskningsfrågor i min studie: 
 
Vad innebär inlärd hjälplöshet och hur gestaltar den sig i praktiken? 
 
Med vilka metoder kan man i musikundervisning flytta fokus från understimulans till 
självständighet för människor med intellektuell funktionsnedsättning? 
 
Genom litteraturstudier och utifrån mina intervjuer och observationer har jag upptäckt att 
många människor med funktionsnedsättning lider av en inlärd hjälplöshet. I Kollstads studier 
har jag kunnat studera innebörden av självständighet, hur människor med olika 
funktionsnedsättningar kan leva självständigt och vad det innebär (Kollstad, 2008). Genom 
min undersökning av Kulturcentrum Skåne har jag hittat en verksamhet som kan motverka 
denna nedåtgående spiral av osjälvständighet, avsaknad av krav och inlärd hjälplöshet. Jag har 
iakttagit väl fungerande metoder i musikundervisning för människor med intellektuell 
funktionsnedsättning när lärarna använder sig av humor och när de vågar utmana eleverna så 
att de får träning i koncentration och kreativitet. Att se till människors friska och goda sidor 
genom ett salutogent förhållningssätt är ett sätt att komma ifrån inlärd hjälplöshet och jag 
anser det vara en bra metod i arbetet för en stimulerande och utvecklade undervisningsmiljö. 
Genom att ställa motfrågor uppmanar lärarna eleverna till ett självständigt lärande. Enligt 
Christel är Kulturcentrum Skånes uppgift att utbilda för kulturlivet och kanske så ett frö till 
självständighet (ur intervju med Christel, 2009-11-03). Jag tycker att verksamheten lyckas i 
denna uppgift. Kulturutbildningen känns som vilken utbildning som helst, på ett plan. Det 
märks inte att eleverna har intellektuella funktionsnedsättningar. Kraven är lika krav de som 
ställs inom andra utbildningar. Men den känns unik eftersom lärarna ser till elevens 
utveckling genom ett stort engagemang. Lärarna är eldsjälar som lyckas skapa en god 
stämning. Man reflekterar hela tiden; elever och lärare tänker på vad de gör och varför de gör 
det och lär sig att uttrycka detta. De vågar prova nya saker. Stämningen för att lära är god och 
det verkar lättare att lära sig nya saker här än inom andra utbildningar som jag kommit i 
kontakt med, t.ex. musiklärarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö. Jag trodde att kraven 
på Kulturcentrum Skåne skulle vara lägre än i andra utbildningar men jag hade fel.  
 
Med de här undervisningsmetoderna tror jag att risken för inlärd hjälplöshet minskar hos 
människor med intellektuell funktionsnedsättning. För mig som pedagog innebär kunskapen 
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om inlärd hjälplöshet och undersökningen av olika undervisningsmetoder att jag vill arbeta 
med reflektion och självständigt lärande hos elever i undervisningssammanhang. Jag vill 
ställa tydliga krav samtidigt som jag uppmuntrar till kreativitet. Ett sådant pedagogiskt 
förhållningssätt tror jag att jag kan applicera inom olika skolformer såsom grundskola, 
särskola, friskola eller kulturskola.  
 
Jag har i denna studie kommit fram till ett antal andra faktorer som spelar in när det gäller att 
motverka inlärd hjälplöshet och att hitta stimulerande undervisningsmetoder. En av dessa 
faktorer handlar om vikten av att ställa relevanta krav i undervisning för människor med 
funktionsnedsättning. 
 
Genom egna erfarenheter har jag märkt en tendens till att det inte ställs relevanta krav i 
undervisningen hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Samma tendens har jag sett 
hos vårdtagare när det gäller en stimulerande sysselsättning genom att de ofta har uppvisat en 
avsaknad av självständighet. Litteraturstudier har bekräftat denna tendens; i särskolan ställs 
det inte relevanta krav (Berthén, 2007) och i en annan studie kan jag läsa att människor med 
utvecklingsstörning mår sämre än övrig befolkning (Arnhof, 2008).  
 
Två andra viktiga faktorer som har betydelse i frågan om inlärd hjälplöshet kontra 
självständighet anser jag vara vikten av att kunna påverka sitt eget liv och att vara inkluderad i 
samhället och sambandet med ohälsa.  
 
Utifrån mina samtal med Christel och genom att ha läst litteratur i ämnet har jag insett att 
personer med intellektuell funktionsnedsättning inte är inkluderade i samhället i dagens 
Sverige. Många människor med intellektuell funktionsnedsättning är missnöjda med sina 
arbeten och har få nära vänner som inte är personal. Tjejerna i Kollstads undersökning kan 
uttrycka vad som är deras förmågor och jag kan skönja en längtan efter att kunna använda sig 
av de här färdigheterna i en sysselsättning. De vill som alla andra jobba inom ett område som 
stimulerar och intresserar (Kollstad, 2008). Samma sak upplevde jag under mitt sommarjobb 
på det särskilda boendet. Jag kunde se så mycket kunskap och intresse hos vissa av 
människorna med intellektuell funktionsnedsättning, som inte kom till någon nytta. Studier 
visar att människor med funktionsnedsättning generellt har sämre hälsa än resten av 
befolkningen (Arnhof, 2003). Jag kan här se ett samband mellan ohälsa och bristande 
möjligheter till utbildning, val av arbete och generella svårigheter att påverka sitt liv. Jag 
upprepar de två parametrar som jag tidigare nämnt i mitt resultatkapitel; många människor 
med intellektuell funktionsnedsättning har sällan fått chansen att lära sig att göra självständiga 
val och det är få som förväntar sig det av dem eller hjälper dem. Många människor med 
intellektuell funktionsnedsättning tror inte att de kan styra sina liv så de gör inte det.  
 

5.7 Rekommendationer till vidare forskning  

 
Vi måste öka möjligheterna till en meningsfull sysselsättning och utbildning för människor 
med intellektuell funktionsnedsättning i dagens Sverige. Forskning visar att utbildningar med 
högre krav ger högre stimulans för människor med Downs syndrom (Feuerstein, 1980, 
refererat i Berthén, 2008). Jag tror att det finns alla möjligheter att utveckla möjligheterna till 
högre studier och till ett meningsfullt arbete för människor med intellektuell 
funktionsnedsättning. Detta är ett stort och intressant forskningsområde som innehåller många 
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möjliga ingångar. Jag tror främst på undersökande forskning inriktad på att finna 
utvecklingsmöjligheter inom olika verksamhetsområden. Hur kan vi utveckla den här 
verksamheten så att vi når en mer stimulerande nivå för individen? Hur tar vi tillvara 
individens kreativitet och vilka kunskaper kan individen dela med sig av till samhället? Hur 
kan vi bättre inkludera människor med intellektuell funktionsnedsättning i samhällslivet? 

 

5.8 Ytterligare reflektioner 

 
Ett exempel på möjligheter till högre studier är Musikhögskolan i Malmös nya musikkurs för 
människor med kognitiva funktionsnedsättningar som kommit till stånd bland annat med hjälp 
av Kulturcentrum Skåne. Kursen är på åtta poäng i musik med inriktning mot individuell 
musikalisk utveckling och samspel. Kanske kan kursen bli startskottet för andra skolor och 
universitet att öppna upp sin verksamhet för människor med intellektuell 
funktionsnedsättning. 
 
För ett par veckor sedan kunde jag i ett nummer av gratistidningen ”Vårt Malmö” som ges ut 
av Malmö Stad läsa en intervju med de medverkande i radioprogrammet ”Mifforadio” som 
sänds av människor med utvecklingsstörning. De medverkande har tidigare arbetat med 
närradio i samband med en daglig verksamhet. Men med ”Mifforadio” har man nu tagit steget 
till att sända program i Sveriges Radio P4. Programmen handlar bland annat om olika 
fördomar som finns om människor med intellektuell funktionsnedsättning, t.ex. att de gillar 
saft och dansband. Men de vill belysa andra sidor av sig själva i programmet. I intervjun 
berättar en av radiopratarna apropå fördomarna att de tycker om att dricka sprit och umgås 
med ”normalpuckade”. Deras arbete på radion är ett utmärkt exempel på hur människor med 
intellektuell funktionsnedsättning kan nå ut till många personer och på så sätt bättre 
inkluderas i samhället. Dessutom tror jag att ”Mifforadio” genom at prata om fördomar skulle 
kunna väcka en debatt om samhällets syn på människor med intellektuell 
funktionsnedsättning. 
 
Under min undersökning har jag upptäckt och reflekterat över vissa viktiga aspekter som  
skiljer Kulturcentrum Skånes verksamhet från Musikhögskolan i Malmö. Den viktigaste 
skillnaden ligger i sättet att reflektera. Det vore bra om vi studenter och lärarna på 
Musikhögskolan i Malmö kunde använda reflektion på samma sätt som på Kulturcentrum 
Skåne. Jag och Peter började prata om detta under intervjun och jag har sedan funderat vidare 
på det här. Jag har varit med om många utvärderingar under mina år som student på 
Musikhögskolan i Malmö. Tyvärr har jag liksom andra studenter saknat en uppföljning av 
dessa utvärderingar. Jag har inte märkt av några förbättringar till följd av utvärderingarna 
vilket gör att det känns meningslöst att reflektera och utvärdera. Jag tycker att man ska 
undersöka möjligheterna till att vidareutveckla reflektionsarbetet på Musikhögskolan i Malmö 
eftersom det skulle kunna bidra till en förbättrad atmosfär och undervisning på skolan. 
 
 
 



 

 43 

6. Referenser 
 
 
Arnhof, Y. (2008) Onödig ohälsa, Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. 

Östersund: Statens hälsoinstitut. 2008:13. Hämtat den 5 november 2009 från 
http://www.fhi.se/PageFiles/3399/R200813_Onodig_ohalsa0807.pdf   
 
Arnold, G. (1996). Learned Helplessness and Attribution for Success and Failure in LD 

Students. Artikel hämtad den 26 november 2009 från LD Online: 
http://www.ldonline.org/article/6154  
 
Becker-Gruvstedt, M. (2007). Framtid, det handlar om livet självt - ett Växtkraft mål 3 

projekt. Slutrapport till Europeiska socialfonden. Lund: Kulturcentrum Skåne. 
 
Berthén, D. (2007). Förberedelse för särskildhet: Särskolans pedagogiska arbete i ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv. Doktorsavhandling, Karlstads universitet, Estetisk-
filosofiska fakulteten Pedagogik. Hämtat den 28 oktober från:  
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:6641/FULLTEXT01  
 
Duen, H. Learned Helplessness. (1998). Artikel hämtad den 20 november 2009 från: 
http://www.noogenesis.com/malama/discouragement/helplessness.html 
 
FUB, föreningen för unga barn och vuxna med utvecklingsstörning. (2001). Hämtat den 7 
december 2009 från FUB: http://fub.se/fakta/  
 
Kollstad, M. (2008). Klare seg selv? - Faglige utfordringer i arbeidet med unge 

funksjonshemmede. [Klara sig själv? - Yrkesmässiga utmaningar i arbetet med unga 
funktionshindrade]. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Kulturcentrum Skåne. (u.å.). Kursplan för Kulturcentrum Skånes kulturutbildning för 

personer med utvecklingsstörning. Hämtad den 20 oktober 2009 från: 
http://kulturcentrumskane.com/05/pdf/kursplan.pdf 
 
Kulturcentrum Skåne. (u.å.). Läroplan för Kulturcentrum Skånes kulturutbildning för 

personer med utvecklingsstörning. Hämtad den 20 oktober 2009 från: 
http://kulturcentrumskane.com/05/pdf/laroplan.pdf 
 
Malmö Kommun. (u.å.). Stöd till personer med funktionsnedsättning. Hämtat den 25 
november 2009 från: http://malmo.se/Medborgare/Omsorg-vard--stod/Stod-till-personer-med-
funktionsnedsattning.html 
 
Nilsson C. (2002). "Reflektion. Ett verktyg för förändring och utveckling i lärandepraxis. 
Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö. Hämtad den 25 oktober 2009 från: 
http://kulturcentrumskane.com/05/pdf/c-uppsats_reflektion.pdf  
 



 

 44 

Patel, R & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Region Skåne. (2006). Fokus på det friska - några begrepp. Hämtat den 26 november 2009 
från Region Skåne: www.skane.se/templates/page.aspx?id=135371 
 
Samhall. (2007). Om Samhall. Hämtat den 24 november 2009 från Samhall: 
http://www.samhall.se/om-samhall/1440/ 
 
Seligman, M. (1976). Hjälplöshet. Om depression, utveckling och död. Stockholm: Aldus. 
 
Seligman, M. & Peterson, C. & Maier, S. (1993). Learned Helplessness: A theory for the age 

of personal control. [Inlärd hjälplöshet, en teori för tidevarvet för personlig kontroll]. New 
York: Oxford University Press. 
 
SFS, 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: 
Socialdepartementet. 
 
 
 

Muntliga källor: 
 
Christel Nilsson (2009-11-03) 
Peter Broch (2009-11-01) 
Mikael ”Todde” Åkesson (2009-11-04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


