
EXAMENSARBETE 15hp
Vårterminen 2016
Lärarutbildningen i musik
Viktor Johansson

En palett av metoder

En kvalitativ intervjustudie av fyra musiklärare om hur de anpassar
musikundervisningen i grundskolan för elever med rörelsenedsättning.

Handledare: Fil. dr Magali Ljungar-Chapelon





Abstract

Title: A palette of methods - A qualitative study of four music teachers on

how  they  adapt  teaching  music  in  elementary  school  for  students  with

mobility impairments.

Author: Viktor Johansson

Music is a compulsory subject in Swedish elementary schools. This study

presents the results of four music teachers' experiences in adapting music

education for students with mobility impairments and their views on making

it more inclusive and accessible for them. Through qualitative interviews, I

have  found  that  these  teachers'  attitudes  towards  students,  as  well  as

efficient practices, are consistent with the laws and regulations for inclusion

and accessibility in Swedish school. The study shows that there is currently

no easily accessible and collective knowledge for music teachers who need

advice  and  support  when  adapting  music  education  and making  it  more

inclusive. The study also indicates that a complete picture of how it is in

Swedish schools in general is lacking and more information about how to

adapt music education should be made available to music teachers.

Keywords:  music education, adaptations, inclusion, mobility impairments,

disabilities



Sammanfattning

Musik är ett obligatoriskt ämne för alla elever i grundskolans senare del (åk

7-9). Denna studie presenterar fyra musiklärares erfarenheter i, och syn på,

att anpassa musikundervisningen för elever med rörelsenedsättning så den

blir  inkluderande  och  tillgänglig  även  för  elever  som  har  motoriska

svårigheter.  Genom kvalitativa intervjuer har jag fått fram att dessa lärare

har ett förhållningssätt mot eleverna samt väl fungerande arbetsmetoder som

stämmer överens med de lagar och förordningar som finns i svensk skola

gällande inkludering och tillgänglighet. Studien visar att det inte finns någon

enkelt tillgänglig och samlad kunskap för de musiklärare som behöver råd

och stöd i hur man ska anpassa musikundervisningen för att göra den mer

tillgänglig. Vidare visar studien att det saknas en större helhetsbild av hur

det  ser  ut  i  Sveriges  skolor  generellt  samt  att  mer  information  kring

anpassning i ämnet musik bör finnas tillgänglig för musiklärare.

Nyckelord: musikundervisning,  anpassningar,  inkludering,

rörelsenedsättning, funktionsnedsättning
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1. Bakgrund

Hur bemöts egentligen elever som har rörelsenedsattningar i musikundervisningen

i  grundskolan?  Vad  har  musiklärare  för  kunskaper  om  hur  man  anpassar

undervisningen och hur gör de sen i praktiken? Dessa frågor började krypa fram

under tiden jag läste  en kurs i  specialpedagogik under min  lärarutbildning vid

Musikhögskolan i  Malmö.  När det  var  dags  att  skriva mitt  examensarbete  var

detta  frågor  som jag  ville  reda  ut,  dels  för  min  egen  del  och  dels  för  andra

musiklärare och kanske främst  för de elever  som drabbas. Då jag har ett  stort

personligt  engagemang  i  frågor  som  rör  olika  funktionsnedsattningar  och

dessutom utbildar mig till musiklärare kändes kopplingen mellan områdena musik

och funktionsnedsättningar ganska självklar att skriva om i mitt arbete.

När jag började undersöka dessa frågor läste jag först på Skolverkets hemsida

(http://skolverket.se),  den  plats  jag  tänker  mig  att  man  som musiklärare  först

vänder  sig  till  när  man  har  frågor  gällande  skolan,  men  det  fanns  ingen

information kring anpassningar i ämnet musik i  grundskolan där. Då sökte jag

information  på  Specialpedagogiska  skolmyndighetens  [SPSM]  hemsida

(http://www.spsm.se), som på uppdrag av  regeringen ska  ta  fram lösningar  på

denna typ  av frågor,  men inte  heller  där fanns det  någon relevant  information

kring anpassningar i musikundervisningen för grundskolan. Jag ringde då båda

parter och fick ingen eller knapphändig hjälp. Jag förstår att det kan vara svårt att

ge utförlig hjälp i en fråga som inte rör ett specifikt fall men att som myndighet,

med arbetsuppgift att utforma svensk skola, inte ha några tips eller råd i detta,

eller ens kunna delge en kontakt inom samma myndighet gjorde mig minst sagt

förvånad. 

Sannolikheten att man som musiklärare får elever med funktionsnedsättning är

ganska stor då ett barn av tvåhundra per år föds med en funktionsnedsättning. Vad

termerna rörelsenedsättning och funktionsnedsättning innebär förklaras i studiens

kapitel 3.1 Centrala begrepp, och för informanterna i denna studie har spannet på

hur påverkade eleverna är av sin funktionsnedsättning varierat  från lindrigt  till

grova. Med lindrigt påverkad menar jag exempelvis en elev som sitter i rullstol
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men har full funktion i överkropp, sedan är variationen stor från det till att en elev

som sitter i rullstol behöver hjälp i alla fysiska och motoriska moment.

Det finns dock mycket information om det som heter undantagsbestämmelsen

(även kallat  pysparagrafen i  allmänt tal).  Undantagsbestämmelsen är framtagen

för  att  ge  elever  med  en  bestående  funktionsnedsättning,  eller  andra  liknande

personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från

att nå ett visst kunskapskrav, en chans till ett likvärdigt betyg som de elever som

inte har en funktionsnedsättning. För att undantagsbestämmelsen ska få tillämpas

måste skolan först gå igenom olika steg för att försöka anpassa undervisningen för

eleven så denna kan vara delaktig. Om detta ändå inte lyckas och man kan härleda

svårigheterna till en bestående funktionsnedsättning, eller liknande, kan man vid

betygsättningen tillämpa undantagsbestämmelsen och därmed bortse från enstaka

delar av kunskapskraven.

I  den  kontext  som  beskrivits  ovan,  där  det  bland  annat  saknas  ”formell”

information  och  vägledning  men  samtidigt  finns  en  möjlighet  att  tillämpa  en

undantagsbestämmelse är jag nyfiken på vad musiklärare har för kunskap om att

anpassa musikundervisning, var de fått sina kunskaper ifrån samt hur de ser på,

och eventuellt tillämpar, undantagsbestämmelsen. 

1.1 Anpassade musikinstrument och andra verktyg

En del i att anpassa musikundervisningen för elever med rörelsenedsättningar är

att  göra  musikinstrument  tillgängliga.  Då  studien  handlar  om hur  musiklärare

anpassar musikundervisningen anser jag att det är bra att beskriva en del av dessa

instrument och andra verktyg som finns.

För  de  människor  som  inte  kan  spela  på  de  traditionella  instrumenten  som

exempelvis gitarr, piano, bas och trummor finns det alternativ. En person med en

omfattande rörelsenedsattning kan idag medverka och musicera på flera olika satt

och för att fler musiklärare ska få kunskap om att dessa instrument finns väljer jag

att beskriva en del av de instrumenten i följande stycke, särskilt då den kunskap

som finns kring anpassningar av musikundervisning är svår att få tag på och för att

det finns oerhört lite information att få från exempelvis Skolverket och SPSM. 



Wern Palmius  (personlig kommunikation,  23 februari  2016) som arbetar  på

SPSM skickade  en  film som SPSM gjort,  men  som inte  finns  tillgänglig  för

allmänheten,  som handlar om alternativa instrument  och olika anpassningar av

musikundervisningen. Filmen heter Anpassade musikinstrument (Andersson, J. &

Hartman, G., u.å.) och läraren som intervjuas heter Staffan Bothzén och arbetade

då  som musiklärare  på  Riksgymnasiet  i  Göteborg.  (Riksgymnasiet  är  SPSM's

egna skolor för elever med olika särskilda behov).

Nedan  följer  nu  en  beskrivning  av  ett  antal  instrument  som  är  speciellt

framtagna för människor med rörelsenedsättning.

1.1.1 Bunneinstrument

Bunneinstrument  är  instrument  som  är  framtagna  av  Sten  Bunne.  När  han

arbetade  som  musikpedagog  med  förskolebarn,  åldersdementa  och

funktionsnedsatta  människor  i  början  på  1980-talet  tyckte  han  att

musikinstrumenten  ofta  var  ett  hinder  för  människor  att  kunna  musicera  med

varandra,  så  istället  för  att  människorna  skulle  behöva  anpassa  sig  efter

instrumenten, anpassade han instrumenten efter människorna. På hans hemsida,

http://bunnemusic.se/, finns det ett antal instrument som han tagit fram för detta

ändamål  och de  kallas  bunneinstrument.  Det  vanligaste  är  bunnegitarren,  eller

bygelgitarren som den också kan kallas. Det är en smal, liggande gitarr som har

fyra strängar stämda i ett öppet ackord. Med hjälp av en bygel som kan tryckas

ner på femte och sjunde bandet på gitarren kan du spela tre olika ackord (som

förekommer i väldigt många låtar). Med ena handen spelar man på strängarna och

med den andra trycker man ner bygeln. Detta kan så klart anpassas ännu mer om

man behöver ha hjälp av en assistent exempelvis som gör ena handens funktion så

den som spelar bara behöver spela på strängarna eller flytta bygeln. Gitarren har

en mikrofon och ett telejack så man kan koppla in den i en förstärkare.

Bunnebasen,  eller  mini-basen,  är  en  bas  med  endast  en  sträng.  Även detta

instrument är väldigt litet så det lätt får plats i knät, på ett bord eller på golvet.

Tack vare att basen bara har en sträng är det lättare att spela på den jämfört med

en traditionell bas som har fyra, det är också färgmarkeringar på greppbrädan med

tonnamnen utskrivna så man lättare ska hitta rätt ton. Basen är utrustad med en

mikrofon och ett telejack så man kan koppla in den i en förstärkare.
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Det finns även flöjter i sortimentet. Dessa flöjter är utformade så det bara finns

en ton på dem. Det är alltså inte flera hål på flöjten som en traditionell bockflöjt

utan det finns endast en grundton. Det finns flöjter för alla olika toner. Man blåser

antingen direkt in i flöjten eller i ett plastmunstycke som dessutom går att ta loss

och tvätta. 

Sist ut av bunneinstrumenten är klangplattorna, även kallat tonboxarna. Det är

som  ett  traditionellt  klangspel  men  utformad  för  att  ge  bästa  synbarhet  för

människor  med  synskada.  Plattorna  har  en  gul  färg  med  en  tydlig  bild  på

tonnamnet och är något bredare än vanliga klangspel. De fästs underifrån för att

slippa  den  genomgående  gummiknoppen  som  annars  brukar  sticka  upp  på

plattorna. Det går även att vrida plattorna så man får den vinkel som passar bäst

för utövaren.

1.1.2 Beamz

På SPSM's hemsida hittade jag, till slut, en länk till en brittisk hemsida och ett

instrument  som heter  Beamz (Tobii  Dynavox,  2015).  Det  var  inte  helt  lätt  att

förstå av SPSM's hemsida att det var en länk till ett instrument som skulle kunna

användas som en anpassning men jag klickade på det hur som helst. Det är alltså

ett  instrument  som styrs  med  hjälp  av  den  kroppsdel  som användaren  tycker

fungerar bäst eller med exempelvis en stav. Genom att användaren bryter någon

eller  några  av  instrumentets  fyra  laserstrålar  så  skickas  information  till  ett

mjukvaruprogram som omvandlar  det  till  ljud.  Programmet  går  också att  styra

med en keyboard, en datamus eller med ett ögonstyrningssystem som företaget

utvecklat.  Det  går  alltså  att  anpassa  på flera  olika  sätt,  helt  efter  användarens

funktion (Tobii Dynavox, 2015).

1.1.3 Globofon

Med  hjälp  av  ett  bord  från  fyndavdelningen  på  IKEA  byggde  Bothzén  det

instrument han kallar Globofon (Andersson, J. & Hartman, G., u.å.). I en form av

polyester har han satt högtalare som skapar vibrationer i skalet. I skalet sitter 12

ljussensorer  som  skapar  en  elektrisk  signal  när  de  täcks  för,  eller  skuggas.

Sensorerna är gradkänsliga och skickar mer eller mindre signal beroende på hur

mycket de täcks för. Denna elektriska signal omformas sedan till midi-information



och skickas vidare till  ett  musikprogram som översätter  midi-informationen till

ljud. Varje sensor kan programmeras att spela separata ljud vilket innebär att det

kan spela upp 12 personer samtidigt på Globofonen, alla med olika ljud om så

önskas (Andersson, J. & Hartman, G., u.å.).

1.1.4 iPads och olika fästanordningar

Bothzén använder sig mycket  av iPads i sin undervisning. Det är däremot inte

alltid så lätt för eleverna att trycka på dessa, så han har byggt ett antal ställningar

till iPads som passar för olika ändamål, bland annat en mindre hållare som är tänkt

för att fästa en iPod Touch på en permobil. I själva hållaren har han också satt en

högtalare riktat mot den som spelar för medhörning, samt en utgång på baksidan

för att kunna koppla in i en högtalaranläggning (Andersson, J. & Hartman, G.,

u.å.).

Han har även byggt en större hållare för iPad där han provat sig fram till en

vinkel  på själva iPaden som ska passa de flesta.  Även här  finns  högtalare  för

medhörning för användaren samt utgång till PA. Till denna hållare har Bothzén

också gjort en ram som fästs med kardborre till iPaden, detta för att man inte ska

råka komma åt inställningar eller andra knappar på skärmen om man arbetar med

hela handen exempelvis. Hållaren placeras på ett bord och spänns fast med hjälp

av spännband för att förhindra den från att kana iväg. Hela hållaren står på ett höj-

och sänkbart bord. (Andersson, J. & Hartman, G., u.å.).

1.1.5 Appar

Bothzén  (Andersson,  J.  & Hartman,  G.,  u.å.)  rekommenderar  några  appar  han

tycker är bra. De är antingen gratis eller kostar en mindre summa. 

 Drums (ett antal olika trumset)

 Guitar (akustisk, går att programmera)

 Ishred (elgitarr, går att programmera)

 Bebot (synth, går att programmera) 
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1.1.6 Soundbeam

Detta  är  ett  instrument  där  själva  sensorn  kan  liknas  vid  en  mikrofon  eller

ficklampa.  Sensorn  går  att  fästa  i  exempelvis  en  mikrofonklyka.  Ur  sensorn

skickas  en  ultraljudsstråle,  en  beam,  och  genom  att  bryta  den  aktiveras  en

elektrisk signal som omvandlas till midi-information. Midi-informationen skickas

sedan vidare till en ljudmodul som i sin tur skickar ut det ljud man valt till en

högtalare (Andersson, J. & Hartman, G., u.å.). 

Man kan även ställa  in inom vilket  fält  sensorn ska jobba i  (avståndet från

själva sensorn), hur många oktaver den ska spela samt vilken skala och tonart man

vill spela i. I filmen (Andersson, J. & Hartman, G., u.å.) visar Bothzén ett exempel

där sensorn reagerar mellan 30-70 cm, inom det fältet kan han välja att spela efter

en durskala. Avståndet mellan varje ton kan också varieras beroende på om man

väljer att det ska vara 3 eller 7 toner inom det valda fältet. Denna sensor går att

styra med en hand, fot, huvud eller något annat som passar användaren. Sensorn

går att ställa in ända upp till 6 meter vilket innebär att man till och med kan spela

på instrumentet genom att åka fram och tillbaka med en permobil eller rullstol.

Bothzén  använder  Soundbeam  mest  som  ett  soloinstrument  ihop  med  andra

musiker,  men  det  går  även  att  ställa  in  så  det  spelas  ackord  eller  aktiverar

trumkomp etc. Enligt Bothzén (Andersson, J. & Hartman, G., u.å.) så märker han

också att de elever som arbetat länge med Soundbeam får bättre funktion i sina

finmotoriska rörelser. 

På  Soundbeams hemsida  (http://www.soundbeam.co.uk/)  visas  även trådlösa

knappar som kan programmeras att byta ackord, instrument eller vad som önskas.

Det går även att programmera en melodi, så varje gång man bryter strålen eller

trycker/trampar på en knapp så kommer nästa ton i melodin. Det går att koppla

flera sensorer och knappar till  samma enhet vilket gör att  man kan styra olika

saker eller spela ihop med någon annan. Möjligheterna är nästan oändliga.

1.2 Anpassningar i andra ämnen

Eftersom  det  nu  inte  finns  särskilt  mycket  information  om  just

musikundervisningen på SPSM's hemsida undrade jag om det är likvärdigt för alla

ämnen eller om det finns det mer information från SPSM's sida i andra ämnen.

http://www.soundbeam.co.uk/


Kanske finns det tips på anpassningar i de andra ämnena som går att applicera

även i musikundervisningen.

Här kommer ett urval av det som finns skrivet om anpassningar i några andra

ämnen.

1.2 1 Matematik

Söker jag istället på anpassningar i matematik (SPSM, 2012) finns det betydligt

mer information att tillgå. Det skrivs tydligt att det är viktigt att man tidigt ska

hjälpa till med stödinsatser för de elever som har svårt för matematik och inte tro

att det exempelvis skulle bero på mognad.  Det tipsas redan här bland annat om

Numicon (Oxford University Press, 2016) som ett hjälpmedel för detta och även,

om än något mindre specifikt, pedagogiska förhållningssätt samt en punktlista på

frågor läraren kan ställa  till  sig själv och på så vis få hjälp att  se på sin egen

undervisning ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Detta är vad jag får upp vid en snabb sökning på deras hemsida om stöd för

undervisningen i matematik. Vid endast en enda sökning på www.spsm.se får jag

upp  oerhört  mycket  information  om hur  jag  som lärare  kan  tänka  kring  min

undervisning, förhålla  mig mot  eleverna samt  konkreta  tips på hjälpmedel  och

litteratur för svårigheter i ämnet matematik. 

Så mycket information får jag inte fram ens efter en lång stunds letande på

samma hemsida när jag vill ha råd och tips i ämnet musik. Mycket av det som står

skrivet  här  är  tankesätt  och  förhållningssätt  som  säkert  skulle  kunna  gå  att

applicera på vilket ämne som helst, så även i musik. Texten är dock riktad mot

matematik.

1.2.2 Svenska

Även i ämnet svenska hittar jag ganska snabbt och enkelt förslag på läromedel för

läsförståelse och strategier för läsning bland annat. Det står också refererat  till

Gibbons forskning från 2006 som stärker hur viktigt det är med just läsförståelse

och vikten av medveten träning i  detta.  Det finns även ett  stödmaterial  för en

pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (SPSM, u.å.).
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1.2.3 Idrott och hälsa

Söker jag istället på ett praktiskt ämne som idrott och hälsa får jag inte lika många

träffar som jag gör på svenska eller matematik. Det finns en del läromedel för

idrott  och  hälsa  som är  skrivet  i  så  kallat  lättläst  stil  och  en  del  material  för

synskadade (SPSM, 2015).

1.2.4 Bild

Söker jag på ett annat estetiskt ämne finns det, precis som i musik, väldigt lite

hjälp  att  få.  Merparten  av  träffarna  är  på  blindskrift  eller  annat  material  som

fokuserar på att stödja ett annat ämne med hjälp av bilder. Efter flertalet varianter

med  sökord  lyckas  jag  inte  hitta  något  som fokuserar  på  ämnet  bild  (SPSM,

2016b)
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att ta reda på hur musiklärare beskriver att de anpassar

musikundervisningen  för  elever  med  rörelsenedsättningar. Ett  delsyfte  är  att

kartlägga  upplevda  möjligheter  och  begränsningar.  Jag  vill  också  bidra  till  en

ökad kunskap inom ett område som tidigare inte är särskilt beforskat.

Min  forskningsfråga  är:  Hur  anpassar  musiklärare  musikundervisningen  för

elever med rörelsenedsättningar i grundskolans senare del (åk 7-9)? 

Delfrågor är:

• Hur använder musiklärarna anpassade musikinstrument och andra verktyg?

• Hur upplever musiklärarna att de behöver och får hjälp från skolan och andra

myndigheter i situationen kring elever med rörelsenedsättningar?

• Hur ser  musiklärarna  på  bedömning  och  betygssättning  av  elever  med

rörelsenedsättning?
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3. Litteraturgenomgång

I  detta  kapitel  presenteras  litteratur  och  tidigare  forskning.  Centrala  begrepp

kommer förklaras här då det kan behövas en inledande förklaring av dessa för att

förtydliga vad de olika begreppen innebär. Vidare kommer en presentation av hur

forskningen ser på inkludering och vad anpassningar inom musikundervisningen i

skolan kan innebära. 

3.1 Centrala begrepp

Funktionsnedsättning,  funktionshinder,  rörelsenedsättning,  rörelsehinder  eller

handikapp, vilket ord är rätt och vad betyder de olika orden egentligen? Det finns

många termer och uttryck inom detta område och de har ändrats med tiden. För att

ge lite klarhet i detta ska jag förtydliga när man ska använda de olika termerna i

följande stycke. På uppdrag av regeringen är det Socialstyrelsen som sedan 2001

har  ansvaret  att  samordna  den  fackliga  terminologin  inom  vård  och  omsorg

(Socialstyrelsen, u.å.). På Socialstyrelsens hemsida publicerades 2007 de nya och

reviderade begreppen som är rekommenderade att användas. 

Definitionen av funktionsnedsättning är i sig oförändrad och beskrivs som ”en

nedsättning  av  fysisk,  psykisk  eller  intellektuell  funktionsförmåga”  medan

funktionshinder, som förut var synonymt med funktionsnedsättning, nu är en egen

term som beskrivs som ”den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för

en  person  i  relation  till  omgivningen”  (Socialstyrelsen,  u.å.).  Man  vill  alltså

förtydliga innebörderna och skillnaden mellan dessa två ord med att en människa

med en funktionsnedsättning per automatik inte är oförmögen att klara av saker

utan det beror helt på funktionsnedsättningens karaktär, och det är först i relation

till hur tillgänglig den omgivande miljön är som det kan definieras som ett hinder.

Begreppet  handikapp  var  tidigare  det  som  definierade  en  person  med

funktionsnedsättnings begränsningar att ta del av samhällslivet på samma sätt som

andra. Handikapp rekommenderas inte längre att användas. Det är borttaget som



uppslagsterm och definieras därför inte längre av Socialstyrelsen. Handikapp lever

dock kvar i sammansatta ord som exempelvis handikappomsorg. (Socialstyrelsen,

u.å.).

När  man  fokuserar  på  de  motoriska  förmågorna  inom  olika

funktionsnedsättningar  pratar man istället  om rörelsenedsättning och på samma

vis som man definierar funktionsnedsattning och funktionshinder ska man tolka

termerna  rörelsenedsättning  och  rörelsehinder.  Beroende  på  var  man  söker

information kring dessa uttryck kan man se att dessa uttryck används på olika sätt,

exempelvis beskrivs det som rörelsehinder på SPSM's hemsida (2016a), medan

man på Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomars [RBU] hemsida

(u.å.) endast använder termen rörelsenedsättning när man pratar om de motoriska

svårigheterna. Socialstyrelsen menar att det är viktigt att man är tydlig med vad

man menar när dessa termer används, då de inte alltid har samma innebörd för

olika användare (Socialstyrelsen, u.å.). Jag kommer i mitt arbete förhålla mig till

Socialstyrelsens riktlinjer.  I vissa citat som skrivs kan det hända att informanten

har  använt  andra  uttryck  eller  definitioner  än  vad  rekommendationerna  ovan

säger, jag kommer då förstås inte korrigera texten utan skriva så som informanten

uttryckt sig.

3.2 Vad är en rörelsenedsättning?

En rörelsenedsättning är inte en diagnos i sig utan ett samlingsbegrepp för olika

funktionsnedsattningar som ger en begransad motorisk förmåga (SPSM, 2016a).

Hur  rörelsenedsättning  ter  sig  är  olika  från  person  till  person  men  det  kan

exempelvis  innefatta  svårigheter  att  gå  och  förflytta  sig,  upprätthålla

kroppspositioner,  äta,  prata  eller  använda  armar  och  ben  (Stockholms  läns

Landsting, 2015). 

På  Socialstyrelsens  hemsida  (u.å.)  beskrivs  att  ”en  funktionsnedsattning

uppstår till  följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd

eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.” 

Hur många barn i grundskolan som har en rörelsenedsättning är svårt att svara

exakt på då det inte finns någon konkret samlad statistik för de uppgifterna. Enligt

Habiliteringen (Stockholms läns Landsting, 2015) finns det omkring 7000 barn
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under 16 år som har någon form av rörelsenedsättning, men enligt Henrik Petrén

som är generalsekreterare på RBU är det svårt att säga någon exakt siffra då alla

som har en rörelsenedsättning inte är inskrivna i habiliteringens verksamhet eller

medlemmar i exempelvis RBU (personlig kommunikation, 15 mars 2016). Henrik

Petrén berättar att deras samlade uppgifter tyder på att det föds ca 600 barn per år,

+-200  barn,  inom  de  diagnoser  som  ingår  i  deras  fokusområde  (personlig

kommunikation, 15 mars 2016). Jämför man då med Habiliteringens statistik på

barn under 16 år så stämmer siffrorna ändå ganska bra överens (räknat på 500

barn gånger 15 år som blir 7500 barn). Totalt föds det drygt 100 000 barn per år i

Sverige  enligt  Statistiska  Centralbyrån  (Statistiska  Centralbyrån,  2015)  vilket

innebär att ca ett barn av 200 som föds får en funktionsnedsättning.

   RBU har samlat de vanligaste orsakerna till rörelsenedsättning inom sitt förbund

och  den  vanligaste  diagnosen  är  cerebral  pares,  även  kallat  cp-skada.  Andra

diagnoser  är  till  exempel  ryggmärgsbråck  och muskelsjukdomar  av  olika  slag

(RBU, u.å.).

3.3 Inkludering

Inkludering  är  ett  vanligt  förekommande  begrepp  i  skolans  värld.  Nilholm &

Göransson (2013) beskriver att det tidigare pratades om integrering i skolan, men

det  kom  i  praktiken  mer  att  handla  om  att  fysiskt  placera  elever  med

funktionsnedsättningar och elever i behov av särskilt stöd i ett klassrum eller en

skola  som egentligen  inte  var  anpassad  för  dem och deras  behov.  Genom att

istället byta begrepp och prata om inkludering ville man markera att fokuset ska

handla om hur skolan ska utformas för att passa alla elever och inte bara placera

eleverna i samma rum som elever som inte är i behov av särskilt stöd.

2010  presenterade  Nilholm & Alm en artikel  där  de  lyfter  frågeställningar

kring inkludering i klassrummet ur elevens perspektiv, de ställer också upp ett

antal  kriterier  i  sin  artikel  som ska hjälpa till  att  mäta  graden av  inkludering.

Kriterierna är att:

1. olikheter ska ses som en tillgång,

2. eleverna ska känna sig socialt delaktiga,

3. eleverna ska vara pedagogiskt delaktiga.



För att förtydliga den sista punkten, att vara pedagogiskt delaktig, så menas det att

alla elever får möjlighet att ta del av innehållet i lektionerna fullt ut.

Nilholm  och  Göransson  vill  också  lyfta  fram  att  en  avgörande  faktor  för

inkludering är att eleverna själva känner sig inkluderade och därför la de mycket

tid  i  sin  studie  på  att  få  reda  på  elevens  egna  uppfattningar  om sin  situation

(Nilholm & Göransson, 2013).

Nilholm  och  Alm  (2010)  kom  fram  till  sex  strategier  som  de  lärare  de

observerat  använt  sig  av  för  att  nå  inkludering.  Här  följer  en  kortfattad

beskrivning av strategierna:

1. Anpassning av instruktioner utifrån varje elevs behov.

2. Användning  av  tydliga  ramar  i  klassrummet  i  form av  a.  grundregler  (flera

beskrivs, till  exempel skyldighet att  lyssna med respekt på andras åsikter), b.

tydliga dagsplaneringar, c. omedelbart agerande vid problem.

3. Användning  av  gruppaktiviteter  för  såväl  sociala  processer  som

lärandeprocesser.

4. Etablering av föräldramedverkan med täta kontakter.

5. Betoning  av  samtal  och  diskussioner  i  ämnena  tillsammans  med  gemensam

problemlösning.

6. Användning av ett respektfullt bemötande av eleverna så att de aldrig riskerar att

tappa ansiktet tillsammans med användning av positiv feedback.

Nilholm  &  Göransson  (2013)  beskriver  att  inkludering  ofta  är  ett  oklart

begrepp och kan tolkas på flera olika sätt i olika sammanhang. Deras rapport ger

ett förslag om att inkludering skulle kunna förklaras som ”en gemenskap där alla

har en självklar plats” (s. 85). De beskriver också att det kan upplevas som en

svårighet att arbeta med gemenskapen i en grupp när man pratar om inkludering

då fokuset i rektorers och lärares styrdokument ligger på individens utveckling.

Nilholm & Göransson (2013) menar då att ”ett svar på dessa frågor kan vara att

man gör gemenskap till ett medel för att uppnå individuellt definierade mål” (s.

85).

Det finns även olika syn på vad som menas med gemenskap som ett medel för

inkludering.  Nilholm & Göransson (2013)  beskriver  tre  olika  synsätt  på  detta

utifrån deras rapport som de kallar för
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1. den gemenskapsorienterade definitionen

2. den individorienterade definitionen

3. den placeringsorienterade definitionen.

Den tredje definitionen som de kallar den placeringsorienterade definitionen

menar  de  egentligen  är  en  missuppfattning,  likt  den  tolkning  som blivit  med

integrering, men att den tyvärr blivit så vanlig att de väljer att ta med den i alla

fall. Den syftar alltså till att inkludering i den placeringsorienterade definitionen

betyder att ”elever med någon form av svårigheter befinner sig i det ”vanliga”

klassrummet” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 34).

I  den  gemenskapsorienterade  definitionen menas  att  det  ska  finnas  en

gemenskap på olika nivåer och att ”ett enda skolsystem är ansvarigt för alla elever

oavsett deras individuella egenskaper och att inga segregerade lösningar skapas

för olika kategorier av elever” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 33). 

Det andra synsättet, den individorienterade definitionen, är en medelväg av de

andra två och här menar man att  ”graden av inkludering endast avgörs av hur

situationen ser ut för de enskilda eleverna” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 34).

Man menar alltså att eleven är inkluderad så länge eleven ”trivs i skolan, har goda

sociala relationer och når målen”. Det man däremot inte tar hänsyn till i denna

definition är det gemensamma perspektivet som är stort fokus på i de andra två

definitionerna, om än på väldigt skilda sätt. 

3.3.1 Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning 

På SPSM's hemsida finns ett verktyg för att hjälpa skolor att bli mer tillgängliga

för sina elever,  Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vilket fokuserar på

att mäta tillgängligheten i utbildningen inom skolan. Modellen är uppbyggd av

fyra  områden  (förutsättningar  för  lärande,  social  miljö,  pedagogisk  miljö  och

fysisk miljö) och dessa bör samspela för att ge eleverna så goda möjligheter till

lärande som möjligt. Tillgänglighet förklaras på detta vis på hemsidan:

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet,
lokal  eller  plats  fungerar  för  barn  och  elever  oavsett  funktionsförmåga.
Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att  alla barn och elever ska
kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. (SPSM, 2016a)



Samspelsmodellen är utformad som en triangel där tre miljöer är varsin hörnsten

och den fjärde faktorn, lärandet, är i centrum, i mitten av triangeln. Det ger en

tydlig och konkret bild av att  det  är  själva lärandet  som är i  fokus och de tre

miljöerna ska ge förutsättningar för det. 

Bild 1

                          

Dessa huvudområden, eller miljöer, handlar om ”att anpassa den pedagogiska,

den  fysiska  och  den  sociala  miljön  i  relation  till  barns  och  elevers  lärande”

(SPSM, 2016a). Som bilden ovan visar är det alltså dessa tre huvudfaktorer som

de menar ger en tillgänglig utbildning. I tabellen nedan finns även förutsättningar

för lärande  som en egen spalt.  Precis  som på bilden  för  samspelsmodellen är

själva lärandet i fokus, och de tre faktorerna (den pedagogiska, fysiska och sociala

miljön) påverkar lärandet.

Bild 2

17



3.4 Undantagsbestämmelsen

Att  det  finns  en  stark  debatt  kring  hur  undantagsbestämmelsen,  eller

pysparagrafen som den  ofta  kallas  till  vardags,  ska  tillämpas  och  tolkas  blir

väldigt uppenbart när man börjar läsa på om den. Tolkningarna av den varierar

kraftigt och åsikterna om den spretar åt olika håll.

3.4.1 Vad säger Skolverket?

Enligt Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2012) är kunskapskraven utformade

så att de ska vara anpassade för alla elever i så stor utsträckning som möjligt, men

de skriver också att det är omöjligt att undvika sådana situationer helt. I de fall då

undervisningen  inte  går  att  anpassa  så  den  blir  tillgänglig  för  eleven  gäller

undantagsbestammelsen som innebar att  det finns ”en möjlighet  för lararen att

bortse  från  enstaka  delar  av  kunskapskraven  om  en  elev  har  en

funktionsnedsattning eller liknade personliga förhållanden som ar ett direkt hinder

för att uppfylla någon del av kunskapskraven” (Skolverket, 2012. s. 25). Det ar ett

förtydligande  från  skollagen  (SFS  2010-800),  10  kap.  21  §  som  behandlar

undantagsbestämmelsen.  De allmänna råden (Skolverket, 2012) beskriver också

att undantagsbestämmelsen ska gälla för samtliga betygssteg och att eleven inte

behöver en formell diagnos för att läraren ska få tillämpa undantagsbestämmelsen

men att elevens svårigheter inte får vara av tillfällig karaktär. Att Skolverket inte

specificerat mer exakt när det är lämpligt att använda bestämmelsen beror på att

funktionsnedsattningar kan se ut på olika satt och att det darför inte går att saga i

vilka fall det är lämpligt eller inte. Skolverket menar att detta är något som måste

diskuteras lokalt i varje enskilt fall beroende på situation och de definierar heller

inte  vad  ”enstaka  delar  av  kunskapskraven”  innebär  av  samma  anledning

(Skolverket,  2012). Skolverket  är dock noga med att  betona att  det i  lagtexten

tydligt anges att  det är vid bedömningen undantagsbestämmelsen ska användas

och  inte  i  undervisningen.  Bestämmelsen  får  inte  tillämpas  om  svårigheterna

eleven  har  kan  lösas  genom  särskilt  stöd  och  anpassningar.  ”Syftet  med

bestämmelsen  är  att  skapa lika  förutsättningar  för  elever  som annars  inte  haft

någon möjlighet att nå ett visst betyg” (Skolverket, 2012).



3.4.2 Lärares kunskap om undantagsbestämmelsen

I  studien  Undantagsbestämmelsen – Kunskaper,  attityder  och  tillämpning  i

grundskolans högstadium  av Lindell och Svanberg (2013) har de undersökt hur

väl betygssättande lärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer är förtrogna

med  undantagsbestämmelsen.  Resultatet  av  studien  visar  att  det  finns  stora

skillnader i hur deras informanter tolkar undantagsbestämmelsen. Respondenterna

i studien visar osäkerhet eller okunskap kring om det behövs en fastställd diagnos

för att tillämpa undantagsbestämmelsen eller inte och de vet inte heller om vem

det är som bestämmer om en elev ska omfattas av bestämmelsen eller inte. Att

undantagsbestämmelsen  går  att  applicera  på  alla  betygssteg  är  något  som

respondenterna inte heller kände till (Lindell och Svanberg, 2013).

Det  framkommer  också  i  studien  att  respondenterna  har  fått  väldigt  lite

utbildning  i  undantagsbestämmelsen,  om någon  alls,  och  ska  man  som lärare

kunna förhålla sig till den är det ju nödvändigt att man känner till hur den ska

tillämpas.  Även  bland  de  respondenter  som  har  fått  utbildning  i

undantagsbestämmelsen så varierar både kunskap och förståelse för hur den ska

tillämpas.  Att  respondenterna  i  studien  både  har  liten  kunskap  om

undantagsbestämmelsen och dessutom åsikter som skiljer sig ganska stort åt beror

inte  bara  på  att  det  saknas  utbildning  i  den  utan  det  kan  också  bero  på  hur

bestämmelsen är formulerad. Lindell och Svanberg (2013) menar att om ramarna

är  otydliga  så  blir  även  resultatet  det  och  de  menar  vidare  att  det  är  ”helt

nödvändigt med en gedigen utbildning kring den för att någon likriktad tolkning

ska uppstå” (s. 59). De skriver vidare att ”det är naivt att tro att lärare själva ska

hålla sig ajour med olika nytillkomna eller uppdateringar av paragrafer i lagen, om

ingen  på  högre  nivå  förtydligar  nödvändigheten  med  detta  och  erbjuder

utbildningstillfällen  på  arbetstid”  (Lindell  och  Svanberg,  2014.  s.  59).  En  av

informanterna i studien Hur lärare bedömer och betygsätter elever som är i behov

av särskilt stöd av Podgorska (2014) menar däremot att undantagsbestämmelsen

”är  så  tydligt  utformad  som  de  [Skolverket]  vill  att  den  ska  vara”  (s.  28).

Informanten menar anser att undantagsbestämmelsen inte behöver vara tydligare

än vad den redan är utan att den ska tolkas av varje enskild lärare utifrån den

situation som uppstår.

Lindell  och  Svanberg  (2013)  menar  att  det  är  oerhört  viktigt  att  skolan  är

likvärdig och rättssäker när det gäller  undervisning och bedömning och för att

säkerställa att den är det måste lärare veta vilka regler som gäller. Eftersom det
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visar sig att lärarna i deras studie inte känner till regler och styrdokument som

gäller  för  undantagsbestämmelsen  betyder  det  att  de  elever  som  berörs  av

undantagsbestämmelsen riskera att bli bedömda på felaktiga sätt.  De uppmanar

därför  Skolverket  att  erbjuda  utbildningar  i  hur  undantagsbestämmelsen  ska

tillämpas och menar att dess utformning bör förtydligas. 

Lindell  och  Svanberg  (2013)  diskuterar  också  kring  syftet  med

undantagsbestämmelsen och ifrågasätter varför så få behöriga lärare har kunskap

om bestämmelsen om den nu är till för att ge elever en likvärdig chans att nå ett

rättvist  betyg.  De  kritiserar  Skolverket  ganska  ordentligt  och  frågar  sig  om

undantagsbestämmelsen  endast  tillkommit  för  rent  teoretiskt  tillgodose  de

mänskliga rättigheterna då den inte verkar prioriteras från Skolverkets sida. 

Även Podgorska (2014) menar att lärares kunskap om undantagsbestämmelsen

variera  vilket  medför  att  eleverna  inte  får  likvärdiga  bedömningar.  Podgorska

menar däremot att det är skolan som ska ta ett större ansvar och utbilda sina lärare

om hur undantagsbestämmelsen ska tillämpas.

 I  studien  Undantagsbestämmelsen  i  praktiken,  en  omöjlig  möjlighet av

Wistrand-Athanasiadou och Gullnered (2010) visas även där att pedagoger inte

har  tillräckliga  kunskaper  om  undantagsbestämmelsen  och  att  tolkningar  och

åsikter varierar stort.  Wistrand-Athanasiadou och Gullnered beskriver det utifrån

yttre och inre ramar där de yttre ramarna är undantagsbestämmelsen och de inre

ramarna är pedagogens egna värdegrund och kompetens. De menar då att de inre

ramarna  begränsar  möjligheten  till  tolkning  av  undantagsbestämmelsen  och

därmed påverkar  betygssättningen för  elever  med funktionsnedsättningar.  Tack

vare pedagogernas okunskap blir alltså bedömningen godtycklig utan att förankras

i undantagsbestämmelsen (Wistrand-Athanasiadou och Gullnered, 2010).

3.4.3 Olika åsikter om undantagsbestämmelsen

Som jag skrev inledningsvis i detta kapitel så finns det många som har en åsikt om

undantagsbestämmelsen och åsikterna spretar åt vitt skilda håll.

Informanterna  i  Podgorskas  studie  (2014)  är  skeptiska  och  kritiska  till

undantagsbestämmelsen.  Bland  annat  uttrycker  en  informant  att  det  skulle  bli

särbehandling  om en  elev  inte  behöver  uppfylla  alla  kunskapskrav  men  ändå

aldrig  kan  bli  underkänd  och  informanten  förstår  då  inte  syftet  med  att  ha

kunskapskrav  om  de  ändå  inte  behöver  uppfyllas.  Att  åsikterna  kring



undantagsbestämmelsen spretar hos lärare styrks också av Wistrand-Athanasiadou

och Gullnered (2010) där endast 50% av deras informanter instämmer helt i ett

påstående att undantagsbestämmelsen skulle vara rättvis mot andra elever. 
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4. Metod

Jag  har  gjort  en  kvalitativ  semistrukturerad  intervjustudie  med  ett  målinriktat

urval. I följande kapitel presenteras utformandet av studien och de överväganden

jag gjort.

4.1. Metodologiska övervägande och studiens fokus

Studien fokuserar på hur läraren anpassar musikundervisningen för elever med

rörelsenedsattningar.  Tack  vare  kvalitativa  semistrukturerade  intervjuer  med

verksamma lärare får jag reda på lärarnas egna upplevelser och erfarenheter.

Att jag valt att utgå från en semistrukturerad intervju är för att bjuda in till ett

samtal  som  ger  informanten  möjlighet  till  utsvävningar  och  reflektion  men

samtidigt fokuserar på en ganska specifik frågeställning. Den semistrukturerade

intervjun  tillåter  informanten  att  uttrycka  sig  som  den  vill  och  frågorna  från

intervjuguide behöver inte komma i en bestämd ordning utan intervjun kan formas

i stunden (Bryman, 2011. s. 415). Jag vill också kunna jämföra informanternas

svar  med  varandra  genom  att  ha  en  förutbestämd  intervjuguide  där  de  flesta

frågorna återkommer i samtliga intervjuer (Bryman, 2011. s. 416).

4.2 Metod för datainsamling

Då jag vill  veta  hur  lärarna upplever  sina egna erfarenheter  av anpassningar  i

musikämnet har jag valt att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Fördelen

med en kvalitativ intervju är att informanten kan berätta om sina upplevelser och

erfarenheter  (Bryman,  2011).  Det  finns  dock  en  del  invändningar  mot

tillförlitligheten  i  den  kvalitativa  intervjun  så  som  att  den  är  beroende  av

subjektiva intryck (Kvale & Brinkmann, 2014). Som svar på det menar Kvale &

Brinkmann (2014) att forskaren säkerställer kvaliteten i datainsamlingen genom
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att utföra ett mycket gott hantverk som intervjuare. Det innebär bland annat att

intervjuaren ifrågasätter den information som informanterna ger, kontrollerar och

tolkar resultaten. 

Den kvalitativa intervjun kan också kritiseras för att inte ge en rättvis bild av

området som behandlas då ett fåtal fall inte kan representera den stora massan

(Bryman, 2011).  I denna studie är det dock lärarens personliga upplevelse och

erfarenhet som är det intressanta snarare än en generell uppfattning hos lärarkåren

i stort.

4.3 Urval

I min studie valde jag att ha fyra informanter för att kunna få fram olika aspekter

och  åsikter  i  studien.  Bryman  (2011)  skriver  att  många  rekommenderar  ett

målinriktat urval som modell om man gör en forskningsstudie som grundar sig på

intervjuer.

Den typen av samplingsteknik är i grunden av strategiskt slag och inbegriper ett
försök att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren
gör med andra ord sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är
relevanta för forskningsfrågorna (problemformulering) (Bryman, 2011. s. 433).

Informanterna valdes ut efter rekommendationer om att det skulle vara lärare som

hade  kunskap  och  goda  exempel  (se  även  4.8  på  s.  26)  i  anpassning  av

musikundervisning  för  elever  med  rörelsenedsattning,  informanterna  var  också

tvungna att ha lärarlegitimation i ämnet musik. 

Kontakten med informanterna togs via telefon och/eller mail och sedan hade jag

intervjuer  där  jag  träffade  dem  personligen  förutom  en  intervju  som  istället

genomfördes  via  Facetime,  alltså  ett  videosamtal  via  dator,  detta  på  grund av

avståndet.

4.3.1 Informanterna

Av  de  informanter  jag  intervjuat  har  tre  varit  kvinnor  och  en  varit  man,

åldersspannet är mellan 31 och 55 år. Alla informanter har erfarenhet av att arbeta

med elever med rörelsenedsättning inom musik och de arbetar på olika skolor i



olika kommuner, samtliga är kommunala skolor. Jag har också    fört ett antal

informella samtal med olika personer från Skolverket och SPSM.

4.4 Genomförande

Tre av fyra informanter träffade jag personligen och gjorde intervjun med, vi var

då i en lokal för oss själva där vi inte riskerade att bli störda av andra människor.

Vid de tre intervjuerna där jag träffade informanterna spelades intervjuerna in med

hjälp av en mikrofon och en dator för att sedan kunna transkriberas efteråt. Alla

fyra intervjuerna tog ca 45 minuter. Då jag har utgått från en semistrukturerad

intervju så har jag inte haft mina förberedda intervjufrågor som ett manus utan

mer utgått från dem som en mall vilket gjort att intervjuerna har tagit lite olika

vägar och fokuserat lite på olika områden utifrån informantens erfarenheter och

intervjuns naturliga utveckling. Jag har försökt börja med öppna frågor för att få

en avslappnad stämning och sedan haft mer riktade frågor i slutet av intervjun.

Den intervju som gjordes via Facetime, alltså via ett videosamtal, gjorde jag

via  dator.  Jag  spelade  in  ljudet  med  min  mobiltelefon  samt  hela

videokonversationen med både ljud och bild via datorn, detta för att ha en back-up

om något skulle gå fel. 

Att  träffa  informanterna  personligen  och  genomföra  en  intervju  via

videosamtal skulle kunna ses som en eventuell skillnad i resultatet. Jag anser dock

inte att detta påverkat resultatet eller informationen i intervjun då vi såg varandra

och kunde läsa av varandras kroppsspråk m.m., vilket man inte skulle kunna gjort

om det var ett vanligt telefonsamtal utan bild. Fördelen med att göra intervjun via

videosamtal  är  att  jag faktiskt  kunde intervjua  den berörda  musikläraren,  med

mycket intressanta och relevanta erfarenheter, vilket jag på grund av avståendet

annars inte hade kunnat göra. 

4.5 Etiska överväganden

I  denna studie  har  jag följt  de forskningsetiska riktlinjer  som Vetenskapsrådet

(2011) har tagit  fram. Samtliga informanter fick vid första kontakten (via mail

eller telefonsamtal) informationen att intervjun skulle komma att spelas in och att
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de ställer upp helt frivilligt och när som helst kan ångra sin medverkan i studien.

Jag meddelade  också  vilken vecka  rapporten  ska opponeras  på.  Jag har  också

informerat om att de kommer vara anonyma i studien. Även vid intervjutillfället

informerade jag dem om samma sak igen. Informanterna har inte diskuterat öppet

kring enskilda elever. Anledningen till att informanterna är anonyma är primärt

för  att  inte  riskera  att  deras  elever  ska  kunna  bli  igenkända,  samt  för  att

informanterna  inte  ska  behöva  vara  rädda  för  att  diskutera  kritiskt  kring  sin

arbetsplats eller sina kollegor. För att informanterna ska vara anonyma i studien

har jag gett dem fingerade namn.

4.6 Avgränsningar

Jag har valt att rikta fokus mot grundskolans senare del, åk 7-9. Det är dels för att

kunna förhålla mig till en version av kunskapskrav och betygskriterier då dessa

varierar  mellan  åk  6  och åk  9,  och  dels  för  att  jag  i  min  utbildning  inte  har

fokuserat på de yngre åldrarna i grundskolan. Att gymnasiet inte är medräknat är

för att det där inte är obligatoriskt med ämnet musik. Det innebär att jag endast

kan uttala mig om ett antal lärares berättelser i frågan beträffande åk 7-9.

Att  jag  valt  att  undersöka  hur  undervisningen  anpassas  för  elever  med

rörelsenedsättningar är för att jag är intresserad av musiklärarnas lösningar på de

motoriska svårigheter som uppstått.

4.7 Analys

Efter att  intervjuerna var genomförda transkriberade jag dem så ordagrant som

möjligt.  Transkriberingarna  delades  upp  i  olika  ämnesområden  utifrån  mina

intervjufrågor, även kallat kodning. Kodning är en del i att analysera data genom

metoden  grounded  theory  (Bryman,  2011.  s.  514).  Vid  de  första

genomläsningarna gjordes många olika kodningar utifrån intervjuguiden, så kallad

initial  kodning, för att sedan smalna av kodningarna till  att bli mer fokuserade

utifrån forskningsfrågorna (Bryman, 2011. s. 514).



4.8 Validitet och reliabilitet

Man bör ha i åtanke att denna studie är en kvalitativ intervjustudie och alltså bara

visar fyra musiklärares erfarenheter och åsikter inom det berörda området vilket

gör  att  resultaten  för  min  studie  inte  går  att  generalisera  till  alla  skolor.

Informanterna  har  också  valts  ut  på  rekommendation  då  de  ska  ha  goda

erfarenheter och kunskaper kring att anpassa musikundervisningen för elever med

rörelsenedsattning, detta för att jag ska kunna utgå från bra empiri, vilket gör att

studien förmodligen visar mer positiva erfarenheter än vad som är normalt inom

musikundervisningen i den svenska skolan.
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5. Resultat 

I  följande  kapitel  kommer  en  analys  av  intervjuerna  presenteras.  Det  är

kategoriserat  utifrån  ämnesområden  som  kom  fram  i  intervjuerna  vilka  är

baserade på informationen i litteraturkapitlet.

5.1 Undervisningen

”Bra musikundervisning i skolan ska vara till för alla elever, och det ställer krav

på mig snarare än eleverna,  jag måste möta dem där de är oavsett  vad de kan

utföra” (Cecilia). 

Detta citat stämmer in på samtliga av mina informanter, de har alla en likvärdig

syn  på  att  musikundervisningen  ska  hålla  hög  kvalitet  och  att  den  ska  vara

tillgänglig för alla, oavsett elevernas förutsättningar.

5.1.1 Positiva effekter av en funktionsnedsättning

Anna beskriver hur en elev hon haft var tvungen att kämpa och träna mycket på

grund av sitt funktionshinder, och tack vare att eleven var van vid det upplevde

informanten att eleven ansträngde sig mer än sina klasskompisar.

Jag hade en tjej som hade en cp-skada och hon var van vid att kämpa som sjutton
med allting, hon hade liksom en 'go' i sitt arbete som gjorde att hon inte gav upp
lika tidigt som de andra. Det kan hon alltså ha nytta av även när hon ska försöka
lära sig skolämnen (Anna).

En annan positiv  effekt  som två av informanterna tar  upp är att  genom att  ha

elever med funktionsnedsättningar i en klass vidgas de andra elevernas synsätt och

empati. ”Jag kan ju också se att det är en fördel för eleverna som inte har dessa

funktionshinder att växa upp och bli empatiska med människor som kanske inte

har det lätt i alla situationer”, säger Cecilia och hon tycker det är bra att barn ”får

se  att  det  går  att  anpassa  så  att  alla  människor  kan vara  delaktiga”  (Cecilia).

Paulina  menar  också  att  det  är  bra  för  eleverna  då  det  ”speglar  en  del  av
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samhället” och att eleverna får förstå att man måste anpassa för vissa människor

mer än andra.

5.2 Anpassningar 

Utifrån det som kommit fram under intervjuerna skiljer det sig lite i vilka andra

anpassningar som gjorts av de fyra informanterna. Detta beror så klart på flera

faktorer,  dels  på  vilka  behov  informanternas  elever  har  och  dels  på  att

informanterna helt enkelt är olika individer som undervisar på olika sätt. De har

också olika förutsättningar utifrån om eleven har en egen elevassistent som hjälper

till med exempelvis att kommunicera. 

5.2.1 Den fysiska miljön

Alla  informanter  beskriver  att  de  tycker  sig  ha  bra  lokaler  med  goda

förutsättningar för en tillgänglig utbildning för alla sina elever. Daniel säger att

”den fysiska miljön är lätt att göra något åt, ta bort de här trösklarna eller flytta de

här borden, alltså det är ju det lätta”. Paulina menar också att det är en fördel att

ha arbetat på samma skola i flera år för att kunna påverka förutsättningarna. ”Jag

har jobbat här i många år, musiksalen ser ut som jag vill ha den” (Paulina). 

5.2.2 Utrustning och instrument

Alla informanter verkar också vara generellt nöjda med musiksalens utrustning i

form av instrument, ljudanläggning etc. De verkar också kunna påverka innehållet

i sin utrustning i hög grad, men inom ”rimliga” gränser, som Cecilia uttrycker sig.

Det känner alla att de har stöd och förståelse från rektor och skolledning när de

önskar köpa in nya instrument och särskilt i de fall där det är en nödvändighet för

att kunna anpassa undervisningen.

Vi bara säger att för att göra undervisningen bättre så behöver vi det här och det
här, och hittills har det inte varit några problem så länge man inte kommer med
helt orimliga grejer, och det gör man ju inte, det är ju bara dumt för då får man ju
inte det som man faktiskt behöver (Cecilia).

Tre av fyra av informanterna har bunneinstrument, bygelgitarr och ensträngad bas.

De tycker att de instrumenten är bra komplement till  de traditionella gitarrerna



och basarna om det av olika anledningar är svårt att spela på dem. Den informant

som inte har dessa instrument har inte haft behov av det ännu men har diskuterat

det med sin rektor och är öppen för att skaffa dem om behovet uppstår.  Tre av

informanterna berättar också att de använder sig av en iPad där man genom olika

appar  kan  spela  olika  instrument  eller  visa  musikaliska  färdigheter  genom att

skapa och bearbeta  musik  i  olika program.  Cecilia  berättar  att  i  stort  sett  alla

eleverna (med någon form av rörelsenedsattning) har spelat trummor på iPads och

ser stora fördelar med det, framförallt de som har motoriska svårigheter:

Alla elever gör det, men de eleverna som gör det i ensemblesammanhang är för
att de kanske inte har den motoriken som gör att de kan slå på det sättet utan de
kanske bara har användning av ena handen och så har man diskuterat och kommit
fram till att det är mer deltagande att spela trumset på iPaden än att spela med en
hand på trumsetet. (Cecilia)

På  samma  vis  förklarar  Anna  hur  iPaden  kan  användas  för  att  elever  med

motoriska svårigheter kan visa förmåga att spela med tajming:

Man kan ju också visa att spela i takt och tajming och visa förståelse för när man
ska byta, man spelar i realtid på padda, och spelar in på padda, och använder
instrumenten som verkliga instrument. Det brukar vara lättare för det handlar ju
bara om att trycka på skärmen så då funkar det (Anna).

Cecilia  berättade  också  om ett  för  dem på  skolan  nytt  instrument  som var

utformat  som en  kub,  informanten  var  inte  helt  påläst  om detta  än  men  hon

beskriver det så här:

Min kollega håller just nu på med ett superintressant instrument som ser ut som
en kub som man kan koppla till sin telefon och importera ljud på något sätt. Det
är också ett jättebra komplement till de elever som inte har finmotoriken, eller
kanske bara ena handen att spela med, då är det en kub med stora knappar man
trycker på som genererar olika ackord tror jag, som man kan ställa in på olika
sätt. Det är något program som följer med, det är ju väldigt bra (Cecilia).

Daniel beskriver också hur man skulle kunna hitta lösningar för elever som har en

så grav rörelsenedsattning att eleven anvander en dator med ögonstyrning (Tobii)

som hjälpmedel för kommunikation etc. Han spekulerar i hur det går att använda

den i musikundervisningen genom att spela i takt till musiken via ögonen.

Vet jag att armarna funkar inte riktigt bra, så kanske man kan hitta nåt annat då.
Kanske kan man fyra av sin Tobii med ögonen på ett bra sätt, ok, vi kollar då hur
snabbt läser den här datarösten, hur snabbt går den, kan jag hitta puls åt det?
(Daniel).
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5.2.3 Förenklingar

Förenklingar är också något som alla fyra pratar om, att anpassa utifrån eleven

och  situationen,  hitta  passande  förenklingar  som  gör  det  möjligt  att  spela  på

elevernas  nivå  utifrån  traditionella  instrument.  Anna,  som  inte  har  några

bunneinstrument, tycker man kan anpassa väldigt mycket utifrån den utrustning

som  redan  finns  i  musiksalen  och  Daniel  uttrycker  sig  på  detta  vis  om  de

anpassade instrument som finns:

Och lite kan jag känna att jag är inte säker på att de ger mig det jag vill ha, de här
instrumenten,  jag kan lika bra  få ut  det  jag letar  efter  på andra  sätt.  Det  har
faktiskt alltid varit min filosofi, att jag arbetar väldigt mycket med det jag har, jag
försöker inte "köpa" mig till det jag vill uppnå (Daniel.

Daniel arbetar också med att stämma om gitarrer till så kallad öppen stämning

vilket gör att det blir lättare att spela för elever med motoriska problem då man

inte behöver ta så avancerade grepp utan kan spela över alla strängar, vilket är

samma upplägg som en bygelgitarr. 

Han berättar också att det går att ”tänja på harmoniken” för att eleverna ska

kunna  spela  med  samma  grepp  (fysiskt)  även  om själva  ackordsbeteckningen

ändrar sig. 

Daniel jämför också sitt sätt att sätta en strumpa över tre strängar på en bas så

bara en sträng går att spela på med den ensträngade bunnebasen.

5.2.4 Vikten av kommunikation

Andra genomgående anpassningar som informanterna berättat om är att man som

lärare  måste  vara  tydlig  i  instruktioner  och  förstärka  inlärningen  genom  att

använda sig av både muntliga instruktioner, tydliga fysiska gester, bildscheman

och  ibland  även  AKK (Alternativ  och  Kompletterande  Kommunikation).1 Där

menar de informanter som har elever med språkstörningar att elevernas assistenter

1

AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, är en samlingsterm som innebär att man gör olika 
insatser för att förbättra och komplettera ett bristfälligt tal eller språk, exempelvis genom specifika 
bildscheman (Grafisk AKK), stödtecken (Tecken som AKK) eller olika talande hjälpmedel (Landstinget i 
Uppsala län, 2015).



är  oerhört  viktiga  för  att  få  en  god  kommunikation.  Flera  av  informanterna

använder sig också av färgkodning, till exempel att ge olika ackord en specifik

färg som motsvaras med samma färg på instrumentet. En annan viktig aspekt när

det gäller elever med rörelsenedsättningar är att det måste få ta tid. ”Man måste ha

tålamod, och jag låter allting ta mycket längre tid än vad jag hade planerat. Det

handlar om att ha tålamod och vänta in eleven” (Daniel).

De informanter som har elever med personliga assistenter beskriver det också

som att de genom assistenterna kan få värdefull information om eleven som gör

det  lättare  att  anpassa  undervisningen efter  elevens  förutsättningar;  ”Så  det  är

fantastiskt  att  ha  den  kompetensen  i  ett  hus  för  så  fruktansvärt  många  olika

individuella tillgångar, svårigheter eller vad det nu kan vara” (Cecilia). 

5.2.5 Enskild undervisning 

En  av  informanterna  har  också  gjort  en  anpassning  för  en  elev  med  stora

motoriska  svårigheter  genom att  eleven  fick  ha  individuell  undervisning  i  20

minuter per vecka under en hel termin innan eleven hade lektioner tillsammans

med resten av klassen.  Detta  inkluderades  i  informantens  tjänst  och gjorde att

eleven hade bättre koll på de olika instrumenten och kunde fokusera mer på bland

annat samspel ihop med klasskompisarna på ordinarie musiklektioner. 

5.3 Var kommer kunskapen ifrån?

Två av fyra informanter har haft specialpedagogik i sin musiklärarutbildning men

säger sig inte minnas något särskilt av den. Två informanter tycker dock att de

fick med sig mycket användbart ifrån den vanliga metodiken i deras utbildning

som var riktad mot lågstadiet där man har fokus på enklare, grundläggande saker.

Några  av  informanterna  har  gått  kurser  efter  sin  utbildning  med  fokus  mot

funktionsnedsättningar  men  inget  specifikt  riktat  mot  rörelsenedsättningar.  En

informant skrev om funktionsnedsättningar i sitt examensarbete vilket gjorde att

hen känner att hen har en grund med sig därifrån.  Alla informanter har varit  i

kontakt  med  SPSM,  antingen  genom  att  SPSM  besökt  deras  skola,  att

informanterna varit på utbildning i SPSM's regi eller via telefonkontakt,  det är

dock  ingen  som  fått  hjälp  eller  råd  med  specifika  situationer  riktat  mot
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musikundervisningen utan det har varit mer av en allmän karaktär där man fått

information om exempelvis diagnoser eller riktat mot kommunikation. 

5.3.1 Erfarenhet och kollegialt lärande

De menar alla fyra att det är framförallt två aspekter som är viktiga för att kunna

erbjuda  en  bra  och  tillgänglig  undervisning,  den  egna  erfarenheten  och

diskussioner  med  kollegor.  En  av  informanterna  beskriver  hur  han  anser  att

läraryrket förr i tiden var ett ensamyrke men att man numera arbetar mer ihop och

att det är mycket mer öppet i läraryrket. 

Kollegialt lärande är på något sätt nyckeln, du har en massa kunniga människor
runt omkring dig. Man lär av varandra, ger varandra tips och har pedagogiska
diskussioner. Vi diskuterar enskilda elever med särskilda behov och funderar på
om vi kan göra speciella anpassningar, undersöker behoven m.m.,  du kommer
upptäcka att det är mycket värt (Daniel).

Cecilia berättar att hon fått mycket kunskap från kollegor som arbetat på skolan i

många år innan hon började där. Kollegorna delade med sig av sina erfarenheter

kring  olika  instrument  och  hur  de  kan  användas  men  hon  lyfter  också  fram

elevassistenternas kunskap som värdefull. Även Paulina betonar att utbytet med

elevassistenter är oerhört värdefullt då assistenten är insatt i vad eleven kan och

inte kan. ”Vi har valt att arbeta väldigt tätt och vi har tyckt att det funkat jättebra”

Alla informanter säger också att de har kontakt med specialpedagog, i mer eller

mindre utsträckning, men att det inte handlar om musikundervisningen i sig utan

mer om att få information om elevernas behov av stöd i struktur och tydlighet

eller liknande.

5.3.2 Skolverket och SPSM

Ingen av informanterna säger sig ha känt behov av att kontakta Skolverket eller

SPSM för att få rådgivning i hur musikundervisningen skulle kunna anpassas. De

tror inte heller att de skulle kunna få någon direkt hjälp av Skolverket eller SPSM

när det gäller musikundervisningen specifikt. En av informanterna menar också att

om man ska kontakta myndigheter som Skolverket och SPSM för att få råd och

stöd så behöver man ha ett förtroende för att den information man får är av hög

kvalitet, vilket informanten inte alltid har.



Beroende på vart i myndigheten du vänder dig kan du få två helt olika svar på
samma  fråga,  och när  man känner  att  man  inte  riktigt  litar  fullt  ut  på  att  de
faktiskt vet vad de pysslar med, då blir det svårt att ta till sig (Daniel).

5.3.3 Samtal med Skolverket

I  de  fall  då  musiklärarna  i  studien  har  anpassat  undervisningen  har  de  oftast

kommit fram med egna lösningar då de inte upplevt att det funnits hjälp att få från

Skolverket eller SPSM. Att denna hjälp inte finns fullt ut på deras hemsidor menar

Palmius (personlig kommunikation, 23 februari 2016) delvis beror på att ”olika

funktionshinder har olika engagerade människor som hjälper till att ta fram detta”.

På min fråga om inte ämnet musik borde vara likställt med exempelvis matematik

gällande information kring stöd från SPSM för lärarna säger Palmius att det låter

”helt  rimligt  och  beklagligt”.  Han  säger  också  att  det  är  SPSM:s  uppgift  att

producera sådant material  men att  det över huvud taget  produceras väldigt lite

inom musik när det gäller anpassningar och stödmaterial i skolan. På frågan hur

musiklärare ska få den hjälp de behöver om det inte finns någon information om

det på SPSM:s hemsida svarar Palmius att de ska ringa till SPSM, skriva in det

som ett  rådgivningsärende  och sedan få  kontakt  med  en  musiklärare  som har

erfarenhet i att anpassa musikundervisningen.

5.3.4 Vilken hjälp finns att få med anpassningar?

Alla informanter är överens om att det är musikläraren som har ansvaret för att se

till att det finns en tillgänglig utbildning, de framhåller dock att det är viktigt med

samarbete med specialpedagog, elevassistenter, kollegor och rektor. 

Det  är  mitt  ansvar  att  förbereda  uppgifter  för  eleverna  som  är  möjliga  att
genomföra men som ändå har en progression där de får använda sin kapacitet och
utvecklas. Sen är det min lednings ansvar att se till att de instrument som behövs
finns, men det är mitt ansvar att se till att de är medvetna om behovet (Cecilia).

Specialpedagogen fungerar som ett  bollplank till  lärarna och kan hjälpa till  att

hitta passande lösningar. 

Det är ett samarbete med specialpedagogen för att man behöver diskutera ibland.
Om jag som musiklärare tror att det finns en funktion eller en förmåga att klara
av någonting, då kan det vara jätteskönt att diskutera det med specialpedagogen
och kolla hur det fungerar i andra sammanhang (Anna).
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Elevens delaktighet i anpassningarna är också något som lyfts fram som viktigt.

En av informanterna uttrycker också att hon tänker efter vilken grupp hon sätter

en elev med en cp-skada i då eleverna behöver ha förståelse för hur eleven med

cp-skada fungerar.

Informanterna  ger samma bild av att  de får  den hjälp de behöver  från sina

skolor gällande resurser och materiel för att kunna anpassa undervisningen. De är

också alla överens om att de inte förväntar sig någon direkt hjälp från Skolverket

eller SPSM gällande anpassning av musikundervisningen.

5.4 Betyg och bedömning

Då det i slutändan är kunskapskraven som är det som lärare har att förhålla sig till

när  det  gäller  att  sätta  betyg  har  jag  undersökt  hur  mina  informanter  ser  på

samspelet mellan anpassningen av undervisningen och kunskapskraven.

5.4.1 Läraren måste skapa bedömningstillfällen

Det som det handlar om är att man som lärare måste ha en palett av metoder att ta
till, och det gäller inte bara de här ungarna [med funktionsnedsättningar] utan det
gäller alla ungar, och en palett av bedömningspunkter, alltså det går inte att ha en
bedömningspunkt,  utan  man  måste  ständigt  ha  bedömningspunkter,  både
formella och informella bedömningspunkter. Det är någonting man lär sig med
åren, att kunna läsa av (Daniel).

Elever som har en funktionsnedsättning kan vara mer ojämna i vad de kan prestera

jämfört med så kallade normalfungerande elever. Detta beskrivs av informanterna

och de menar att de som lärare måste erbjuda eleven flera tillfällen till att visa sina

kunskaper och på varierande sätt. 

Det är ju din uppgift att hitta en situation där den här eleven faktiskt kan visa, ja
men jag kan bemästra timing på en A-nivå, jag kan göra det. Jag kan inte göra det
på gitarr  men jag kan spela på ett  annat  sätt,  jag kan visa,  förstå du hur  jag
tänker? Jag måste hitta ett sätt där jag kan få eleven att visa förmåga. Jag kan inte
betygsätta en förmåga som jag tror att en elev eventuellt skulle kunna ha, utan jag
måste ha sett det, det gäller för mig att skaffa bedömningspunkter, jag måste ha
så många olika möjligheter att se den här eleven visa det här (Daniel).

Att erbjuda eleverna flera bedömningstillfällen och flera bedömningspunkter är

som sagt  något  som framhålls  som viktigt  från  alla  informanters  sida  och  de



menar att det är extra viktigt för elever med funktionsnedsättning då dagsformen

kan påverkas på grund av deras funktionsnedsättning, vissa dagar kan eleverna ha

en förhållandevis god motorisk förmåga och andra dagar kan det vara omöjligt att

utföra en rörelse som de gjort dagen innan. Informanterna är måna om att alla

elever  ska  stöttas  och  utmanas  utifrån  sina  förutsättningar  och  att  individens

förutsättningar kan förändras över tid vilket gör att man aldrig kan säga hur det

ska gå för en elev i förväg. ”Det är ju ingen som vet hur långt någon kan gå så vi

sätter inte någon slutribba förrän vi verkligen har försökt” säger Anna, och även

Cecilia säger att hon försöker ”pusha alla elever så att de kan musicera på den

högsta nivån de kan just då”. Informanterna framhåller också att man måste ha

tålamod  och  ge  elever  med  motoriska  svårigheter  gott  om  tid  för  att  kunna

tillgodose sig vissa praktiska moment som kunskapskraven kräver.

5.4.2 Kreativa lösningar för att nå måluppfyllnad

Genomgående för alla informanter är att de tycker att kunskapskravet att spela

med tajming är det som är svårast för deras elever med rörelsehinder. Det går

dock att visa på flera olika sätt menar de. Paulina har kunnat se en specifik elevs

förmåga  att  spela  med  tajming  via  de  individuella  lektioner  eleven  fick  som

anpassning i musikämnet medan Daniel haft en elev som arbetat med att lägga

olika  ljudklipp  i  tajming  i  ett  musikprogram  på  datorn,  på  så  vis  kan  de  se

elevernas förmåga att spela med tajming. Daniel menar att det gäller att hitta de

”oväntade lösningarna” så eleverna kan visa saker. 

   Just att hitta dessa oväntade lösningar är något som Daniel verkligen lyfter fram

i förhållande till kunskapskraven och det centrala innehållet.

Det är klart att det är intressant med bedömningen, men jag kan känna att ju mer
man  diskuterar  detta  ju  mer  fastnar  man  i  kunskapskraven  fast  det  kanske
egentligen är  det  centrala innehållet  vi  borde fastna i.  För det  är  ju bara den
slutliga bedömningen så att säga. Jag tänker att de kunskapskraven ska vara ett
stöd både för lärare och elever, inte ett  hinder. Därmed inte sagt att  man ska
släppa det, man ska fortfarande ha krav, och det ska vara kvalitet på det eleverna
gör men man måste förstå att  tolka kunskapskraven för den elevens specifika
situation (Daniel).
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5.6 Undantagsbestämmelsen

Alla informanter känner till undantagsbestämmelsen, även kallad pysparagrafen,

och har tillämpat den vid betygssättning en eller flera gånger. Det råder delade

åsikter bland informanterna om hur lättolkad undantagsbestämmelsen är men de

är  alla  eniga  om  att  det  inte  är  helt  enkelt.  Informanterna  beskriver  olika

tillvägagångssätt men har alla haft en dialog med antingen specialpedagog eller

assistent samt rektor i de fall där de tillämpat undantagsbestämmelsen.

5.6.1 Missbrukande av undantagsbestämmelsen

Daniel tycker att undantagsbestämmelsen tenderar att missbrukas. ”Med tanke på

hur mycket det pratas om den på svenska skolor så skulle jag nog säga att den är

inte  så  lätt  att  förstå,  och  jag  tycker  kanske  att  den  missbrukas  lite  grand”

(Daniel).  Hans  åsikt,  och  upplevda  erfarenhet  utifrån  tidigare  kollegor,  är  att

många lärare diskuterar undantagsbestämmelsen som en enkel lösning istället för

att  arbeta  med de förmågor  och färdigheter  som eleven har  svårt  för.  Daniels

filosofi är att ”pysa” så lite som det bara är möjligt och menar, precis som de

andra informanterna, att man hela tiden måste arbeta med att hitta nya lösningar

där eleven får möjlighet att visa de färdigheterna som kunskapskraven kräver, så

långt det är möjligt. Daniel ger ett exempel på att en elev som har dyslexi får ett

moment ”pyst” för att den inte kan ta till sig en skriven instruktion och att läraren

då pyser hela momentet när eleven istället skulle kunna få en muntlig instruktion

och genomföra momentet utan problem. Det skulle kunna jämföras med att en

elev som inte kan ta olika grepp på en gitarr på grund av en rörelsenedsättning inte

får  spela  gitarr  på  musiklektionen  alls  istället  för  att  eleven  får  spela  på  en

bygelgitarr  där  hen  endast  behöver  skjuta  en  bygel  i  olika  lägen  för  att  byta

ackord. 

5.6.2 Rättvist med undantagsbestämmelsen

Informanterna är överens om att undantagsbestämmelsen är rättvis och gynnar de

elever som har stora svårigheter. En av informanterna beskriver det så här:

Om jag skulle bli bedömd på att kunna nå saker som är fyra meter upp i luften,
någonting som jag faktiskt inte fysiskt kan utföra, vad skulle det göra för min
självkänsla?  Och vi  har  ju  också  hela  den  delen  med  att  vi  ska  skapa  goda



samhällsmedborgare,  skapar  man  goda samhällsmedborgare  om man bedömer
dem efter saker som inte är fysiskt möjligt att utföra. Det är ju helt koko, tänker
jag (Cecilia).

Paulina berättar om sin syn på undantagsbestämmelsen så här:

Ofta känner eleverna att de kommer till korta, de vet att det är en massa grejer de
inte kan, och då är frågan, vad är vår uppgift? Är det att tala om vad de inte kan,
eller är det att tala om vad de kan? Och då har jag valt att fokusera på att jag
tycker  det  är  viktigt  att  de  vet  vad  de  kan  göra,  att  det  här  är  bra  för  dem
(Paulina).
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6. Diskussion 

Diskussionsdelen börjar med att diskutera kring inkludering. Vidare kommer det

diskuteras kring anpassade musikinstrument, vilken hjälp informanterna upplever

att de kan få hos Skolverket och SPSM samt undantagsbestämmelsen.

6.1 Inkludering 

Diskussionen kring inkludering kommer utgå från de parametrar som lyftes fram i

intervjuerna av olika anledningar. Utifrån det kommer jag se vilka områden de

lyckas ”pricka av” från tabellen som beskriver de områden och indikatorer som

lyfts fram i Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning (SPSM, 2016a), detta

gör  jag  för  att  se  hur  inkluderande  deras  utbildning  är.  Även  övrig  litteratur

kommer  behandlas  men  jag  kommer  använda  mig  av  denna  modell  som

utgångspunkt. 

6.1.1 Kommunikation 

Efter att ha analyserat informanternas berättelser är det en faktor som jag tycker är

viktigare än andra, nämligen kommunikation. Ser man över de indikatorer som

finns med i Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning (2016) så är det många

indikatorer där som inte går att genomföra utan kommunikation. Även i Nilholm

& Alms (2010) sex strategier är det stor vikt vid just kommunikation, och det är

ganska  självklart  tänker  jag,  för  utan  kommunikation  är  det  svårt,  om  inte

omöjligt,  att  vara  socialt  delaktig  och  även  det  är  svårt  att  uppnå  en  god

pedagogisk  miljö  om  inte  kommunikationen  finns  där.  Det  enda  som  skulle

fungera utan kommunikation är eventuellt den fysiska miljön, och då tänker jag

mest på den placeringsorienterade definitionen som Nilholm & Göransson (2013)

skriver om där en elev befinner sig i samma rum som sina klasskompisar men inte

är delaktig  – det som Nilholm & Göransson menar  nuförtiden blivit  synonymt

med termen integrering i skolans värld.  Denna definition är dock något jag är



starkt skeptisk mot att utföra i praktiken då det helt går emot mitt sätt att se på

inkludering.

För att en instruktion ska mottas bra är det viktigt att den kommuniceras väl,

och  bra  kommunikation  kan  såklart  se  olika  ut  mellan  olika  människor.

Informanterna  betonar  vikten  av  att  man  som lärare  måste  vara  tydlig  i  sina

instruktioner och även förstärka inlärningen. De berättar att de använder sig av

flera sätt att kommunicera där grunden är muntliga instruktioner som sedan kan

förstärks med fysiska gester, bilder och färgkodning. Att förstärka instruktionerna

på detta  sätt  är  helt  i  linje  med  Värderingsverktyget  för  tillgänglig  utbildning

(2016)  där  några  indikatorer  för  lärande  är  just  språk  och  kommunikation,

tvåspråkighet och  Alternativ  och  Kompletterande  Kommunikation,  vilket  alltså

innebär  att  man  använder  sig  av  fler  kommunikationssätt  än  endast  talet,  och

gärna  i  kombination  så  de  kompletterar  varandra.  I  samband  med

kommunikationen till  elever som använder sig av andra kommunikationssätt än

just talet lyfter informanterna fram assistenterna som en viktig del då de ibland får

vara  tolk  mellan  lärare  och  elev.  Nilholm  &  Alm  (2010)  har  också

uppmärksammat anpassning av instruktioner till varje elevs behov som en av de

faktorer som är viktig för inkludering.

Assistenterna är även viktiga för att kunna hjälpa läraren i att anpassa vissa

moment där assistenten har större kunskap om elevens fysiska förmåga. Genom

en dialog kan då läraren och assistenten tillsammans komma fram till en lösning

som kan fungera för eleven. Detta ser jag som väldigt positivt. Assistenten finns ju

där för elevens skull  så eleven kan vara delaktig på mer lika villkor.  Det som

skulle kunna vara ett problem med en assistent är att assistenten är mer hjälpsam

än  vad  som behövs,  vilket  i  sin  tur  bidrar  till  att  eleven  blir  passiv  och inte

inkluderad trots allt. 

Då jag gjort intervjuer med informanterna och inte sett de arbeta i praktiken är

det svårt för mig att ha större invändningar mot deras berättelser om sina sätt att

kommunicera med eleverna. Det som skulle vara intressant att se, om jag gjort en

observation  av  informanterna,  är  huruvida  de  arbetar  med  att  förstärka

kommunikationen  på  de  sätt  de  berättat  om eller  inte,  och  hur  det  mottas  av

eleverna. Nu har jag valt ut informanter som ska ha goda erfarenheter av att arbeta

med elever med olika rörelsenedsättningar och därför kan det mycket väl vara så

att de är väldigt duktiga på att arbeta med förstärkta instruktioner. Jag är dock inte

helt övertygad om att det ser ut så här på alla skolor i Sverige utan tror snarare att
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detta är väldigt goda exempel. En anledning till att jag tror det är på grund av hur

musiklärarutbildningen sett ut tidigare. Det är inte förrän ett par år sedan som det

blivit obligatoriskt att läsa specialpedagogik i musiklärarutbildning vilket medför

att de som nu arbetar som musiklärare kanske aldrig varit i kontakt med denna typ

av kunskap tidigare, och ser jag på min egen utbildning och den specialpedagogik

jag läst har vikten av förstärkta instruktioner inte heller tagits upp. Då det också

arbetar väldigt många obehöriga musiklärare i skolan idag stärker det också min

fördom.

6.1.2 Den fysiska miljön

Den  fysiska  miljön  har  fått  en  egen  spalt  i  tabellen  som  hör  till

Värderingsverktyget  för  tillgänglig  utbildning  (SPSM,  2016a).  Informanterna

menar  att  de har  bra lokaler  för  att  kunna erbjuda en  tillgänglig  fysisk  miljö.

Enligt resultatdelen beskriver informanterna att  den fysiska miljön är en faktor

som är enkel att göra tillgänglig.

Vid första tanken är det just framkomligheten jag tänker på när jag tänker på att

anpassa  den  fysiska  miljön,  men  ser  man  på  de  indikatorer  som  finns  i

Värderingsverktyget  för  tillgänglig  utbildning  (SPSM, 2016a)  så  är  det  många

delar  som spelar  in  i  detta  område.  Utformandet  av rummet,  det  auditiva,  det

visuella, luft och temperatur samt utemiljön räknas även in i detta. Det handlar

alltså  om  att  ha  klassrum  och  lokaler  som  har  bra  akustikbehandling,  bra

belysning, har en god kvalitet i luftmiljön och som är utformade så att lärandet

inte får stå tillbaka på grund av brister i den fysiska miljön utan snarare stimulerar

lärandet. 

Gällande kommunikation och den typen av anpassningar som jag skrivit om i

kapitel 6.1.1 så tänker jag att informanterna har mer kunskap om det än gemene

musiklärare då de är utvalda efter sin kompetens. När det handlar om de fysiska

förutsättningarna  har  lärarna  inte  samma  möjlighet  att  påverka  sina

förutsättningar.  Förhållningssätt  till  eleverna,  pedagogiska  och  metodiska

tillvägagångssätt och kommunikationssätt är olika val man har som lärare, men

utformandet av klassrum är inte lika lätt att ändra, då tänker jag exempelvis på

väggar och takhöjd. Däremot kan man i större grad påverka hur stolar och bord är

placerade i klassrummet. Utifrån det så tänker jag att den fysiska miljön, som den



beskrivs i Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning (SPSM, 2016a), till stor

del är en fråga för skolledningen snarare än musikläraren.

6.1.3 Enskild undervisning 

Resultaten  har  visat  att  det  finns  möjlighet  att  kunna  genomföra  enskild

undervisning i vissa fall,  det tycker jag är helt fantastiskt!  Det visar att  skolan

verkligen är mån om att alla elever ska få chans att visa vad de kan och att skolan

har  anpassat  undervisningen  utifrån  individens  behov.  Detta  ger  också  läraren

möjligheter att se elevens kvaliteter och förmågor, samt utvecklas dessa, på ett sätt

som kanske inte skulle hunnits  med endast i  helklass.  Detta individfokus,  som

Nilhom & Göransson (2013) beskriver kan upplevas som en svårighet att arbeta

med i en grupp, blir på något sätt löst här tänker jag genom att först ge eleven

individuell  undervisning  så  det  sedan  går  att  fokusera  på  gemenskap  och

delaktighet i den stora gruppen. Att läraren får så mycket tid att se denna individ

skulle också kunna innebära att eleven uppnår ett högre betyg än vad som annars

hade varit möjligt. 

6.2 Lärarnas kunskap om och användning av 
anpassade musikinstrument

Delaktighet, lärverktyg, hjälpmedel och även motivation är indikatorer tagna från

Värderingsverktyget  för  tillgänglig  utbildning  (2016)  jag  skulle  vilja  koppla

samman med varför anpassade musikinstrument är oerhört viktiga för att kunna få

till en inkludering för elever med vissa rörelsenedsättningar. En elev som inte kan

spela på en traditionell gitarr på grund av en rörelsenedsättning kan kanske spela

på en bygelgitarr eller iPad istället och därmed uppfylla vissa kunskapskrav. Jag

kommer också ta upp förenklingar som informanterna beskriver att de gjort för att

elever  ska  kunna  spela  på  traditionella  instrument  men  utifrån  individens

förutsättningar.

Tre av fyra informanter berättar att de har bunneinstrument, både bygelgitarr

och ensträngad bas, de har däremot olika tankar kring dem. Daniel är av åsikten

att han använder dem i så liten utsträckning som möjligt då han anser att han kan
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få ut samma möjligheter och användningsområden av vanliga instrument genom

att anpassa dem istället.  Anna, som inte har några bunneinstrument alls, menar

också att hon kan anpassa väldigt mycket utifrån de instrument hon har genom att

göra förenklingar av spelandet utifrån elevens förutsättningar. Cecilia och Paulina

tycker  att  dessa  instrument  är  bra  komplement  i  de  fall  där  elever  av  olika

anledningar inte kan spela på traditionella gitarrer och basar.

Andra anpassade instrument som tas upp av informanterna är främst iPads med

olika appar, men Cecilia tar även upp ett nytt instrument i form av en kub som

hennes kollega börjat arbeta med. Jag tycker det låter som att denna kub skulle

kunna  vara  lik  det  instrument  som  Staffan  Bothzén  utformat  som  han  kallar

Globofon (Andersson, J. & Hartman, G., u.å.), eller de knappar som finns som

tillbehör till Soundbeam som Bothzén också pratar om.  

I resultatdelen beskrivs informanternas tankar om fördelarna med att använda

anpassade  musikinstrument,  alternativa  verktyg  och  andra  anpassningar  i

musikundervisningen  och som jag  skrev  inledningsvis  i  detta  stycke  finns  det

många indikatorer som uppfylls genom att använda de anpassade instrument som

informanterna gör. Bunneinstrumentens storlek kan vara till fördel för vissa elever

då de är mycket  mindre än vanliga gitarrer och basar,  vilket gör att  de skulle

kunna placeras på ett  bord eller  liknande och ändå kunna komma ganska nära

eleven,  om  denna  inte  kan  ha  instrumentet  i  knät  eller  hängande  på  axeln.

Bunneinstrumenten är också enklare att spela på vilket ju är en stor fördel om man

har  motoriska  svårigheter.  Jag  tycker  däremot  att  Daniels  arbetssätt,  där  han

stämmer om gitarrerna i en öppen stämning, är en väldigt bra lösning också. Det

som kan vara en nackdel där är att man inte har själva bygeln på gitarren och då

inte lika lätt kan byta ackord, så som på bunnegitarren. Daniel säger också att han

inte är säker på att bunneinstrumenten ger honom det han vill ha. Han tycker han

kan uppnå samma  saker  genom att  anpassa  och förenkla  med  de  traditionella

instrumenten.

Användandet  av  iPads  och  tillhörande  appar  tycker  jag  är  en  fantastisk

möjlighet  för  de  elever  som inte  har  de  motoriska  möjligheterna  att  spela  på

traditionella instrument. Precis som Cecilia beskriver kan det hjälpa till att göra

elever delaktiga och inkluderade på ett sätt som inte var möjligt innan iPads och

liknande fanns. Det verkar finnas en del kvar att utforska kring dessa hjälpmedel

dock. Dels har inte alla skolor iPads, datorer eller andra digitala verktyg än och

dels har kanske inte lärarna så stor kunskap om hur man kan använda dem heller.



Om några år tänker jag mig att digitala hjälpmedel är en naturlig del i skolans

vardag och då hoppas, och tror, jag att denna typ av teknik kommer vara en allt

större del i musikundervisningen vilket kommer vara till gagn för de elever som

har svårt att spela på traditionella instrument.

6.3 Vilken hjälp finns att få?

Kunskapskraven ska vara utformade så att de i så stor utsträckning som möjligt är

anpassade för alla elever (Skolverket,  2012), men det är  samtidigt  omöjligt  att

anpassa dem fullt ut för varenda individ. I de fall där läraren märker att en elev

riskerar att inte nå upp till kunskapskraven så ska läraren anpassa undervisningen

så att den blir tillgänglig för den berörda eleven. När denna situation uppstår och

läraren  känner  att  hen  behöver  hjälp  med  att  anpassa  undervisningen ska  hen

kunna vända sig till Skolverket och SPSM där det på deras hemsidor finns det

olika  skrifter  om  anpassningar  och  stödåtgärder.  Dessa  skrifter  tycker  jag  är

ganska övergripande  i  de  flesta  fall  och  fokuserar  mest  på  generella  åtgärder,

vilket kanske inte är så konstigt i sig då de ska passa den stora massan. Men när

man  behöver  specifik  hjälp  som rör  ämnet  musik  blir  det  svårare  att  få  fram

stödmaterial och hjälp från dessa hemsidor. 

Resultatdelen visar att ingen av informanterna förväntar sig att kunna få hjälp

från Skolverket eller SPSM för att anpassa undervisningen, istället har de kommit

på egna lösningar eller tagit hjälp av kollegor. Det tillvägagångssättet skiljer sig

egentligen inte mycket från det som Wern Palmius (personlig kommunikation, 23

februari, 2016) förklarar händer om man vänder sig till SPSM för att be om hjälp

från dem som rör just musikundervisningen. Det är ju såklart bra att musiklärare

kan få kontakt med andra musiklärare med erfarenhet och kunskap av att anpassa

musikundervisningen via  SPSM, men jag tänker mig  att  man som musiklärare

(förutsatt att man vet om att denna hjälp finns att få) i första hand ändå skulle

kontakta en kollega på egen hand alternativt löst situationen själv då jag tycker det

känns lite omständligt att göra på detta vis. Jag tänker att det alltså verkar som om

det finns hjälp via SPSM, men att man som musiklärare själv måste anstränga sig

ganska mycket för att få tag på denna information. Jag har pratat med ett tiotal

personer på SPSM vid olika tillfällen och ingen av dem har gett mig detta svar
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förutom  Palmius,  så  den  musiklärare  som  inte  har  tid  eller  hundraprocentigt

engagemang i att lösa ett sådant här problem verkar inte kunna få den hjälpen. 

Daniel  framhåller  det  kollegiala  lärandet  som en  viktig  faktor  för  att  lösa

svårigheter  och  problem  genom  pedagogiska  diskussioner  och  även  de  andra

informanterna  betonar  vikten  av  kollegor,  såväl  andra  ämneslärare,

specialpedagoger och elevassistenter. Daniel säger sig heller inte ha något större

förtroende för Skolverket eller SPSM när det gäller att få råd och stöd. Han menar

att beroende på vart man vänder sig i myndigheten så kan man få olika svar på

samma fråga vilket gör att han inte känner full tillit till att de vet vad det pratar

om. Denna upplevelse har jag också fått efter den kontakt jag haft med Skolverket

och SPSM under detta arbetes gång. Det är egentligen bara Palmius som kunnat

ge mig några svar på de frågor jag haft när jag kontaktat dem, och hade jag inte

haft en tro på att någon inom dessa myndigheter hade svar på mina frågor skulle

jag nog slutat fråga dem tidigare. Denna erfarenhet stärker min egna föreställning

om att musiklärare som inte lägger ner mycket tid på att lösa eventuella problem

inte får den hjälp som trots allt finns, någonstans, inom dessa myndigheter.

6.3.1 Skillnaden mot andra ämnen

På Skolverket och SPSM's hemsidor finns det trots allt en del information kring

råd och stöd,  dock gäller  det andra ämnen än musik.  Jag undersökte vad som

fanns i ämnena matematik, svenska, idrott och hälsa samt bild för att se om man

kunde använda sig av de råden i musikundervisningen också. Att en musiklärare

skulle söka råd och stöd i anpassningar för musikundervisningen genom att söka

bland andra ämnen har jag svårt att tro skulle ske, men jag har gjort det för att se

om det redan finns kunskaper inom dessa myndigheter som man kan dra nytta av

även i musikundervisningen.

I de båda teoretiska ämnena, matematik och svenska, finns det ganska mycket

hjälp att  få vid en enkel sökning. Det tipsas om allt  från olika hjälpmedel  till

punktlistor som läraren kan använda för att utvärdera sig själv i sin undervisning.

Det är länkat till forskning som visar på hur viktigt det är att lärarna tar elevers

svårigheter på allvar och snabbt sätter in stödinsatser så man inte skyller deras

svårigheter på mognad eller liknande (SPSM, 2012, SPSM u.å.). I idrott och hälsa

finns  det  en  del  läromedel  som  är  skrivet  i  lättläst  och  en  del  material  för

synskadade,  men  inte  alls  i  samma  omfattning  som det  gör  i  matematik  och



svenska (SPSM, 2015). I ämnet bild fanns det inget direkt stödmaterial utom det

som riktades mot synnedsättningar (SPSM, 2016b)

Det verkar alltså som att teoretiska ämnen prioriteras mer än praktiska ämnen.

Nu är  förvisso  matematik  och svenska  två  kärnämnen,  men  då alla  ämnen  är

obligatoriska anser jag att det borde finnas stödmaterial till alla ämnen. Jag kan

förstå att det läggs mer resurser på de grundläggande ämnena men att inte ge ut

stödmaterial i musik (och bild) alls tycker jag är väldigt fel. Under mitt samtal

med Wern Palmius (personlig kommunikation, 23 februari 2016) så säger han att

det är SPSM:s uppgift att ta fram sådant material och beklagar att det inte finns

det i dagsläget. 

Det jag tycker är mest uppseendeväckande i detta är att SPSM trots allt har en

film  som  handlar  om  anpassningar  i  musikundervisningen  (Andersson,  J.

Hartman, G., u.å.) men att den inte är offentlig, jag fick tag på den endast för att

jag bad Wern Palmius skicka den till mig. Palmius (personlig kommunikation, 23

februari 2016) säger också att bristen på stödmaterial i ämnet musik delvis beror

på att det saknas människor som intresserar sig för att ta fram det vilket känns som

en nedvärdering av musikämnet, jag anser att en myndighet som SMPS, som har i

arbetsuppgift  från  regeringen  att  ta  fram  stödmaterial,  inte  ska  prioritera  och

värdera  olika  ämnen  mot  varandra.  Eftersom  det  heller  inte  finns  något

stödmaterial  i  ämnet  bild  styrker  det  min  tanke  om att  de  estetiska  ämnena  i

skolan inte är särskilt prioriterade ens från dem som utformar den svenska skolan.

Återigen är jag beredd att hålla med Daniel om att förtroendet för SPSM inte är

det största.

6.3.2 Musiklärarens ansvar att anpassa musikundervisningen

Alla  informanterna  är  eniga  om  att  det  är  musiklärarens  ansvar  att  anpassa

musikundervisningen  men  poängterar  värdet  av  att  samarbeta  med

specialpedagog, lärarkollegor, elevassistenter och rektor. Anna förklarar hur hon

använder  specialpedagogen  som ett  bollplank  för  att  diskutera  kring  en  elevs

förmågor och se hur det fungerar i andra sammanhang för att sedan eventuellt

kunna dra nytta  av det  även i  musikundervisningen.  Att  eleven själv  får  vara

delaktig  i  anpassningarna  är  också  något  som  informanterna  lyfter  fram  som

viktigt.  Både  Nilholm  &  Göransson  (2013)  och  Värderingsverktyget  för

tillgänglig utbildning (SPSM, 2016a) menar att det är viktigt att eleverna själva
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känner sig delaktiga för att de ska vara inkluderade till fullo, att då ta med eleven i

diskussionen kring anpassningar anser  jag är ett  bra  steg i  rätt  riktning för att

eleven ska känna sig inkluderad.

6.3.3 Bedömningstillfällen - en palett av metoder 

Ett steg i att anpassa undervisningen är att ge eleverna flera tillfällen att visa sina

kunskaper. Daniel menar att han som lärare inte kan betygssätta en förmåga han

tror att eleven har, han måste kunna se den. Då kräver det av honom att skapa

olika möjligheter för eleven att kunna visa sina färdigheter. Han beskriver det som

att han måste ha ”en palett av metoder” för att kunna genomföra detta och att det

är  någonting  man  som  lärare  blir  bättre  på  med  åren.  Vikten  av  att  erbjuda

eleverna flera bedömningstillfällen håller de andra informanterna med om och de

menar att det är extra viktigt när det handlar om elever som har någon form av

funktionsnedsättning då dagsformen i vissa fall kan variera mycket. Kopplat till

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning och inkludering (SPSM, 2016a) så

stämmer det mycket  väl in i de indikatorer  som ligger under den pedagogiska

miljön, jag tänker då på att erbjuda olika lärsituationer, att eleverna har olika sätt

att lära på. 

Informanterna  har  gått  tillväga  på  olika  sätt  för  att  erbjuda  elever  flera

bedömningstillfällen.  Det  är  något  de beskriver  varit  särskilt  behövligt  när  det

handlar om kunskapskravet att spela med tajming, som de upplever är extra svårt

för deras elever med rörelsenedsättning. Paulina hade enskilda lektioner med en

elev under en hel termin och kunde då se elevens förmåga att spela med tajming

mycket bättre än vad hon kunde se då hela klassen hade lektion samtidigt. Anna

menar att hennes elever kunnat visa tajm-känslan bättre genom att använda iPads,

och Daniel har haft en elev som fick lägga ljudfiler i tajming i ett musikprogram

på datorn.

Jag tycker  informanterna  har  ett  fint  tänk i  att  erbjuda olika  möjligheter  så

eleverna får möjlighet att visa sina förmågor och kunskaper. Daniels uttryck att ha

”en palett av metoder” för detta ger en fin bild av en lärare som är kreativ och

letar nya sätt att utmana och stötta sina elever. Återigen är jag fundersam på om

det är så här det ser ut i skolor över lag, att musiklärarna är intresserade på att hitta

kreativa lösningar så deras elever verkligen kan få visa sina förmågor, eller om det



är så att lärarna är snabba på att använda sig av undantagsbestämmelsen istället,

något jag kommer diskutera vidare om nedan.

6.4 Undantagsbestämmelsen

I litteraturdelen (kap. 3.4.1) beskrivs undantagsbestämmelsen som ”en möjlighet

för läraren att  bortse från enstaka delar av kunskapskraven om en elev har en

funktionsnedsättning  eller  liknande  personliga  förhållanden  som  är  ett  direkt

hinder för att  uppfylla någon del av kunskapskraven” (Skolverket,  2012. s.25).

Både mina  informanter  och  mina  källor  i  litteraturen  visar  på  att  det  är  stora

meningsskiljaktigheter  kring  hur  undantagsbestämmelsen  ska  tolkas.  Det  kan

tyckas att Skolverket inte är tydliga nog i sin förklaring, och kanske är det så med

tanke på hur spretiga tolkningarna är, men samtidigt förklaras det i de allmänna

råden  (Skolverket, 2012) att detta beror på att funktionsnedsättningar kan se olika

ut  och  varierar  från  individ  till  individ,  därmed  måste  lärare  diskutera  kring

huruvida undantagsbestämmelsen ska tillämpas från fall till fall. På samma sätt är

det  också  otydligt  förklarat  vad  som  menas  med  ”enstaka  delar  av

kunskapskraven”, men återigen menar Skolverket (2012) att detta beslut måste tas

av den enskilda läraren utifrån varje unikt fall. I Podgorska (2014) menar en av

informanterna att Skolverket utformat undantagsbestämmelsen så tydligt som de

tycker den ska vara då den ska tolkas utifrån varje enskilt fall medan informanten

Daniel anser att den behöver förtydligas, precis som Lindell och Svanberg (2013).

Informanten  Daniel  tycker  att  det  råder  stor  osäkerhet  kring

undantagsbestämmelsen  med  tanke  på  att  den  tar  stor  plats  i  diskussioner  på

skolor  runt  om  i  Sverige  vilket  också  stöds  i  litteraturkapitlet.  Lindell  och

Svanberg  (2013)  uppmanar  Skolverket  att  erbjuda  lärare  utbildning  av

undantagsbestämmelsen  på  arbetstid  medan  Podgorska  (2014)  anser  att  det  är

skolans  uppdrag  att  utbilda  sin  personal.  Att  lärare  behöver  mer  utbildning  i

undantagsbestämmelsen  styrks  också  i  Wistrand-Athanasiadou  och  Gullnered

(2010) studie som menar att  pedagogernas okunskap om bestämmelsen gör att

bedömningen blir  godtycklig och inte alls  rättssäker och likvärdig. Lindell och

Svanberg (2013) går så långt att de ifrågasätter om undantagsbestämmelsen endast
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finns till i teorin för att tillgodose de mänskliga rättigheterna som skolan måste

förhålla sig till. 

Jag har själv ändrat uppfattning om hur undantagsbestämmelsen ska tolkas och

hur jag ska förhålla mig till den under arbetets gång, och då jag ännu inte är färdig

med min utbildning när jag skriver detta har jag heller inte satt betyg på någon

elev  vilket  gör  att  jag  inte  har  någon  personlig  erfarenhet  av

undantagsbestämmelsen i det praktiska arbetet. Jag kan däremot tycka att det finns

mycket bra information att få från de allmänna råden (Skolverket, 2012) och det

finns  även  så  kallade  stödpaket  kring  hur  man  ska  tolka  och  tillämpa

undantagsbestämmelsen i skolan, så även om det förmodligen kommer upplevas

svårt att veta om jag har gjort de anpassningar som krävs i min undervisning den

dag jag eventuellt  kommer tillämpa undantagsbestämmelsen själv,  så  finns det

enligt min mening mycket material att hitta stöd i, även om jag också tycker den

kunde varit tydligare utformat. Liksom informanterna beskriver tänker jag att det

också  kommer  bli  en  diskussion  tillsammans  med  specialpedagog  och  rektor

innan undantagsbestämmelsen tillämpas i betygssättningen. 

6.4.1 Anpassningar i första hand 

Resultatdelen  visar  att  lärare  måste  göra  nödvändiga  åtgärder  innan

undantagsbestämmelsen får tillämpas samt att informanterna verkar arbeta utifrån

att stötta sina elever och utmana dem att nå så långt som möjligt.

Genom  de  förhållningssätt  informanterna  beskriver  tänker  jag  mig  att  de

anstränger sig för att anpassa undervisningen för sina elever och, förhoppningsvis,

hittar lösningar på de eventuella problem som uppstår vilket troligtvis leder till att

de inte behöver tillämpa undantagsbestämmelsen.

Då dyker  nästa  svåra  tolkning  upp av  undantagsbestämmelsen.  Om läraren

lyckats anpassa undervisningen så eleven uppnår ett E i betyg men inte kan nå de

högre kunskapskraven i ett visst moment trots goda anpassningar, och att det är

tydligt att det är på grund av elevens funktionsnedsättning, ska man alltså tillämpa

undantagsbestämmelsen så att eleven får möjlighet till ett högre betyg än E men

Lindell och Svanberg (2013) visar i sin studie att pedagogerna över lag inte har

kännedom om att  undantagsbestämmelsen  går  att  applicera  på  alla  betygssteg.

Detta är nog en av de svårare aspekterna att ta ställning till vid betygssättningen,



huruvida en elev som har  svårt  att  uppnå vissa kunskapskrav på grund av en

funktionsnedsättning (eller liknande) ska kunna få ett A i betyg trots att eleven

egentligen inte uppfyller kriterierna för ett E. Jag tänker mig att det  kräver en stor

dialog  med  olika  kollegor  och  att  man  som  lärare  försöker  se  helheten  och

sammanhang för att kunna ta ställning till det beslutet.

6.4.2 Kritik mot användandet av undantagsbestämmelsen

Som redan diskuterats anser många att undantagsbestämmelsen är vagt utformad.

Informanten  Daniel  anser  också  att  många  lärare  missbrukar  användandet  av

undantagsbestämmelsen.  Daniel  säger  att  lärare  diskuterar

undantagsbestämmelsen  som  en  enkel  lösning  istället  för  att  arbeta  med  de

förmågor och färdigheter som eleverna har svårt för. 

Podgorska (2014) lyfter också fram åsikter från informanter som ifrågasätter

syftet  med  undantagsbestämmelsen.  Informanten  förstår  inte  syftet  med  att  ha

kunskapskrav om en elev  kan få  E i  betyg  trots  att  alla  kunskapskrav  inte  är

uppfyllda. Även i  Athanasiadou och Gullnered (2010) framkommer det liknande

åsikter  där  endast  hälften  av  informanterna  i  den  studien  anser  att

undantagsbestämmelsen är rättvis mot andra elever. 

Detta är ganska starka åsikter som kommer fram här och det kan tänkas att

många skulle bli förolämpade om de blev anklagade för att att medvetet göra fel,

vilket  Daniel  antyder.  Om  detta  påstående  är  sant  eller  inte  har  jag  ingen

erfarenhet av, men det verkar ändå som att undantagsbestämmelsen i många fall

tillämpas på fel grunder, även om jag hoppas att det inte är särskilt vanligt att det

görs medvetet utan helt enkelt på grund av okunskap. 

6.4.3 Rättvist med undantagsbestämmelsen

Det  finns  även  de  som  är  positiva  till  undantagsbestämmelsen  och  enligt

Skolverket  (2012)  är  syftet  med  undantagsbestämmelsen  just  att  ”skapa  lika

förutsättningar för elever som annars inte haft möjlighet att nå ett visst betyg”. Det

är alltså tänkt att vara en bestämmelse som ska ge elever en likvärdig chans och

inte tolkas som att de berörda eleverna får förenklade studier. 

Paulina diskuterar kring sin uppgift som lärare och menar att hon tycker hennes

uppgift är att fokusera på det eleverna faktiskt kan, och inte på vad eleverna rent
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fysiskt aldrig kommer att kunna utföra på grund av en rörelsenedsättning. Därför

menar hon att det är rättvist med undantagsbestämmelsen. Cecilia ger en liknelse

om att hon skulle bedömas i att nå saker som är fyra meter upp i luften, vilket är

fysiskt omöjligt för henne. På samma sätt tycker hon att det skulle förstöra elevers

självkänsla om de skulle bedömas i att utföra saker som är fysiskt omöjligt för

dem. 

Jag tycker Paulinas och Cecilias förklaring är väldigt passande för att förstå

innebörden av undantagsbestämmelsen. I Cecilias exempel om att nå saker fyra

meter upp i luften ser jag möjligheter till anpassningar. Det första jag skulle göra

är att hämta en stege som eleverna skulle kunna klättra upp för. Med stegens hjälp

kan  nästan  alla  elever  klättra  upp  fyra  meter  i  luften  så  det  var  ju  en  bra

anpassning. Någon elev är kanske höjdrädd och tycker det är jobbigt att klättra på

stegen,  då  får  jag  ge  mer  stöd  åt  den  eleven,  kanske  räcker  det  med  verbal

stöttning, men hur ska jag göra med den elev som inte kan gå? Här tycker jag att

jag måste läsa igenom kunskapskraven och se om det är fokus på att klättra på

stegen,  eller  om  det  är  att  hämta  något  fyra  meter  upp  i  luften  som  är  det

väsentliga. Är det själva hämtningen som är det väsentliga skulle jag kunna ställa

ner föremålet på en höjd som passar eleven. Är det istället själva klättringen som

är det väsentliga så blir det svårare. Då tänker jag att det skulle vara aktuellt att

tillämpa undantagsbestämmelsen  då funktionsnedsättningen är  ett  direkt  hinder

för eleven att kunna uppfylla kunskapskravet. Precis som Daniel beskriver i sitt

exempel om att man får se över de olika delarna i ett kunskapskrav är det dock

bara  själva  klättringsdelen  som får  ”pysas”  i  detta  fall,  den  andra  delen  som

innebär att eleven ska hämta något kan ju eleven utföra, alltså är det bara en del av

kunskapskravet som får ”pysas”.
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7. Slutsats och vidare forskning

Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  hur  musiklärare  beskriver  att  de

anpassar  musikundervisningen  i  grundskolan  (åk  7-9)  för  elever  med

rörelsenedsättningar samt kartlägga hur musiklärarna ser på sina möjligheter och

begränsningar. Jag ville också bidra till en ökad kunskap inom området.

Slutsatsen  i  denna  studie  är  den  att  det  finns  kompetenta  musiklärare  som

anstränger  sig  för  att  anpassa  musikundervisningen  för  elever  med

rörelsenedsättning. Och det är tur att det finns det, för det är inte lätt att få hjälp

från  de myndigheter  som har  till  uppgift  att  finnas  till  hjälp.  Denna studie  är

endast  baserad  på  fyra  musiklärare  som  alla  är  utvalda  utifrån  att  de  hade

erfarenhet kring anpassning av sin musikundervisning. Jag tycker det skulle vara

intressant  att  få  en  vidare  bild  av  detta  och  få  mer  kvantitativa  fakta  kring

musiklärarnas  kompetens  i  att  anpassa  musikundervisningen,  för  jag  är  inte

övertygad om att denna studie visar på hur det generellt ser ut i svenska skolor. 

Det  har i  studien kommit  fram flera  exempel  på hur  musiklärarna  anpassar

undervisningen  men  det  som är  gemensamt  för  alla  musiklärare  är  att  de  gör

individuella anpassningar från fall till fall. 

Informanternas kunskap om anpassade musikinstrument och andra verktyg har

varit ganska likvärdig. Det verkar dock som om det finns mycket olika instrument

och verktyg att tillgå som inte är så vanligt inom svensk musikundervisning. Jag

tycker det finns mycket att forska vidare om på det området.

Informanterna upplever själva att de får den hjälp de behöver när det gäller att

anpassa  musikundervisningen.  De  lyfter  fram  det  kollegiala  lärandet  och

kommunikation som de viktigaste faktorerna och ingen av informanterna har sökt

hjälp från Skolverket eller SPSM för att få hjälp med själva musikundervisningen,

de  tror  heller  inte  att  det  finns  någon  vidare  hjälp  att  få  därifrån  sett  utifrån

musikundervisning.

Undantagsbestämmelsen har alla informanter tillämpat någon gång men de är

alla noga med att eleverna ska få möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt

vilket gör att de anpassar musikundervisningen så långt de kan. Går det ändå inte

kan  de  bli  aktuellt  med  undantagsbestämmelsen.  Det  går  helt  i  linje  med



Skolverkets förklaring och utformning av undantagsbestämmelsen, men även här

skulle det vara intressant att se en större studie för att se hur detta tillämpas på

skolor över hela landet.

I och med att det finns väldigt lite forskning och litteratur kring anpassning av

musikundervisningen i  skolan så hoppas jag att  denna studie kan hjälpa till  en

liten bit på vägen, om inte annat kanske den kan upplysa om att mer forskning

behövs.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Ålder
Kön
Utbildning
Antal år som verksam, utbildad musiklärare

Ingick specialpedagogik i din lärarutbildning
(upplever du att den gett dig färdigheter i att möta alla typer av elever i din 

undervisning?)

Personliga erfarenheter kring olika (fysiska) funktionsnedsättningar
(Förklara - Känner du någon med en funktionsnedsättning? Arbetat som 

assistent etc?)

Hur ser du på fysiska funktionsnedsättning/variationer hos elever när 
det gäller musikundervisning - är det en utmaning för dig som lärare?

Kan det ses som nedsättning, hinder eller variation? När? I vilken situation?
Kan det också ses som en tillgång att ha ett fysiskt funktionshinder? På vilket 

sätt?

Att anpassa musikundervisningen för elever med fysiska 
funktionsnedsattningar – vad har du för tankar kring det?

Är det musiklärarens ansvar? Varför? Om inte, vem annars?

Mer tankar...?

Var har du lärt dig om hur musikundervisningen kan anpassas?
(utbildning, vidareutbildning, skolverket, facklitteratur (pedagogiska tidskrifter 

osv.), seminarier, föredrag, konferenser, egna erfarenheter etc.)

Inom vilka områden? (Fysiska, NPF etc)

Anser du att din musiksal ger bra förutsättningarna för en 
inkluderande undervisning?

Beskriv. Vad saknas?



Anser du att du har material (instrument m.m.) för att tillgodose olika 
behov i musikundervisningen?

Beskriv. Vad saknas?

Vad känner du till för hjälpmedel som finns att tillgå för att anpassa 
musikundervisningen på olika sätt? (Med fokus på fysiska/motoriska svårigheter.)

Instrument, dataprogram etc.

Upplever du att det finns vissa moment i musikkursens innehåll som 
är svårare att anpassa än andra? På vilket sätt?

Exempelvis: Sång, instrumentspel (olika på olika instrument?), musikskapande, 
teoretiska delar?

Upplever du att du har fått hjälp och stöttning inom området 
anpassningar av skolverkets hemsida?

SPSM:s hemsida
Någon annan hemsida, litteratur, utbildning etc

I de fall du har anpassat undervisningen i musik för elever med 
funktionsnedsattning, hur har du gått tillvaga? Kan du ge flera 
exempel?

Vad hade elven för fysiska svårigheter?
Hur såg anpassningen ut? Vilka åtgärder vidtogs? Varför behövdes 

anpassningen?

När gjordes åtgärderna (när under terminens gång)?
Var det någon mer än du inblandad i anpassningen av 

undervisningen? Vem/vilka? (Från skolan, annat håll?)

Var eleven delaktig i processen kring anpassningen av 
undervisningen? 

Varför? Fördelar/nackdelar kring elevens medverkan/icke 
medverkan.

Vilka faktorer påverkade resultatet?
Varför blev det bra/dåligt? 
Kunde något gjorts annorlunda för att få ett bättre resultat?
Fick du t. ex. de resurser du/skolan/eleven ansåg vara nödvändiga för att kunna 

anpassa undervisningen? Berätta.

Hur upplevde du resultatet av anpassningen?



1. För dig som lärare? (positivt/negativt?)
2. För eleven i fråga? (positivt/negativt?)
3. Påverkades de övriga eleverna i klassen? (positivt/negativt?)

Om positivt – på vilket sätt? Är det något du tagit tillvara på i 
andra situationer också?

Om negativt – på vilket sätt? Hur kunde det gjorts annorlunda så eleverna inte 
blivit påverkade? Har du upplevt det som ett 
problem i andra situationer?

Har du någon gång tillämpat undantagsbestämmelsen för en elev i 
musikundervisningen pga en fysisk funktionsnedsättning?

Berätta gärna om exempel från olika fall.
Vilket/vilka moment bortsåg du från vid betygssättningen?
Vad var anledningen till att ni tillämpade undantagsbestämmelsen?

Hur gick proceduren till?
Vem/vilka var inblandade när undantagsbestämmelsen tillämpades? 
Vilka betygskrav bortsåg du från vid betygssättningen?
I vilket  skede bestämde du/ni att undantagsbestämmelsen skulle 

tillämpas?
Varför just då?
På vems initiativ?

Gjordes några åtgärder/anpassningar av undervisningen innan 
undantagsbestämmelsen tillämpades?

Hur såg de ut? Varför inte?
Vem/vilka var inblandade i utformandet av åtgärderna?
Borde någon annan/någon mer varit involverad?

Utvärderade ni åtgärderna innan undantagsbestämmelsen tillämpades?
Vad kom ni fram till då? Varför inte?

Gjordes ytterligare anpassningar efter det?
Vilka? Varför inte?

Hur ser du på möjligheten att kunna bortse från enstaka delar av 
kunskapskrav för elever med funktionsnedsättningar (eller tillstånd av 
liknande karaktär) genom undantagsbestämmelsen?

Hur upplever du att den (undantagsbestämmelsen) är utformad?
Tydlig och enkel att förstå?



Är den rättvis? (fortsatta studier etc)

Är det något du vill tillägga till intervjun som vi inte pratat om? Eller 
något du vill prata mer om från tidigare frågor?
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