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Musik som kommunikativt medel för elever på tidig utvecklingsnivå. 

En fenomenologisk studie om utvecklingsstörning, musik, språk och kommunikation. 
Music as a communicative medium for students in special schools. 
A phenomenological study of mental retardation, music, language and communication   
 

Författare/Author Marie Lindgren 
 

Sammanfattning    
Abstract 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur några speciallärare och specialpedagoger ser på arbete med 
musik, språk och kommunikation för elever på tidig utvecklingsnivå. Fokuseringen är hur de ser på att använda 
musik för att nå språkliga och kommunikativa mål för elever i gymnasiesärskolan. Som metod i studien har 
kvalitativa intervjuer använts då den undersöker upplevelser. Datainsamlingsmaterialet har analyserats enligt 
fenomenologisk forskningsmetod. Sammanlagt har sex speciallärare och specialpedagoger intervjuats. 
  
Resultatet visar att speciallärarna och specialpedagogerna ser flera gemensamma nämnare i musik som medel 
att nå kommunikativa mål. Musik ses som ett mångsidigt och flexibelt medel som utvidgar till språkliga och 
kommunikativa sammanhang. Det beskrivs i motivationshöjande aktiviteter som genererar sociala möten. 
Musiken sociala forum ses som särskilt betydelsefull då det annars arbetas mycket på individuell nivå. 
Möjligheter beskrivs i att variera metoder där hela kroppen används utifrån en här- och nusituation. 
Musiksammanhang beskrivs också i att locka eleverna till något mer utmanande. Även den ordlösa 
kommunikationen som finns i musiken tas upp, en slags kommunikation men utan ord. Det ordlösa som finns i 
musiken ger utrymme för återhämtning i en kravlös gemenskap för dem som annars har svårt att utrycka sig i 
talat språk. Där blir eleverna deltagare i en passiv kommunikation genom att följa med i texten till en känd sång 
eller genom att bara lyssna på musikens uttryck.   
 
 

 

Nyckelord Fenomenologi, utvecklingsstörning, musik, kommunikation. 
Keywords Phenomenology, mental retardation, music, communication. 
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Förord 

Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till alla som på olika sätt bidragit till genomförandet av 

min uppsats. 

Informanter – Stort tack för att ni så generöst bidragit med er medverkan. Ni har verkligen varit 

betydelsefulla på många sätt. 

Margaretha Grahn min handledare – Ett stort och innerligt tack för att du funnits till hands 

genom hela processen. Du har bidragit med betydelsefulla synpunkter som inspirerat mig framåt. 

Familj, släkt och vänner – Ett varmt och hjärtligt tack för att ni på olika sätt stöttat mig och 

funnits vid min sida under studietiden. Ni är mycket betydelsefulla. 

Marie Lindgren  

Linköpings universitet  

Maj 2015 
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1 Inledning 

Språk, kommunikation och musik förekommer enligt min mening mellan alla människor och 

finns i alla kulturer. Språk och kommunikation har en grundläggande funktion i mänskliga 

relationer (Bjar & Liberg 2010; Brodin 2008; Heister Trygg & Andersson 2009; Kullberg 2006; 

Theorell 2014). Både musik och språk har funnits med i mänsklighetens historia långt innan det 

fanns ett sätt att i skrift notera dem (Dahlbäck 2011). Jag uppfattar att alla människor har någon 

slags erfarenhet, kontakt eller beröringspunkt till musik. Alla människor har någon form av 

relation till musik oavsett kulturell bakgrund (Fagius 2007; Fagius 2001). Överallt i samhället 

möts vi av musik exempelvis genom olika medier (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling, & Wallerstedt 2011; Fagius 2007). Vi möts alltså alla av både musik och 

kommunikation i vår vardag. Nu vill jag förena musik, språk och kommunikation i en gemensam 

kontext.  

I den här studien riktar jag särskilt in mig på elever med utvecklingsstörning som befinner sig på 

en lägre utvecklingsnivå och läser efter läroplanen på gymnasiesärskolans individuella program 

(Skolverket 2013). Målguppen befinner sig på en tidig utvecklingsnivå liknande ett litet barn 

trots att de befinner sig i en stor kropp. Flerfunktionshinder är vanligt förekommande för 

personer på tidig utvecklingsnivå (Brodin 2008). Detta innebär att eleverna har svårigheter på 

många sätt. Att kunna kommunicera via ett talat språk är inte en självklarhet. Musik fungerar 

ofta enligt min mening som en väg till kommunikation. Hur uppfattar verksamma speciallärare 

och specialpedagoger hur dessa ämnen kan sammanföras i sin verksamhet? Hur kan musik bidra 

till ökad kommunikation för dessa elever? Elever som enligt sina egna förutsättningar behöver 

utveckla, upptäcka, utforska och erfara den verklighet de lever i utifrån ett här och nu perspektiv. 

Med en bakgrund som förskollärare har jag under många år arbetat i förskoleverksamhet med 

barn under sin första utvecklingsperiod. I förskolans verksamhet har jag varit aktiv som 

exempelvis projektledare och föreläsare med utbildningsinsatser för pedagoger och barngrupper 

inom musik. Att förena musikens uttryck med andra ämnen har utvecklats mer och mer under 

min tid på förskolan. Med musikens hjälp har kunskaper inom både musik och andra ämnen 

uppnåtts. Denna bakomliggande erfarenhet ville jag använda mig av när jag valde uppsatsämne. 

Jag har alltid varit intresserad av musikämnet även om jag saknar en musikutbildning likt en 

musiklärare. Det är inte de musikaliska förmågor jag i huvudsak eftersträvar utan mer av 

möjligheten att förena kommunikativa mål i pedagogiska sammanhang.  
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Nyligen bytte jag verksamhetsområde och befinner mig nu i gymnasiesärskolan tillsammans med 

elever på en tidig utvecklingsnivå, något som avgjorde valet av målgrupp för min studie. Nu vill 

jag utveckla lärandet för denna målgrupp. En skillnad som jag ser mellan dessa verksamheter är 

att förskolans kontext saknar ämnesplaner (Skolverket 1998 rev. 2010). I gymnasiesärskolan 

däremot finns en tydlig ämnesuppdelning och här arbetar många specialiserade ämneslärare 

(Skolverket 2013). 

I uppgiften har jag genomfört en kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk ansats. Jag har 

undersökt vilka gemensamma kunskaper som finns hos några verksamma speciallärare och 

specialpedagoger. Hur förenas deras kunskaper inom musik och kommunikation? Jag vill 

synliggöra deras kunskaper om hur de ser på möjligheter och hinder i dessa sammanhang. Ett 

mål är att upptäcka förbättringsområden som jag kan utveckla i min framtida profession som 

speciallärare.  

Jag använder mig i uppsatsen i stor omfattning av akademisk litteratur framställd i 

undervisningssyfte för relevanta utbildningar på högskolenivå. Denna bygger i hög grad på 

forskningsbaserade studier och beprövad erfarenhet. En förklaring till det är att den 

internationella forskning jag hittat inom musik riktar in sig mer mot behandling än 

skolundervisning. Inom språk och kommunikation handlar den internationella forskningen mest 

om tekniska kompensatoriska lösningar för personer på högre utvecklingsnivåer än de elever 

som fokuseras i denna studie, elever på tidig utvecklingsnivå. Detta förklarar jag närmare under 

varje ämnesområde. 
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2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur sex speciallärare och specialpedagoger ser på 

arbete med musik för att utveckla färdigheter inom språk och kommunikation för elever på tidig 

utvecklingsnivå inom gymnasiesärskolan. Jag har forskat om informanternas enade uppfattningar 

i en empirisk undersökning.  

Mina frågeställningar är:  

a) Vilka möjligheter ser de här speciallärarna/specialpedagogerna att använda musik i 

samband med språk och kommunikation? 

b) Hur upplever dessa speciallärare/specialpedagoger att musik kan förstärka utveckling av 

språkliga och kommunikativa färdigheter för individer med utvecklingsstörning?  

c) Vilka utmaningar ställs speciallärarna/specialpedagogerna inför när de vill utveckla 

eleverna i språk och kommunikation genom att använda musik? 
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3 Utvecklingsstörning  

I detta avsnitt förklarar jag definitionen av utvecklingstörning. Här går jag också in på olika 

nivåer av utvecklingsstörning samt hur dessa personer kan förmå att uppfatta sin verklighet. Jag 

redogör även för styrdokumentets innehåll för elever som läser efter det individuella programmet 

inom gymnasiesärskolan (Skolverket 2013). Allt detta för att försöka återge en så realistisk bild 

som möjligt av vad man kan förvänta sig av gymnasieelever på de lägre utvecklingsnivåerna. 

3.1 Definitioner av utvecklingsstörning  

I Sverige används vanligtvis Kyléns (2012) definition av utvecklingsstörning (Brodin 2008; 

Jakobsson & Nilsson 2011). Den handlar om att ha en helhetssyn på människan (Kylén 2012). 

Kylén menar att begåvningens funktion måste ses i ett sammanhang så att inte 

funktionsnedsättningen i sig tillskrivs en allt för stor del. 

Definition av utvecklingsstörning har svängt genom åren (Brodin 2008a; Granlund år okänt). Det 

gemensamma genom tiderna beskrivs i personernas svårigheter att ta emot, bearbeta och använda 

information (Brodin 2008; Granlund år okänt). En person med utvecklingsstörning har 

svårigheter i att ta till sig, bearbeta och använda information (Brodin 2008; Kylén 2012; 

Granlund år okänt). Utvecklingsstörningen innebär en nedsättning av intelligensen som genererar 

svårigheter i att klara av ett självständigt vardagsliv. Termen utvecklingsstörning används för att 

benämna personer med intellektuella funktionsnedsättningar som har dessa svårigheter 

(Jakobsson & Nilsson 2011). 

I det historiska perspektivet har personer med utvecklingsstörning setts som omänskliga 

(Grunewald 2011). De här personerna har blivit både utstötta och utnyttjade. Begrepp som idiot, 

efterbliven, sinnesslö och utvecklingshämmad har används för att benämna denna grupp av 

människor (Brodin 2008a; Granlund år okänt; Grunewald 2009).  

3.2 Nivåer av utvecklingsstörning 

Begåvningshandikappet beror på låg abstraktionsnivå i personens tänkande (Kylén 2012). En låg 

abstraktionsnivån innebär svårigheter att få struktur på sin verklighetsuppfattning. Svårigheterna 

uppstår i användandet av tanke och språk. Personer med begåvningshandikapp tillägnar sig ett 
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konkret tänkande. Kylén (2012) har delat in abstraktionsnivåerna i A, B och C. Dessa beskrivs 

enligt följande: 

A- Nivån innebär att personen agerar i upplevda här- och nusituationer (Kylén 2012). Tids- och 

rumsperspektiven är i hög grad begränsade. Personerna handlar insiktsfullt mot välbekanta 

vardagsrutiner. På denna nivå kan personen inte tala. Istället uttrycker den sig med signaler i 

form av kroppsspråk och ljud. Personer som på detta stadium befinner sig enligt Jakobsson och 

Nilsson (2011) på en tidig utvecklingsnivå och har en grav utvecklingsstörning. 

B- Nivån innebär att personen förstår sin närmiljö men saknar överblick över helheten (Kylén 

2012). Tidsperspektivet omfattar förståelse om en eller flera dagar. Förståelse finns för 

urskiljande av vardagens objekt. Personen förstår bildsymboler som fotografier och spegelbilder. 

Personens tal innefattar ordförråd med mer eller mindre sammanhängande helheter. Svårigheter 

finns fortfarande i att tänka ut en förändring som är beroende av handling. Personer som befinner 

sig på denna nivå benämns ha måttlig utvecklingsstörning (Jakobsson & Nilsson 2011).  

C- Nivån innebär att personen omfattas av en mer allmän uppfattning av omvärlden (Kylén 

2012). Förståelse finns i upplevelser utanför det upplevda. Tids- och rumsuppfattningen blir mer 

generell. Personerna kan lära sig läsa och skriva. Förståelse för symboler finns. Svårigheter syns 

i att lösa problem där flera parallella faktorer samverkar. Det finns även svårigheter i att 

självständigt konstruera alternativa lösningar. Personer som befinner sig på denna nivå benämns 

ha lindrig utvecklingsstörning (Jakobsson & Nilsson 2011). 

Enligt denna indelning skulle en normalbegåvad befinna sig på D- stadiet (Kylén 2012; Brodin 

2008). Nivåindelningarna bidrar till att få en relativt realistisk uppfattning av vad man kan 

förvänta sig av en person på en viss utvecklingsnivå (Brodin 2008). Det finns dock en risk att 

nivåerna används klassificerande där stadierna begränsar och negativt påverkar personernas 

möjligheter menar Brodin. I Sverige har Kyléns kriterier haft en stor betydelse som visat på 

betydelsefulla problemområden i personernas förmåga (Brodin 2008). Internationellt har dessa 

kriterier inte visat samma genomslagskraft. För en individ med utvecklingsstörning går det dock 

långsammare att utveckla kunskaper (a.a.). Det tar därmed längre tid att lära sig något.  

3.3 Flerfunktionshinder 

En person med flerfunktionshinder har nedsättning i en funktion där begränsningar eller hinder 

uppstår i miljön eller i mötet med andra människor (Brodin 2008). Begreppet inkluderar personer 
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som har omfattande och komplicerade svårigheter. Majoriteten av personer med grav 

utvecklingsstörning har flerfunktionsnedsättningar som påverkar möjligheten att samspela med 

sin omgivning. Många har kombinationer av rörelsehinder, epilepsi, autism, inkontinens syn- och 

hörselskador, något som innebär ytterst komplexa förutsättningar (a.a.). 

3.4 Läroplan 

Gymnasiesärskolans individuella program är till för de elever som saknar förutsättningar att 

genomgå undervisning på ett nationellt program inom gymnasiesärskolans läroplan (Skolverket 

2013). Det individuella programmet saknar programmål. Istället är det elevens enskilda behov 

och förutsättningar som ska utforma undervisningen. Estetisk verksamhet, språk och 

kommunikation är två olika ämnesområden som ingår i de individuella programmen. Några 

betyg sätts inte. I kravnivåerna för det individuella programmet används grundläggande 

respektive fördjupade nivåer.  

För grundläggande kravnivå används uttryck som, reagerar igenkännande, deltar samt urskiljer 

och reagerar, (Skolverket 2013). Dessa kravnivåer utgår från att läraren kan uppfatta att eleven 

reagerar igenkännande på något i undervisningen. När eleven deltar innebär det att denne är 

närvarande när något utförs efter sina egna förutsättningar.  

För den fördjupande kravnivån används uttryck som berättar, beskriver, använder, skapar, 

planerar, genomför, tolkar, undersöker, observerar, väljer och använder (Skolverket 2013). På 

denna nivå är eleven mer aktiv men deltar utifrån sina egna förutsättningar. Eleven ska kunna 

berätta något om innehållet i undervisningen dock utan att det ställs krav på hur utförligt eller på 

vilket sätt detta sker. Eleven ska också kunna använda redskap för att göra något.  

Syfet med undervisningen enligt ämnet språk och kommunikation är att elever ska utveckla 

förmågor i kommunikation och samspel med sin omgivning (Skolverket 2013). Eleven ska ges 

möjlighet att utveckla både ordförråd och satsbyggnad. Elever ska också utveckla förmågor i att 

använda kommunikationen för att lära känna sig själv, men också för att kunna förstå och 

påverka sin omgivning. Innehållet i undervisningen ska utveckla förmågan att lyssna och tolka 

uttryck och språkliga budskap. 

Syftet med undervisningen enligt ämnet estetisk verksamhet är att utveckla elevers kunskaper 

inom olika uttrycksformer (Skolverket 2013). Med hjälp av exempelvis musik, dans och drama 

ska förmågan att kommunicera och samverka utvecklas. Eleven ska ges möjlighet att bearbeta 
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och utveckla egna intryck på ett kreativt och nyfiket sätt. Undervisningen ska utformas så att 

eleven hittar egna former av skapande uttryck inom området.  



 

Musik som kommunikativt medel för elever på tidig utvecklingsnivå 

Linköpings universitet 2015  Sida 13 av 59 

 

4 Tidigare forskning om musik, språk och 

kommunikation 

I detta avsnitt förklarar jag begrepp som sammankopplas med musik, språk och kommunikation. 

När jag sökte litteratur och forskning om dessa ämnen inom området specialpedagogik och 

utvecklingsstörning visade det sig att utbudet var minimalt. Något som försvårade ytterligare var 

att jag avsåg att studera elever på tidig utvecklingsnivå i skolans kontext. När jag sökte 

vetenskapliga artiklar om utvecklingsstörning, musik, språk och kommunikation hamnade jag i 

musikterapeutiska sammanhang som mer handlade om behandlingar än skolundervisning. Det 

innebar att jag till stor del använt mig av akademisk litteratur då min forskning handlar om 

kunskapsutveckling enligt gymnasiesärskolans styrdokument (Skolverket 2013). Dalbäck (2011) 

säger att forskning om barns lärande i kombinationen språk och musik saknas. Eftersom jag 

avsåg att dessutom lägga till utvecklingsstörning inom de lägre utvecklingsnivåerna (Kylen 

2012) blev det ännu omöjligare. Det innebar att jag fick söka forskning till dessa ämnen var för 

sig. Då jag ska studera de lägre utvecklingsnivåerna inom utvecklingsstörning föll det sig 

naturligt att söka bland forskning som rör förskolan. Här såg jag vissa gemensamma och 

grundläggande likheter i utveckling och lärande. Även bland de lägre skolåren har jag funnit en 

del material.  

4.1 Musik och kommunikation 

Musik som fenomen kräver ett utövande och är därmed beroende av människan säger Ferm 

Torgersen (2012). Det är vid mänskliga sammankomster som musik uppstår. Människor möts 

och samlas kring musikens uttrycksform vilket generar ett gemensamt utövande. Musik ses i viss 

mening som ett sätt att kommunicera (Fagius 2001; Kullberg 2006). Både musik och språk har 

funnits långt innan det fanns ett sätt att i skrift notera dem säger Dahlbäck (2011). Något som 

musik och språk har som grundläggande gemenskap är att de byggs upp av en mängd olika ljud. 

Ljud är vibrationer där frekvenser, tonhöjd, hastighet och styrka ingår. Ferm Thorgersen (2012) 

är också inne på detta spår men utvecklar det istället mer inom det musikaliska innehållet. Hon 

säger att kunskaper inom musik innefattar hur tonhöjd, tempo, rytm och styrka förhåller sig till 

varandra i olika kombinationer. Det handlar om att känna igen, lyssna och höra olika nyanser och 

uttryck i musikalisk form. Enligt Ferm Thorgersen knyts kunskapen till förmågor att hantera 

pauser, toner och dynamik som effekter i musikaliska strukturer.  
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Fagius (2001) svarar på frågan: ”Vad är det som pågår när musik pågår?” (s.61) Han säger: a) att 

vi lyssnar, hör, känner igen, tolkar och analyserar; b) att vi reagerar och bli berörda med 

emotionella känslor; c) att vi utför genom att ljuda, texta, sjunga och spela i motorisk form; d) att 

vi komponerar och improviserar vilket innebär nya musikidéer. f) att vi samarbetar och 

samspelar. 

Musik ses ofta som något som sammanför eller överbryggar med innebörden att ord saknas 

(Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling 2014). Genom musik kan man lyckas nå samförstånd utan att 

använda ord. De menar att musikens styrka ligger i att man slipper uttrycka något i ord. Det 

betonas dock att det verbala språket har en stor grundläggande betydelse för samordnande samtal 

om musikens uttryck. I vid bemärkelse skulle man kunna säga att styrkan i musik hamnar i något 

som sammanför människor utan att använda ord (Wallerstedt m.fl. 2014). 

Hjärnans förmåga är mångfacetterad när det gäller musik (Fagius 2001). Hjärnan visar 

häpnadsväckande förmågor på bevarad funktion i anslutning till sjukdom och ohälsa. Theorell 

(2009) går också in på hjärnor som inte fungerar som majoriteten av befolkningens hjärnor. 

Genom att lyssna eller genom att göra något med musik går det att hitta andra vägar till 

kommunikation. Svårigheter som uppstår kan bero på att personen är oförmögen att sortera och 

tolka sina känsloimpulser. De hälsoeffekter människor först tänker på mellan musik och hälsa är 

den lugnande och avslappnande effekten (Theorell 2009). Det finns dock fler folkhälsoeffekter 

än så menar Theorell. Musiken används ofta för att pigga upp när vi är trötta. Det kan också vara 

att distraheras ifrån eller att få utlopp för starka känslor som, ledsenhet, ilska, stolthet eller glädje 

(a.a.). 

Påhlsson (2004) förklarar begreppen rytm, takt, tempo och noter. Han säger att; rytm är mönster 

i musiken som ofta återkommer, takt är indelning av musiken i helheter/delar, puls är jämna slag 

i musiken, tempo är hur fort det går, noter är ett detaljerat sätt att visa relativt exakt vad man ska 

spela. I musikens gestaltning gäller det att få tillfällen att röra sig i takt till musiken och uppleva 

och urskilja dess variation (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, & 

Wallerstedt 2011). Författarna menar att puls måste erfaras som puls genom möjlighet att 

urskilja variationer och avvikande puls. Det skulle kunna vara i en jämförelse mellan en fyrtakt 

och en tretakt. Tempo har däremot en annan innebörd menar de. Medvetenhet kring tempo 

utvecklas mer genom att variera hastighet. Ett steg i att urskilja något genom att skapa en 

kontrast. Det kan vara genom att spela samma visa men i olika tempi.  
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Uddén (2001) säger att barn använder sång som verktyg i sin talutveckling. I vissjungandet 

används emotionella, kognitiva och kulturellt språkliga funktioner som gynnar både 

språkutveckling och välmående. Hon menar att sång, rytm och ton bidrar till att stabilisera 

språkljuden i språkbildningen även om barnen till en början inte verkar förstå ordens innebörder. 

Uddén (2004) säger att artefakter som rytminstrument attraherar barn. Författaren menar att 

rytminstrument förstärker förmågan att uttrycka språkets takt och rytm. Estetiska uttryck som 

sång, lek och dans har en speciell funktion som bidrar till sammanhållning mellan människor 

(Uddén 2004; Theorell 2009). Dessa uttryck innehåller estetiska begrepp som spänning, jämvikt, 

kontrast, variation, rytm och harmoni (Uddén 2004).  

Den ursprungliga betydelsen av att sjunga visor handlar om att bli visare (Uddén 2001; Uddén 

2004). Genom att använda gester, dans och gestaltning blir vi visare och mer kunniga. Verser 

och rim i sångton utgör möjligheten för visheten tillsammans med gester, dans och gestaltning. 

Lek med språkljud som exempelvis rim och ramsor bidrar till att skynda på barns språkliga 

medvetenhet (Ehrlin 2012). Barnen får en medvetenhet kring språkljuden som bidrar till en 

fonologisk medvetenhet. Kroppsspråk som gester, mimik, ögonkontakt och ljud är några av dem. 

Att sjunga ses som en positiv inverkan för elever som omges av en talspråklig verklighet 

(Dalbäck 2011). Det inverkar på begrepps- och tankeutvecklingen eftersom sångerna kan 

upprepas på olika sätt som exempelvis med visuellt stöd. Begreppen får fäste genom egen 

upprepning av sången. Sånger med rörelser, rim och ramsor är något vuxna använder för små 

barn i början av deras språkutveckling (Kullberg 2006).  

För den som inte själv kan fylla tystnaden med eget tal har musik i olika former en stimulerande 

inverkan (Heister Trygg 2008a). Musiken talar till både minne och känslor (Heister Trygg 

2008a; Theorell 2009). Personer som inte talar kan ändå följa med och sjunga orden i en välkänd 

visa. Heister Trygg (2008a) menar att musiken då fungerar som ett sätt att nå en annan individ. 

Svårigheten ligger i att veta vilken musik den utvecklingsstörda personen föredrar.  

Musik ses om ett roligt och lekfullt språkutvecklande sammanhang (Ehrlin 2012; Heister Trygg 

2008b). Det finns dock en del myter kring musikämnet som Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling 

(2014) diskuterar. En stark fördom finns i förgivettagandet på musikalitet som en medfödd 

talang. De menar att musik behöver tränas lika väl som språk och kommunikation. En annan 

stark fördom de tar upp är föreställningar om att musikämnet är roligt. Tvärtom menar de kan 

musikämnet vara tråkigt. Något som uppstår speciellt när individen inte känner sig delaktig eller 
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när egna erfarenheter inte tillvaratas. Det kan vara svårt för en lärare utan musikalisk bakgrund 

att arbeta motivationshöjande med musik och kommunikation. Persson och Persson (2012) säger 

att positiva lärandeeffekter uppstår bäst när läraren känner sig nöjd med sin undervisning. Om 

man är osäker kan det vara svårt att bli nöjd. Osäkerhet i musikämnet skulle kunna bidra till 

dilemman i att kombinera dessa ämnen. 

Lärarens förmåga har stor betydelse för barns lärande (Pramling Samuelsson m.fl. 2011; 

Wallerstedt m.fl. 2014). Läraren ses som en viktig aktör och medskapare i olika medskapande 

aktiviteter. Det är genom läraren som personen kan komma i kontakt med ny musik. Det kan 

också vara genom att skapa nya redskap som genererar meningsfulla musiksammanhang. 

Läraren är betydelsefull vad det gäller att skapa nya redskap för musikskapande med mening. 

Men när all musikundervisning läggs på en speciellt utbildad musiklärare finns det en risk att 

musik endast görs i dessa sammanhang enligt Dahlbäck (2011). Hon menar att musiklärarna 

saknar traditionell utbildning i språkinlärning liksom språklärarna saknar musikutbildning. Den 

naturliga kopplingen mellan språk och musik försvinner. 

Beteendeanalytiska studier visar att improviserande musikstunder som sker regelbundet 

utvecklar kommunikativ och social kompetens (Kim, Wigram & Gold 2008; Pienaar 2012). 

Regelbundna musikterapeutiska sammanhang visade förbättrade resultat i icke-verbal 

kommunikation som turtagning och ögonkontakt. Ögonkontakten varade dessutom över längre 

tid än tidigare (Kim, Wigram & Gold 2008). Barnens motivation ökade när de fick möjlighet att 

röra sig till musiken (Pienaar 2012). I musikalisk form kunde barnen lättare uttrycka sina 

känslor, vilket de i talat språk ansågs ha svårt för (Pienaar 2012). Ett dilemma utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv är att man många gånger kommer in på musikterapi och 

behandling (Ferm Thorgersen 2012).  

4.2 Språk och kommunikation 

Språk definieras som ett talat eller skrivet symbolsystem som finns representerat i begåvningen 

(Heister Trygg & Andersson 2009). Det är orden som symboliserar språkets innehåll. Orden är 

uppbyggda av ett antal fonem. Med hjälp av fonem kan oändligt antal ord produceras. Ord som 

används för att uttrycka olika betydelser i ett oändligt antal yttranden av språket. Det talade 

språket förutsätter att det finns en visuell uppfattningsförmåga hos dialogpartnern (Kullberg 

2006). Det handlar om att se gester och mimik samtidigt som samtalet pågår. En annan 

förutsättning för den muntliga dialogen är att det finns en auditiv uppfattningsförmåga av 
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intonationsmönster (a.a.). I dialoger finns även det outsagda vilket beskrivs som något som den 

som lyssnar och ser ändå förstår. 

Kommunikation är en social process som sker mellan människor för att skapa mening (Bjar & 

Liberg 2010; Brodin 2008). Detta för att vi ska göra oss förstådda och förstå varandra i den 

vardag vi skapar tillsammans. Brodin (2008) förtydligar ytterligare när hon säger att 

kommunikation är när två eller flera personer gemensamt delar en uppmärksamhet som är riktat 

till samma mål. 

Meningsskapandet sker både i verbala och icke- verbala uttrycksformer (Bjar & Liberg 2010). 

Det kan vara genom tal- och skriftspråk, bilder, film, musik, dans, rörelse, gester och miner. 

Språket ses som ett viktigt uttrycksmedel för att utveckla förståelse av omvärlden. Det är i 

händelser som inträffar tillsammans med andra människor som kunskap och förståelse om 

omvärlden uppstår (Bjar & Liberg 2010). Heister Trygg och Andersson (2009) beskiver 

kommunikationens form i framställande av ljud, motorik och grafik.  

Vid tal och skriftspråk används olika former av språk (Bjar & Liberg 2010). I talat språk kan 

människor berätta om vad de upplevt. Tillsammans med andra som deltagit i samma upplevelse 

kan människan resonera muntligt kring det inträffade fenomenet och diskutera varandras olika 

former intryck av samma upplevelse. Ska en upplevelse skrivas ner blir den annorlunda än om 

den uttrycks i talat språk (a.a.). I skriftspråk blir det en tydligare medvetenhet om hur språket 

struktureras upp med andra typer av ord och formuleringar där grammatik och ordval får en 

annan betydelse. 

Språkinlärning ses i stor utsträckning som en adaptiv process menar Strömquist (2010). Det 

handlar om att samla information från händelser, situationer och förhållanden personen deltar i 

och anpassa till nya situationer. Tidigare lagrad information bearbetas och organiseras om och 

anpassas till den nya situationen. 

Termen icke- verbal kommunikation används när kommunikation pågår utan att använda tal eller 

skrift (Brodin 2008). I den icke- verbala kommunikationen används kroppsspråk, mimik och 

gester, det vill säga en kommunikation som uttrycks i beteenden istället för ord (Brodin 2008). 

När personer bara kommunicerar med signaler eller genom kroppsspråk, miner och gester kan 

det vara svårt att bedöma om det är en kommunikativ handling som sker (Brodin 2008). Det som 

sker skulle också kunna vara en ofrivillig handling. 
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4.2.1 Allternativ och Kompletterande Kommunikation 

Med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) menas kommunikationsformer som 

är ett komplement, tillägg eller stöd till det talade och skrivna språket (Brodin 2008; Heister 

Trygg & Andersson 2009; Heister Trygg 2008a). Kommunikationsvägarna innefattar icke- 

verbala uttrycksformer. Begreppet AKK används i hela världen och står för annorlunda sätt att 

kommunicera (Heister Trygg 2008a). Den engelska beteckningen är Argumentative and 

Alternative Communication (AAC) (Heister Trygg 2008a). AKK är ett betydelsefullt 

kommunikationshjälpmedel för personer som har svårt att uttrycka sig i tal (Heister Trygg & 

Andersson 2009; Ganz, Cook, Corbin Newsome, Bourgeois & Flores 2005).  

För personer på högre utvecklingsnivå visar studier av Ganz m.fl.(2005) att när flera olika AKK 

tekniker används på ett kombinerande sätt och anpassas efter individens behov har det särskilt 

gynnsam effekt. För detta krävs resurser med material och olika tekniker med mångfacetterande 

strategier (a.a). Svårigheten för elever på tidig utvecklingsnivå kan vara att förstå hur dessa 

tekniker fungerar. Brodin (2008) och Heister Trygg (2008) menar att det är studier liknande den 

Gans m.fl. (2005) utfört som riktar in sig på lindriga former av utvecklingsstörning som är 

utmärkande för forskning i dag. Bodin (2008) utvecklar det vidare och säger att den forskning 

som finns om AKK riktar in sig mer mot behandlingar än undervisning. Brodin uttrycker också 

att forskningen söker lösningar på tal- och kommunikationsproblem i form av kompensatoriska 

lösningar. 

Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) delas in i manuella och kroppsnära 

AKK samt grafiska och visuella AKK (Heister Trygg & Andersson 2009; Heister Trygg 2008a). 

Manuella kommunikationssätt bygger på kroppsliga uttryck (Heister Trygg & Andersson 2009; 

Heister Trygg 2008a). Manuella kommunikationssätt beskrivs i naturliga reaktioner, signaler 

samt gester. De naturliga reaktionerna är reaktioner i den egna kroppen som är spontana och 

oavsiktliga (a.a.). Signaler är mer avsiktliga uttryck och något som personen gör med sin kropp 

(a.a.). Gester är kroppsrörelser som anger något personen gör med sin kropp. Dessa uttryck kan 

vara ett gensvar eller tecken på något personen vill förmedla till sin omgivning (a.a.). Tecken 

som AKK (TAKK) är ett kommunikationssätt där gester och kroppsrörelser används (Heister 

Trygg & Andersson 2009). TAKK är teckenkommunikation med förenklade tecken som används 

för att understryka det viktiga i kommunikationen. Fördelen med manuella kommunikationssätt 

är att kroppen alltid finns med. Begränsningarna beskrivs i att det kräver en uppmärksam 
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omgivning. Det krävs full uppmärksamhet och närvaro, då det är lätt att missförstå eftersom det 

bygger på tolkningar. 

Grafisk och visuella AKK (GAKK) är när yttre föremål fungerar som kommunikation (Heister 

Trygg & Andersson 2009). GAKK bygger på visuella symboler i form av konkreta föremål, 

ritade eller tryckta grafiska symboler. Exempel på GAKK är en så kallad ”Big mack”. En Big 

mack är ett inspelningshjälpmedel där man spelar in ett meddelande vilket aktiveras med ett 

tryck på en kontaktyta (Heister Trygg 2012). Dessa kommunikationssätt ses som 

hjälpmedelsberoende då det ofta krävs särskilda kommunikationshjälpmedel.  

Kommunikationssättet används för att uppnå en struktur av vardagliga händelser och skapa 

inblick eller förväntan på det som sker. Fördelen med grafiska kommunikationssätt är att de kan 

användas av personer med motoriska svårigheter, där manuell kommunikation inte är ett 

alternativ (a.a.). Begränsningarna beskrivs i att det är svårt att använda. Bilderna behöver finnas 

tillgängliga och det blir en generalisering som ger begränsning av betydelsen. 

4.2.2 Förutsättningar för musik och kommunikation 

Hörseln är det första sinnet som utvecklas hos en människa (Adelman 2009; Bjørkvold 2009). 

Det börjar redan i fosterstadiet. Fostret hör och reagerar på ljud, rytm och rörelse från 

exempelvis musik och ramsor. Hörselförmågan är en primär förutsättning för musik (Fagius 

2001). Lyssnandet är en förutsättning för härmandet i den automatiska träningen. I grunden 

behövs hörsel för att musik ska uppstå. Örat har förmåga att uppfatta olika ljudstyrkor.  

En väsentlig förutsättning för kommunikation är imitation (Heister Trygg 2005; Vygotskij 1999). 

Imitation sker tidigt i barns normala utveckling. Det beskrivs som en spegling av handlingar i 

samspel med en annan person. Att imitera är ofta svårt för personer med utvecklingsstörning 

(Heister Trygg 2005). Lyssnandet har en avgörande betydelse för att kunna härma ljud och 

särskilja fonem (Kullberg 2006). Det handlar om att kunna urskilja fonetiska ljud i språket. 

Lyssnandet är den aspekt som fått minst uppmärksamhet i undervisningen (Adelmann 2009). 

Detta trots att lyssnandet ses som den tveklöst mest kommunikativa aktivitet som pågår i 

vardagslivet. Även skollivet genomsyras av lyssnandet. Eleven lyssnar för att lära vilket 

dominerar genom hela skolsystemet (a.a.). Lyssnandeaspekten förekommer i undervisning som 

en aktivitet inte som en aspekt.  
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Både språkliga och musikaliska förmågor grundläggs genom att analysera ljud. (Wallerstedt, 

Lagerlöf & Pramling 2014). Förmågorna uppkommer när barnen lär sig urskilja och särskilja 

olika aspekter i musiken som ljud, toner, dynamik, klang och rytm (Wallerstedt m.fl. 2014; 

Udden 2001). Vi lyssnar efter ljud som innehåller olika nyanser av dynamik och tempoväxlingar 

som finns i tal, sång och musik (Dahlbäck 2011). Den auditiva förmågan tränas genom att 

särskilja ljud som uppkommer i både språk och musik. Eleverna får möjlighet att formulerar om 

sin röst till ett eget uttryck i en sång eller en ramsa. 

Wallerstedt (2010) säger att musiklyssningsdidaktik syftar till att peka ut något i musiken för 

någon. Musik är i många fall osynligt och sker i en rörelse vilket gör den abstrakt. Hon menar att 

det inte är självklart att andra har uppmärksammat samma sak eller på samma sätt. Detta är 

betydligt lättare i sammanhang då det finns en bild att titta på när man kommunicerar. 

Lyssnandet skapar sociala samspelsrelationer där det blir tydligt att det blir en social handling 

(Adelmann 2009). Musiklyssning som redskap i klassrummets kontext handlar om att skapa 

mening (Wallerstedt m.fl. 2014). Detta görs genom att använda flera sinnen i en social aktivitet.  
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5 Tidigare forskning i klassrumskontext 

Syfte med min studie är att lyfta fram några speciallärare och specialpedagogers syn på arbete 

med musik för att utveckla språk och kommunikation i undervisningssammanhang. Därför går 

jag nu in på lärarens roll, lärandesituationer, pedagogiken och det sociokulturella perspektivet i 

klassrummets kontext. Det handlar om aspekter i miljön som påverkar förutsättningar och 

möjligheter till utveckling.  

5.1 Läraren 

En examinerad speciallärare med inriktning utvecklingsstörning ska enligt examensordningen 

(SFS 2011:186) visa fördjupade kunskaper som stimulerar en allsidig språklig 

kunskapsutveckling för elever med utvecklingsstörning. Vilka kunskaper specialläraren i 

gymnasiesärskolan ska stimulera för elever på tidig utvecklingsnivå styrs av läroplanen 

(Skolverket 2013).  

I klassrumskontext tas ofta det sociokulturella perspektivet upp. Säljö (2005) och Imsen (2000) 

menar att det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung från Vygotskijs lärandeteorier att lära 

tillsammans med andra. Vygotskij (1999) talar om den proximala utvecklingszonen när han 

säger att barnets utveckling sker med vägledning av en lärare eller en annan mer kunnig individ. 

En proximal utvecklingszon uppstår när det sker en utveckling från individens aktuella 

kunskapsnivå till en ny närliggande kunskapsnivå.  

Alla lärare strävar efter att nå elevens proximala utvecklingszon (Barow & Östlund 2012; 

Doveborg & Pramling Samuelsson 2012; Imsen 2000; Säljö 2005) Detta sker genom att ställa 

relevanta krav i förhållande till vad eleven klarar. Barow och Östlund (2012) ser detta som 

speciallärarens mest komplexa uppgift. För att barnen ska nå sin proximala utvecklingszon krävs 

lyhörda lärare som kan tolka individernas uttryck och utmana dem vidare (Doveborg & Pramling 

Samuelsson 2012).  

Bjar & Liberg (2010) går också in på den proximala utvecklingszonen då de uttrycker att det är i 

interaktionen med andra som barn skapar förebilder för språkanvändning. De säger att i dessa 

sammanhang är det ofta den vuxne som bjuder in till sammanhang med frågor och svar som 

bidrar till att understödja och utveckla kommunikationen. Även Brodin (2008) går in på detta 

spår. Hon säger att för personer på tidig utvecklingsnivå krävs det en samtalspartner som är 
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lyhörd och kan uppmuntra och ge stöd till ett socialt samspel. Kommunikationen för 

utvecklingsstörda fungerar som bäst vid samspel kring det som händer just nu (Brodin 2008; 

Heister Trygg 2008a; Kylen 2012). För personer på tidig utvecklingsnivå behövs också tillgång 

till konkreta föremål (Heister Trygg 2008a). De verkliga föremålen används att samspela kring. 

Miljöer som skapar förutsättningar för tankemässiga utmaningar är betydelsefulla (Doveborg & 

Pramling 2012). För detta krävs att pedagogerna är lyhörda i att tolka barnens uttryck så att de 

kan hjälpa dem vidare. Barnens egna förgivettagande behöver utmanas så de får syn på sig själva 

och sitt eget lärande. Även lärandet i musikämnet berikas av kommunikation om musikaliska 

uttryck (Pramling & Wallerstedt 2009).  

För att utveckla förståelse av omvärlden krävs kommunikation i meningsfulla sammanhang säger 

Bjar & Liberg (2010). De menar att språket är ett viktigt verktyg för att utveckla förståelse om 

händelser i personens vardag. De personer som enbart kan använda kropps- och sinnesnära 

Alternativa och Kompletterande Kommunikationsformer (AKK) är mycket beroende av sin 

omgivning (Brodin 2008; Heister Trygg 2008a). Lärare och elevassistenter i omgivningen 

behöver känna personen väl för att kunna tolka dennes uttryck. Det krävs också tid att diskutera 

med andra i omgivningen om just denna individens kommunikation (Heister Trygg 2008a). 

När personer inte förstår talat språk behöver omgivningen göra vardagen så begriplig som 

möjligt (Heister Trygg 2008a). Att visa eller att göra blir då ett alternativ. Personer på den tidiga 

utvecklingsnivån befinner sig ofta i en beroendeställning till sin omgivning. Ofta hamnar dessa 

personer i att andra väljer åt dem vad de vill äta, vem de ska umgås med eller vad de ska göra 

säger Heisteg Trygg (2008a). Hon menar att erbjudanden om valmöjligheter och alternativ kan 

göra stor skillnad. I situationer som erbjuder val får personen mer självbestämmande. Det kan 

handla om att välja på att tacka ja eller nej till ett erbjudande. 

Pramling Samuelsson m.fl. (2011) använder sig av begreppet metakommunikation. 

Metakommunikation är samtal där personen kommunicerar kring det som tas för givet. Detta 

förutsätter förmågor i att kunna ta personens perspektiv. Något som innebär att personen ges 

möjlighet att uttrycka sig och att sedan kunna tolka deras svar. Pramling Samuelsson m.fl.(2011) 

fortsätter och säger att metakommunikation ofta saknas i estetisk verksamhet. Man diskuterar 

inte vad, hur och varför. Pedagogen behöver ställa utmanande frågor om musiken så att personen 

får hjälp att urskilja och uppmärksamma musikstyckens speciella form (rytm) samt 
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uppmärksamma tonhöjd, volym, taktart, tempo. Svårigheten utgörs många gånger i att pedagoger 

inte är insatta i musikperspektivets olikheter och variation i sin repertoar (a.a.). 

5.2 Lärandets kontext 

En viktig aspekt att synliggöra är förmågan att ta självständiga initiativ (Brodin 2008). Personer 

på tidig utvecklingsnivå tar få egna initiativ. Tidigare erfarenheter kan också bidra till att 

personen upplever att det inte ens lönar sig att försöka kommunicera. Omgivningen behöver se 

till att det finns tid vid kommunikation. Det är vanligt att omgivningen har alltför bråttom att 

påskynda eller avbryta (Brodin 2005). Istället är det viktigt att ta sig tid att avvakta personens 

egna reaktioner.  

När människan deltar i sociala och språkliga processer blir den medskapare i den kultur som den 

lever i tillsammans med andra (Liberg 2010). Barn behöver få möjlighet att uttrycka sig i en 

mängd olika sammanhang där de blir bemötta av andra som kan stödja och underlätta 

kommunikationen. Skolan blir en viktig aktör att föra in allmänna samtalskulturer. Interaktion 

med andra sker redan under barnets första levnadsår (Liberg 2010). Det lilla barnet deltar i lekar 

där sång-, rörelse-, och titt-ut-lekar förekommer. 

Det ses som viktigt att anpassa undervisningen så att eleverna har möjligt att klara av 

undervisningens nivå (Jakobsson & Nilsson 2011). De menar att graden av utvecklingsnivå har 

en mindre betydelse för vad personer med utvecklingsstörning kan åstadkomma i förhållande till 

sättet att lära sig på. Zimmerman Nilsson och Ericssons (2012) studie undersöker hur kunskaper 

och händelser är konstruerade och sammankopplade. Studien handlar om vad utvecklingsstörda 

erbjuds i högre musikstudier. Resultatet visar att undervisningen var konstruerad så att ingen 

kunde misslyckas. Läraren instruerade med regelrätta utföranden av rytmer så att elevgruppen 

kunde härma dessa. Som en motsats till detta menar Jakobsson och Nilsson (2011) att gränserna 

för vad utvecklingsstörda kan utveckla sträcks ut allt mer. 

Barns musikskapande tenderar att uppfattas som ett tidsfördriv, medan bildskapande uppfattas 

som en kreativ aktivitet (Pramling Samuelsson m.fl.2011). De menar att det är svårare att 

synliggöra musikämnet jämfört med ett bildskapande ämne. Men att använda musik som ett 

skapande medel att nå andra utommusikaliska färdigheter kan ha sina poänger (Pramling 

Samuelsson m.fl. 2011). I estetiska uttrycksmedel som musik och drama har det visat sig att 

individer med utvecklingsstörning många gånger visar goda förmågor (Furenhed 2012). För 

dessa elever beskrivs det som viktigt att få känna att man duger. Det handlar om att få 
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tillfredsställelse i att vara bra på något. Personer med utvecklingsstörning kan ha stor nytta av att 

delta i en kör eller en orkester (Theorell 2009). Trots att de ofta ses som ”obildbara” visar det sig 

att det finns en stor musikalisk talang menar Theorell. Uppträdande sprider glädje både för dem 

själva och för omgivningen (a.a.). 

Musikaktiviteter bidrar till gemensamma uppmärksamhetsfokuseringar (Holgersen 2012). 

Sammanhangen riktar uppmärksamhet på en social kontext där personerna gör något 

tillsammans. Aktiviteterna ses som inkluderande vilket bidrar till att skapa social och kulturell 

samhörighet (a.a). Däremot ses det som en didaktisk utmaning att lyckas fullt ut med att göra 

musikundervisningen till en inkluderande och gemensam aktivitet menar Wallerstedt, Lagerlöf 

och Pramling (2014). En musikundervisning som sker på ett bra sätt genererar en stark 

sammanhållande effekt (Theorell 2009). Det handlar om undervisningssammanhang där 

rytmiska ramsor och sånger med rörelser eller instrument finns med utan krav på musikaliska 

förmågor. 

Musikaliska kommunikationsformer ska inte ses som avskilda från varandra utan mer som 

dimensioner av kunskap som inverkar på varandra (Ferm Torgersen 2012). Ferm Torgersen 

säger att musik upplevs som en helhet. Lärarens uppgift blir att erbjuda helheter och se till att 

alla dimensioner finns med i valet av vad som får utrymme och blir uppmärksammat i 

musiksammanhang. Varje individ ska få möjlighet att vara aktiv för att upptäcka och uppleva 

musikens uttryck. Ferm Torgersen menar att det blir en interaktion som utvidgar individens 

musikaliska erfarenheter som kan leda till bättre självkänsla. 

Människor identifierar sig med hjälp av musik (Söderman 2012). Vi väljer musik som uttrycker 

vad vi känner oss som eller vem vi vill identifiera oss med. Alla har också med sig någon 

musikkultur från sin bakgrund, något som läraren måste förhålla sig till. Läraren behöver ta 

hänsyn till både egen bakgrund och erfarenhet samt elevens bakgrund och erfarenhet (a.a.). Det 

gäller att bli inspirerad och se sin egen bakgrund som en möjlighet och inte som ett hinder. Även 

en bristande musikalisk bakgrund kan, enligt Söderman, ses som en tillgång, särkilt när det finns 

en lekfull atmosfär kring musiken. Det handlar om att våga bjuda på sig själv och ha ett 

tillåtande och kreativt klimat.  

Tillgången till den kulturella mångfalden kan utmana pedagogen när den ska navigera mellan 

olika kulturer och musikaliska identiteter (Holgersen 2012). Frigörelsen utgör en möjlighet att 

välja men riskerar att leda till brist av fokusering och fördjupning. Det meningsfulla för 
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individen finns i en här- och nusituation. Det blir således en utmaning för pedagogen att i 

musiksammanhanget se situationen i sin helhet och göra den meningsfull i det nuvarande 

ögonblicket. 

Dalbäck (2011) har genomfört en aktionsforskande studie i klassrumskontext för barn i årskurs 

ett. Syftet är att synliggöra på vilket sätt barnen deltar i undervisningens musikaktiviteter, samt 

vilken betydelse musik respektive språkfunktioner syns som ett redskap i användbara 

kommunikationsformer som barnen använder. Studien går in på språkets respektive musikens 

kommunikativa betydelse med gemensamma beståndsdelar som rytm, melodi och syntax. 

Resultatet framskrevs i fyra kategorier om elevens deltagande. 

1) Eleven deltar och lyssnar utan att agera. Denna kategori handlade om att eleven var sysselsatt 

med något annat än vad övriga gruppen gjorde (Dalbäck 2011). Eleven satt med i samlingen eller 

befann sig i klassrummet men gjorde något eget för sig själv. Resultatet visade att även om 

eleven inte deltog på ett synligt sätt kunde denne ändå reflektera över vad som hände. Det 

betyder att eleven hade lyssnat och tagit in vad som hände även om det inte syntes i elevens 

agerande. Denna kategori skulle kunna jämföras med de kravnivåer som tas upp i 

gymnasiesärskolans läroplan enligt det individuella programmet (Skolverket 2013). Där beskrivs 

att deltagandet innebär att eleven är närvarande och deltar efter sina egna förutsättningar. Det vill 

säga att eleven befinner sig i rummet men utan att aktivt delta i det som sker. 

2) Eleven deltar genom att delvis agera och medhandla i sång, tal, och rörelse. I denna kategori 

deltar eleven genom att på något sätt använda röst i sång och tal eller genom att utföra rörelser 

till sånger, ramsor och rörelseaktiviteter (Dalbäck 2011). Resultatet visade att elevernas 

engagemang visade sig i känslouttryck som glädje och lust. Även elever som inte kunde läsa 

texter från sånger och ramsor kunde vara aktiva och delta utifrån sina förutsättningar. Det hade 

betydelse att göra saker tillsammans med andra. Att tycka om musiken, viljan att röra sig 

tillsammans med andra. Några elever deltog bara i vissa moment. De rycktes med i vissa 

moment som uppkom av en social anledning. Andra elever kunde välja att avstå från delta i alla 

moment. Det kunde vara att bara utföra rörelsen utan att sjunga. Vid en jämförelse med 

gymnasiesärskolans läroplan (Skolverket 2013) och det individuella programmet kan en liknelse 

ske i att på något sätt reagera. Inom denna kategori deltar eleven genom att visa något slags 

engagemang. Det kan vara att visa en vilja eller möjligen en ovilja i att delta. Det kan också vara 

att eleven reagerar igenkännande genom att på något sätt visa att den identifierar det som sker. 
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3) Eleven deltar genom att kommunicera och interagera. Här deltar eleven med att interagera 

genom att ställa frågor, berätta, samspela, leka, samordna röst och rörelse med gruppen (Dalbäck 

2011). Det visade sig i att imitera någon i gruppen. De utryckte engagemang i känslouttryck som 

glädje och lust. Bara genom att sitta med i samlingen innebar någon form av interaktion. Det 

räckte med att kroppen var på plats för att vara deltagande. Gester och kroppsspråk påverkades 

från varje person i gruppen. Enligt det individuella programmet (Skolverket 2013) kan liknelsen 

vara att delta genom att på något sätt urskilja det som sker. Det skulle kunna vara att efterlikna 

och härma röstljud och rörelser eller samspela med exempelvis turtagning. 

 4) Eleven deltar genom att vara huvudaktör. I denna kategori deltar eleven genom att själv 

initiera och bidra med idéer, synpunkter och förslag (Dalbäck 2011). Eleven visar att den kan 

behärska och använda rörelser, språk- och sånghandlingar. Något som visar sig i att eleven tar 

egna initiativ och gestaltar egna uttryckssätt i sång och musikaktiviteter. Initiativ som visade sig i 

att hitta på egna exempel i en musikaktivitet eller att de tillförde nya moment. Inom denna 

kategori visar elever på det individuella programmet sitt deltagande genom att välja (Skolverket 

2013), det kan vara genom att på något vis ta initiativ exempelvis genom att förslå en sång. 

Personer på låg utvecklingsnivå tar få egna initiativ (Brodin 2008). För att elevens egna initiativ 

ska infrias behöver läraren vara extremt uppmärksam på elevens återkopplingar, något som kan 

vara ytterst svårt och kräver god kunskap om elevens kommunikationssätt (a.a.). 
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6 Metod 

Nu går jag in på val av datainsamlingsmetod, val av metodansats, den fenomenologiska ansatsen, 

urvalet, informanterna samt förberedelser och genomförande. Under varje rubrik lutar jag mig 

mot teorier och analyserar mina val eller skriver fram några upptäckter och reflektioner. 

Slutligen gör jag en forskningsetisk reflektion utifrån det speciella med denna målgrupp. Där går 

jag också igenom de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2010) och hur jag hanterat 

dem i studien. 

6.1 Val av datainsamling 

Det är forskningsfrågan som styr valet av metod (Bryman 2011; Fejes & Thornberg 2009; 

Hammar Chiriac & Einarsson 2013; Trost 2007). Valet av datainsamlingsmetod föll på 

kvalitativa intervjuer då jag avser att undersöka några speciallärares och specialpedagogers 

upplevelser. Kvalitativ forskning har sin tonvikt på ord och har en tolkande strategi (Bryman 

2011). Kvantitativ forskning fokuserar däremot på siffror och ses som en naturvetenskaplig 

process (a.a.). Åsberg (2001) motsätter sig att forskning antingen är kvalitativ eller kvantitativ. 

Han menar att det istället finns en enorm retorik om betydelsefulla val och ställningstaganden. 

Kvalitetskriterier i kvalitativ forskning handlar dock om systematiserad kunskap i 

tillvägagångssätt för att gestalta något tillstånd (Larsson 2009). 

Att jag valt kvalitativ intervju som metod utgår från att jag söker efter informanternas tankar och 

funderingar om musikens betydelse för utveckling av språk och kommunikation. Intervju 

används när forskaren vill förstå hur undersökningspersonen uppfattar sin livsvärld (Dalen 2007; 

Kvale & Brinkman 2009). I den sociala världen är intervjuer vanligt förekommande fenomen 

(Bryman 2011). Anledningen beror på att formen underlättar både själva frågandet men också 

kategoriseringen av svaren. Vid intervjuer utväxlas viss information mellan parterna även om det 

finns en förutbestämd formalitet med regler som styr genomförandet (Bryman 2011; Dalen 2007; 

Kvale & Brinkman 2009). 

Jag har valt att använda halvstrukturerade intervjuer, vilket är en intervjuform som omfattar 

öppna frågor (Bryman 2011). Öppna frågor innehåller fria svarsalternativ till skillnad från slutna 

frågor som innehåller några fasta svarsalternativ som personen får välja mellan (a.a.). Intervjuer 

som är halvstrukturerade söker förståelse av den värld vi lever tillsammans i utifrån informantens 

eget perspektiv (Kvale & Brinkman 2009). Intervjuformen liknar ett vardagssamtal, men har som 
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professionell intervju en specifik teknik och ett syfte. Det betyder att den varken innehåller 

öppna vardagssamtal eller slutna frågor. 

Hade jag valt att använda standardiserade intervjuer skulle frågorna innehålla mer fasta 

svarsalternativ (Bryman 2011). Detta hade passat bättre om jag tänkt använda enkät som 

metodansats. Enkäter tenderar att innehålla mer fasta svarsalternativ (Bryman 2011; Trost 2007). 

Gruppintervjuer är en annan intervjuform jag valde bort. I gruppintervjuer diskuterar ett antal 

personer flera olika frågeställningar vilka endast delvis är relaterade till syftet (Bryman 2011). 

En sådan intervjuform skulle riskera att urarta i frågeställningar som kommer alltför långt från 

mitt syfte. 

Enkäter såg jag inte som ett möjligt alternativ eftersom jag syftar till att ge utrymme för 

speciallärarna och specialpedagogerna att uttrycka sig i mer fria svarsalternativ. Visserligen hade 

jag kunnat använda öppna svarsalternativ i en enkät för att ge utrymme för friare svar men för 

detta varnar Trost (2007). Han menar att det kan vara svårt att tyda de handskrivna svaren, men 

framför allt är det svårt att förstå innebörden i ett sammanhang. Svaren kan också vara svåra att 

hantera eftersom de kan skrivas väldigt olika, med allt från långa meningar till enstaka stickord 

(Trost 2007). Inte går det heller att som forskare ställa följdfrågor eller motivera och uppmana 

till lite mer utförliga förklaringar (Bryman 2011; Trost 2007). Ytterligare en svårighet de 

beskriver med enkäter är att det krävs ett relativt stort urval för att vara relevant. Detta var också 

en faktor i varför jag valde bort enkät som metod. Att finna tillräckligt många svarande på en 

sådan enkät inom mitt ämnesområde såg jag som en omöjlighet. Det var svårt nog att finna de 

sex informanter inom målområdet. 

Observation såg jag inte heller som ett alternativ, då denna metodansats synliggör vad 

personerna gör i praktiskt utövande (Bryman 2011; Hammar Chiriac & Einarsson 2013). 

Gruppobservationer ses dock om en beprövad och användbar datainsamlingsmetod inom 

beteendevetenskapen (Hammar Chiriac & Einarsson 2013). Inom teoriprövande studier finns 

inga begränsningar över hur datamaterialet registreras eller tolkas. Forskaren har möjlighet att 

både styra och tolka. Hade jag använt observation som metod skulle syftet med min studie riktats 

mer mot mina tolkningar av vad speciallärarna och specialpedagogerna faktiskt gör i 

undervisningen. Deras åsikter och tankar skulle inte synligöras. För att genomföra en observation 

i gymnasiesärskolan hade det också krävts samtyckeskrav från elevernas vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet 2010). Jag såg det som etiskt mycket svårt, med tanke på anonymitet och 

respekt mot elevguppens särkskilda utsatthet. 
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6.2 Val av metodansats 

I val av metodansats går jag in på teori, genomförande och egna reflektioner. I förberedelserna 

för studien har jag granskat flera olika ansatser och vägt dessa mot mitt syfte med forskningen. 

Jag har valt att använda fenomenologisk metodansats vilken jag ansåg stämde bäst överrens med 

mitt syfte. Den fenomenologiska metodansatsen inriktas mot individers upplevelser (Szklarski 

2009). Metodansatsen synliggör individernas enade uppfattningar som de uppmärksammar om 

sin omvärld. I min studie undersöker jag således några speciallärare och specialpedagogers 

gemensamma syn på musiksammanhang som genererar språklig och kommunikativ utveckling. 

Ett metodval som jag också funderade på som ett alternativ var den fenomenografiska 

metodansatsen. Fenomenografi används när forskaren avser att studera variationer mellan 

individers sätt att uppleva fenomen (Dahlgren & Johansson 2009). Denna ansats skulle istället 

visa på skillnader mellan informanternas uppfattningar. Grundad teori är annan metodansats jag 

uteslöt. Grundad teori används för att sammanställa teoretiska modeller utifrån sociala händelser 

(Thornberg & Forslund Frykedal 2009). Metodansatsen anses bäst komma till sin rätt vid 

observationer, eller när observation och intervju kombineras. Om jag valt grundad teori skulle 

resultatet syfta till att utarbeta teoretiska modeller utifrån sociala händelser. Även hermeneutik 

som metodansats valde jag bort. Denna metodansats används för att tolka och förstå hur 

individer skapar mening utifrån en skriven text (Allwood & Erikson 2012; Dalen 2007; 

Westlund 2009). Om jag valt hermeneutik som ansats hade resultatet visat mina tolkningar av 

speciallärarnas och specialpedagogernas uppfattningar. 

6.3 Fenomenologisk ansats 

Min studie har sin utgångspunkt i en fenomenologisk forskningsansats. Fenomenologi beskriver 

människors upplevelser av den värld de lever i tillsammans (Allwood & Erikson 2012; Dalen 

2007; Kvale & Brinkman 2009). Det handlar om att förstå vad individerna upplever och 

upptäcka orsaksrelationer. Även om individer verkar i samma miljö är varje persons upplevelse 

unik (Allwood & Erikson 2012).  

Det fenomenologiska ämnesområdet handlar om förståelse av fenomen (Allwood & Erikson 

2012). Med fenomen menas det som finns tillgängligt genom upplevelser. Forskaren söker efter 

upplevelser som är opåverkade av hypoteser (a.a.). Det handlar om att skilja mellan det som 

verkligen existerar i upplevelsen och det som är antaganden eller tolkningar av upplevelsen.  
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En fenomenologisk reduktion medverkar till att upptäcka något som är oreflekterat och tas för 

givet i syfte att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av fenomenets gemensamma 

essens (Allwood & Erikson 2012; Kvale & Brinkman 2009; Szklarski 2009). Syftet handlar om 

att fånga det oföränderliga i gestaltningarna och finna gemensamma upplevelser, vilket är något 

som utgör fenomenets essens (Kvale & Brinkman 2009; Szklarski 2009). Detta görs genom att 

låta ett givet fenomen variera fritt inom den potentiella formen (Kvale & Brinkman 2009). 

Validiteten i fenomenologisk reduktion prövas i spänningsfället mellan teori och det upplevda 

fenomenet (Larsson 2009). 

Den fenomenologiska ansatsens resultat framskrivs i sex steg (Szklarski 2009). Dessa är: 1) att 

bli välbekant med materialet, 2) att urskilja det mest betydelsefulla, 3) att transformera 

beskrivningar, 4) att framställa fenomenets meningsinnehåll, 5) att fokusera på likheter genom 

att gruppera och identifiera teman, 6) att verifiera fenomenets essens (a.a.). Essensen består då av 

likheter från informanternas beskrivningar. Nu följer en beskrivning hur jag gått till väga i de sex 

stegen efter Szlarskis (2009) beskrivning av analysprocessen:  

I det första steget läste jag igenom materialet flera gånger och gjorde parallellt understrykningar 

och noteringar i texten. Därefter gjordes bedömningar kring texternas användbarhet. De texter 

som inte hade fokus på det utforskande fenomenet plockades bort.  

I steg två avgränsade jag texten till meningsbärande enheter så att texten blev sammanhållen. 

Varje enhet kodades och fick en bokstavsbeteckning och ett nummer. Bokstavbeteckningen 

symboliserade informanten och siffran visade numret på den avgränsade enheten.  

I steg tre och fyra gjordes en detaljerad analys av de meningsbärande enheterna. Parallellt 

länkades också de meningsbärande enheterna till varandra Vid behov transformerades de för att 

identifiera uttryckens essens. Detta steg var tidskrävande och svårt. Jag ville vara noga med att 

inte förvränga någon utsaga. Här kände jag stor respekt inför mitt datamaterial. Bakom varje ord 

fanns en informant med tankar och åsikter, något som jag verkligen ville behandla varsamt och 

korrekt. I det här steget var jag noga med att tolka den egentliga innebörden och inta ett reflektivt 

och objektivt förhållande till materialet vilket beskrivs som ett kvalitetskriterium i kvalitativ 

forskning (Allwood & Erikson 2012; Kvale & Brinkman 2009; Szklarski 2009). 

 I steg fem började jag analysera och gå igenom beskrivningarna för att slutligen identifiera 

likheter i några centrala teman. Det gick relativt enkelt att finna mina fem teman. Svårigheten i 

detta steg var att avgöra vilken enhet de meningsbärande enheterna tillhörde. Några av dessa var 
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lätta att placera medan andra var betydligt svårare. Svårigheterna syntes ofta i att det fanns flera 

innebörder i texten och därmed kunde de placeras i mer än en enhet. Här fick jag gå på helheten 

och känslan i vad som var huvudsyftet.  

Slutligen i steg sex kontrollerade jag att mina slutsatser var korrekta. Det gjorde jag genom att gå 

tillbaka till empirin vilket ses som ett validitetskriterium (Allwood & Erikson 2012; Kvale & 

Brinkman 2009; Szklarski 2009). Jag kontrollerade att mina utsagor verkligen stämde överens 

med informanternas upplevelser. Detta skedde i samband med att jag valt ut essensen från 

datainsamlingsmaterialet.  

Jag använde mig av Dalens (2007) modell för att fånga essensen i urvalet av citat. Dalen säger 

att man letar efter något som fångar upp det mest väsentliga, något som kan tjäna för många eller 

något som är exceptionellt. I resultatets framskrivning har jag tillåtit mig göra vissa små 

korregeringar. Det kan vara att jag tagit bort upprepningar, småord eller bundit samman enheter 

så att de blir en bärande text (Kvale & Brinkman 2009). 

Validiteten i materialet påverkas av hur väl forskaren lyckas fånga fenomenets essens (Szklarski 

2009). För detta krävs en bra empirisk förankring. Jag upplever att jag analyserat 

datainsamlingsmaterialet systematiskt och visat stor respekt för det empiriska materialet. 

Säkerligen finns det en prägling i materialet från min bakomliggande erfarenhet. Egen 

anknytning kan vara både en fördel och en nackdel (Dalen 2007). Däremot anser jag mig vara ny 

i gymnasiesärskolans verksamhet, något som gör mig nyfiken på dess verksamhet utifrån ett 

relativt ofärgat perspektiv. 

6.4 Urval 

Mitt urval av informanter har skett enligt ett målinriktat och icke-slumpmässigt sätt (Bryman 

2011; Dalen 2007; Trost 2007). Både kvoturval och bekvämlighetsval tillhör de icke-

slupmässiga urvalen (Bryman 2011; Trost 2007). Ett kvoturval består av personer som 

representerar befolkningen efter en bestämd kategori (Bryman 2011; Trost 2007). Forskaren 

söker upp grupper som passar in i dennes förutbestämda kvoter (Bryman 2011). Ett 

bekvämlighetsurval består av personer som finns tillgängliga i forskarens närhet (Bryman 2011; 

Trost 2007). 

Jag har sökt efter lärare med specialpedagogisk kompetens främst inom musik, språk och 

kommunikation på gymnasiesärskolor. Kvalitativa intervjuer har ofta små funktionella urval med 
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nära anknytning till den aktuella forskningen (Dalen 2007). Någon av informanterna hade dock 

en bakgrund inom matematik och ett annat estetiskt ämne, nämligen slöjd. Det såg jag inte som 

en nackdel utan mer som en tillgång i att få variation.  

För att finna lämpliga informanter tog jag kontakt med en rektor och presenterade syftet med 

studien enligt ett kvoturval (Bryman 2011; Trost 2007). På så vis fick jag också rektorns 

medgivande till att utföra intervjuerna. Rektorn gav förslag på några personer vilkas 

utbildningsbakgrund stämde överrens med mitt syfte. Ingen av rektorns föreslagna personer 

arbetar på samma arbetsplats som jag. Någon av dessa personer har jag mött i andra 

sammanhang, men de flesta var för mig obekanta. 

 Jag såg begränsningar i hur många personer jag kunde finna inom mitt forskningsområde 

samtidigt som jag inte ville ha ett alltför litet urval. Vid ett alltför litet urval kan det vara svårt att 

dra slutsatser (Kvale & Brinkman 2009). Jag behövde dock ytterligare några personer till min 

undersökning. En av dessa personer fick jag kontakt med i ett annat sammanhang. En annan 

person hade under en kortare period arbetat på samma arbetsplats som jag vilket blev ett 

bekvämlighetsurval (Bryman 2011; Trost 2007). Denna person är den enda som mött mig i 

undervisningssammanhang.  
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Därefter hade jag svårigheter att finna flera lämpliga personer inom ämnesområdet. Det avgjorde 

att jag fick nöja mig med sex intervjuer. I kvalitativa intervjuer räcker det dock med ett relativt 

litet underlag (Bryman 2011; Dalen 2007; Kvale & Brinkman 2009). Samtliga av de utvalda 

speciallärarna respektive specialpedagogerna har tydlig anknytning till undervisning för elever 

med utvecklingsstörning på gymnasiesärskolan. De har också ämneslärarkompetens inom 

antingen musik, språk och kommunikation eller från annan estetisk verksamhet med 

specialpedagogisk erfarenhet. 

6.5 Informanterna 

Samliga informanter arbetar eller har nyligen arbetat inom gymnasiesärskolan. De har också på 

något sätt erfarenhet från en tidig utvecklingsnivå av utvecklingsstörning. I deras 

utbildningsbakgrund finns specialpedagogisk kompetens inom utvecklingsstörning. Några har 

bakgrund som ämneslärare och andra har mer ämnesövergripande utbildningar. 

Person A; Fritidspedagog och specialpedagog. Erfarenhet från förskola, dagligverksamhet, 

grundsärskola samt inom gymnasiesärskola. 

Person B; Lärare, specialpedagog, speciallärare. Erfarenhet från gymnasiesärskola samt av 

kommunövergripande arbetsuppgifter. 

Person C; Musiklärare, musikterapeut och speciallärare. Erfarenhet från låg- och mellanstadiet, 

musikterapi samt inom gymnasiesärskola. 

Person D; Fritidspedagog och speciallärare. Erfarenhet från grundsärskola samt inom 

gymnasiesärskola. 

Person E; Lärare i trä- och metallslöjd och matematik samt speciallärare. Erfarenhet från 

högstadiet, grundsärskola och gymnasiesärskola. 

Person F; Fritidspedagog och speciallärare. Erfarenhet från fritidshem, dagligverksamhet, 

grundsärskola och gymnasiesärskola. 

6.6 Förberedelser och genomförande 

Forskarens förmåga och förkunskaper i det utforskande ämnet har stor betydelse i 

intervjusammanhang (Bryman 2011; Dalen 2008; Kvale & Brinkman 2009). Min egen förmåga 
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som respondent såg jag som en viktig del i sammanhanget. Jag strävade efter att vara så korrekt 

som möjligt i respekt för informanternas möjlighet till fria uttalanden och resultatets trovärdighet 

enligt Kvale och Brinkman (2009). Att det verkligen var deras uttalanden som framhölls utan 

min påverkan i respekt för både resultatets validitet och varje informants utsaga. Kvalitén på 

resultatet styrs av forskarens förmågor att tillvarata svarens omedelbara betydelse för att öppna 

upp till ett avgörande i forskarfrågan utan att styra informanten (Kvale & Brinkman 2009). Mitt 

bakomliggande intresse och yrkesutövande såg jag som en tillgång i sammanhanget. 

Intervjuns kvalité är avgörande för kvaliteten på den efterföljande analysen (Kvale & Brinkman 

2009). Jag upplevde att det var informanterna som stod för långa svarsalternativ vilket är ett 

kvalitetskriterium för en intervju enligt Kvale och Brinkman (2009). Detta syntes också i 

intervjuutskrifterna där det var informanten som stod för talutrymmet. Naturligtvis fanns det 

också tillfällen där jag behövde hjälpa informanten hitta rätt gentemot syftet. Det var vid dessa 

tillfällen som den största risken för påverkan fanns.  

Som en förberedelse för min forskning utformade jag en intervjuguide (Bilaga 1). En 

intervjuguide ska innehålla frågor som täcker de centrala delarna som forskningen ska belysa 

(Dalen 2007; Kvale & Brinkman 2009). Jag har valt att använda mig av öppna frågor. Vid öppna 

intervjufrågor är målet att få informanten att berätta så fritt som möjligt om sina erfarenheter 

(Dalen 2007). Därav valde jag att ställa frågor av beskrivande karaktär. Min utarbetade 

intervjuguide (Bilaga1) har jag följt vid samtliga intervjuer som ett manus (Kvale & Brinkman 

2009). Den har varit ett stöd för mig för att inte sväva ut från forskarfrågan. Intervjuguiden har 

också varit som en komihåglista för att inte glömma något viktigt som exempelvis att ta upp de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2010). 

Något jag i förväg funderade över var om det är lämpligt att lämna ut frågorna till informanten 

innan intervjun. Det blir ett sätt för dem att förbereda sig och på så vis fånga ett mer 

eftertänksamt resultat. Detta såg jag även som en risk i något som kan påverka resultatets 

spontanitet. Istället valde jag att via mejl skicka ut syftet och de mer övergripande frågorna så att 

informanterna på så vis i tanken kunde ställa in sig på vad intervjun skulle handla om (Bilaga 2).  

Samliga intervjuer har genomförts på informanternas arbetsplats. På ett kontor eller i ett 

klassrum där inga andra personer fanns i rummet. Intervjusituationen inleddes med lite småprat 

för att sedan övergå till inledning och bakgrundsinformation enligt intervjuguiden (Bilaga 1). Det 

syftade till att skapa god kontakt och avdramatisera eventuell spänning enligt Kvale och 
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Brinkman (2009). Jag upplevde att det fanns en avslappnad attityd i rummet. Däremot tyckte 

flera personer att det var svåra frågor men att de gärna ville svara så gott de kunde. Som forskare 

försökte jag vara neutral och inte påverka deras svar enligt Dalen (2007) samt Kvale och 

Brinkman (2009). Istället fokuserade jag på att göra olika uppmuntrande återkopplingar för att 

visa intresse om det som lyftes fram. Jag använde också de fraser som jag noterat som 

hjälpfrågor i intervjuguiden (Bilaga 1). Menar du att… är ett exempel på en sådan fras.  

Från början hade jag avsikter att göra en provintervju. Dalen (2008) rekommenderar att utföra en 

provintervju för att testa sig själv som intervjuare. Detta föll bort på grund av prioriteringar och 

tidsbrist. Jag såg dock inte att min första intervju hade sämre kvalité än de efterföljande. 

Däremot testade jag inspelningsfunktionen som en förberedelse. Något som ses som bra för att 

forskaren ska behärska tekniken (Dalen 2008).  

6.7 Forskningsetisk reflektion  

All forskning ska ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 

2010). Detta för att säkerställa att informanterna inte ska utsättas för några negativa 

konsekvenser. Som forskare behöver jag reflektera över etiska dilemman. Etiska reflektioner ses 

som extra viktiga i intervjusituationer då forskaren möter informanten personligen (Dalen 2008; 

Kvale & Brinkman 2009). Det kan uppstå konflikter mellan vetenskapliga insikter och eventuella 

konsekvenser för deltagarna (Kvale & Brinkman 2009). I speciella och sårbara grupper måste 

forskaren använda stor varsamhet (Dalen 2007). För att inte riskera anonymiteten för den här 

speciella gruppen av informanter har jag valt att inte särskilja vilken av informanterna som 

citeras i resultatdelen. Deras kompetens är så speciell och unik för varje person att jag inte vill 

riskera att det uppstår några konsekvenser för deltagarna. Jag gör istället en kort sammanfattning 

där jag kommenterar några skillnader mellan deras yrkeskompetenser som presenteras i den 

avslutande diskussionen och sammanfattningen. I min studie har jag försäkrat mig om att 

informanterna känner till informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2010). Därefter har de tagit ställning till om de vill delta. 

Informationskravet; I kontakten med informanterna fick de information om syftet med studien. 

Ett brev skickades ut som förtydligade syftet (Bilaga 2). I brevet var jag också noga med att 

poängtera att det var den specialpedagogiska kompetensen som hade störst betydelse i 

sammanhanget. Detta för att de är ämneslärare och kanske ansåg sig sakna kompetens i antingen 

musik eller språk och kommunikation. 
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Samtyckeskravet; Samliga informanter har gett sitt samtycke till deltagandet i studien. Detta 

har skett dels vid första kontakten men också vid intervjun. I början av intervjun har jag 

informerat om att de alltid kan avbryta sin medverkan. De har också givigt sitt medgivande att 

spela in intervjun. 

Konfidentialitetskravet; Jag har lagt stor vikt vid att avidentifiera och anonymisera de personer 

som deltagit i studien. Detta ser jag som ytterst viktigt då det inte finns så många personer som 

arbetar inom gymnasiesärskolor. I framskrivningen av resultatet har jag varit försiktig med hur 

jag framställd sådant som kunnat leda till identifikation. En kortare beskrivning av 

informanternas utbildningsbakgrund och erfarenhet har jag dock redovisat. Något jag såg som 

nödvändigt då erfarenhet och kompetens kunde ha betydelse i sammanhanget. 

Nyttjandekravet; I kontakten med informanterna har jag berättat att materialet ska användas i 

min examensuppsats och att arbetet ska redovisas i dessa sammanhang.  
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7 Resultat 

I detta kapitel redovisar jag resultatet av min studie. Resultatet presenteras i fem centrala 

kategorier. Beskrivningskategorierna förklaras med citat från intervjuerna. Mina framarbetade 

kategorierna är; 1) upptäcka och urskilja, 2) individens utvidgning, 3) samspel i miljö, 4) läraren 

som utvidgare och 5) metoder och verktyg. 

7.1 Upptäcka och urskilja 

Informanterna ser många likheter mellan språk, kommunikation och musik. Inom denna kategori 

beskriver de musikens möjlighet att upptäcka och urskilja språkliga aspekter. De går in på att 

rörelser där kroppen är aktiv bidrar till utveckling. Något som också tas upp är möjligheter att 

träna kommunikativa kunskaper som exempelvis turtagning, munmotorik, befästa begrepp eller 

att lära in nya ord tillsammans med teckenstöd och bilder. En informant uttrycker det så här 

utifrån det speciella med denna målgrupp: 

Musiken förstärker den rytm som finns i talet. När man talar till små barn förstärks 

intonationen i språket. Det får ju våra elever också fast de behöver ha längre tid på sig, 

som de flesta med funktionshinder. Man har ju alla de där bitarna i musiken som man 

egentligen behöver för ett språk med puls, melodi och ordförståelse. 

En annan informant utvecklar detta när hen pratar om elever som inte själva kan uttrycka sig i 

tal. Hen beskriver en aktivitet som pågår med hjälp av en ”Big mack”. En Big mack är ett 

kommunikationshjälpmedel med inspelningsfunktion. Läraren spelar med sin egen röst in en 

sång eller ett meddelande som eleven sedan aktiverar genom att trycka på en kontaktyta.  

Så kan man ju spela in en snutt på en Big mack, som kanske ska komma in vid ett visst 

tillfälle. Det kan ju vara att elever har haft varsin Big mack. Då är det turtagning att de 

ska veta när deras fras kommer in. 

Informanterna går in på hur språkliga aspekter förstärks genom att delta i rörelser till musiken. 

Rytm och puls i kombination med rörelser där hela kroppen är aktiv bidrar till detta. Dans och 

rytmik med exempelvis klapp och stampövningar förstärker upplevelsen i kommunikationen. 

Detta menar informanterna bidrar till en god språkutvecklande effekt. En informant beskriver: 



 

Musik som kommunikativt medel för elever på tidig utvecklingsnivå 

Linköpings universitet 2015  Sida 38 av 59 

 

Musiken har en poäng i att börja i görandet för språket är ju väldigt abstrakt, men 

musiken är väldigt mycket att göra och på så vis förs andra saker in. Man kan ju prata 

om den också och samtidigt jobba medvetet med stavelser och rytm och göra dem med 

rörelser med kroppen som klappövningar och så. Då har det väldigt god effekt. 

Elever med flerfunktionshinder som inte själva kan utföra rörelser får på andra sätt delta och 

upptäcka musikens medryckande uttryck. En informant ger ett exempel från en gruppaktivitet 

med rullstolsdans. Det är en dansform där elevassistenter och lärare kör runt eleverna i deras 

rullstolar i organiserade dansformationer till musikens variationer av takt, puls och tempo.  

Vi hade ju rullstolsdans med. Där fick man verkligen respons. Det var en helt fantastisk 

upplevelse om man tänker på att eleverna var väldigt multihandikappade, både blinda 

och döva och allting. Man såg att det hände någonting. Det är ju både takt och att de 

kände. De kände att rullstolen åkte fram och bak och tre fram och tre bak och snurr och 

att det var samma och lika varje vecka. Ja ibland gick man i formationer så man mötte 

varandra. Jag såg leenden och de som sov vaknade. Det hände någonting. Det var 

positivt och personalen var glada. De är ju viktiga, jätteviktiga.  

Förmågan att lyssna och urskilja ljud och det ordlösa är också något som tas upp i intervjuerna. 

Hörseln och förmågan att lyssna finns som en gemensam nämnare i både musik och språkliga 

uttryck. Eleverna behöver lyssna och träna på att urskilja ljud för att upptäcka skillnader i 

språkmelodier. Så här uttrycker några olika informanter: 

Den här melodin, språkmelodin som vi har är ju olika i olika språk och all 

språkutveckling. Det handlar ju mycket om att få höra språket och takten så att man 

pratar rätt.  

Vi kan träna på att höra när musiken går fort eller när den går sakta.  

Man kopplar på musiken för att samspela. Då blir det ett hörselsamspel i musiken. Det är 

en kommunikation det med fast det är inte med ord utan man får lyssna.  

7.2 Individens utvidgning. 

I denna kategori beskrivs hur individens kunskaper utvidgas i musikens uttryck. Informanterna 

går in på musik som motivation och musik som möjlighet att sätta struktur på vardagen. Detta 

menar de bidrar till individens utvidgning av sin verklighetsuppfattning. Motivation och lust är 
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något samtliga informanter tar upp som en mycket stor fördel med musiken. Om det lustfyllda 

beskriver en informant i följande två citat: 

Musikens betydelse är ganska tydlig, vilket syns när man har dem under en samling. Man 

får en helt annan kontakt, motivation och närvaro. Många elever blir fångade i det som 

en inkörsport. 

Man använder sång och sin kropp mera än när man bara pratar. Man lägger till något 

till talet, eller kanske ett instrument. Då är det en sak som fångar intresset. 

Två olika informanter utvecklar om motivation som en avslappnande och ventilerande effekt: 

De flesta har ett positivt förhållningssätt till musik. Lyssnar på det och blir lugna och 

slappnar av. Den avslappnande effekten kan ju ha bra positiv effekt på att man kan få 

fram det man vill på ett bra sätt.  

För elever som inte kan sitta still och jobba så länge så kan man använda någon musik 

som eleven gillar som en morot på slutet eller som en pysgrej så att eleven kan jobba 

igen.  

Informanterna går in på att musik används för att tydliggöra språket för individen. Musik kan 

användas för att sätta struktur på vardagen genom att förklara tid. Eleven upptäcker utifrån en 

här- och nusituation att det sker en förändring. Det kan bli en upptäckt om vilken situation eleven 

infinner sig i just nu. Två informanter uttrycker: 

Har man inget tidsbegrepp och vet när skolan startar eller slutar, eller vilken dag det är 

då kan man ha olika sånger för olika dagar. Då kanske de får en känsla för att det är 

fredagslåten eller fredagsdansen och då vet de att det är helg snart.  

Musiken bli en slags signal. Att nu börjar lektionen då är det alltid så här och då vet man 

att det är i början och sen kommer slutet.  

Informanterna upplever att de lättare får kontakt och respons från eleverna med hjälp av musik. 

Det blir ett sampel där varje ljud förstärker elevens deltagande. Var och en deltar under sina egna 

förutsättningar och de kan vara väldigt olika. Den ordlösa kommunikation beskrivs som en viktig 

utvidgande effekt i gymnasiesärskolan, då många har svårt med det talade språket. När det 

lyssnas på musik berör det på något sätt individen. Det blir en ordlös kommunikation som 
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förmedlar något annat än det som sker via tal. En person beskriver om det vid två olika tillfällen i 

intervjun: 

Det kan vara skönt för vissa elever att inte behöva prata hela tiden utan med musiken kan 

man på något sätt bara göra.  

Musiken talar direkt till känslan istället för att förklara något.  

En annan informant utrycker om samma fenomen: 

Många gånger är ord inte så betydelsefulla om man inte får kontakt. Det kan vara att 

någon inte vill prata eller kan prata eller pratar för mycket eller någonting. Då kan de 

estetiska uttrycksformerna vara en öppning eller ett möte. Man kan mötas och börja göra 

någonting. Om man inte har det så kanske man inte får den här kontakten alls.  

Samtliga informanter tar upp hur teckenstöd förstärker innehållet i språket och bidrar till 

utvidgning av språkförståelse. Det är inte alltid lätt att sjunga och teckna samtidigt. En informant 

beskriver så här: 

När de börjar teckna så glömmer de att sjunga. En del elever sjunger genom att teckna 

eller genom att gunga. De kanske inte sjunger några toner överhuvudtaget. Alla deltar ju 

på sitt sätt. Det kan ju vara för mycket att både teckna och sjunga till en början och då 

får de göra en sak i taget. Efter ett tag kanske det kommer både tecken och sång.  

7.3 Samspel i miljö 

Inom denna kategori beskrivs olika aspekter som uppkommer i social kontext. Samtliga 

informanter uttrycker att musik är ett forum där eleverna kan upptäcka och utforska samband i 

sin egen miljö. Den sociala kompetensen utökas i samspel med andra. En förståelse utifrån den 

verklighet de lever i. Tre olika informanter beskriver:  

Det är ju samspel överhuvudtaget att man behöver röra sig i ett rum till musik. Att man 

får ta plats eller om man inte får ta plats eller att man måste mötas. 

För den här målgruppen är det oftast på enskild basis man gör allting, man förstår inte 

nyttan av att göra saker tillsammans och framför allt göra saker tillsammans med 

jämnåriga. Man gör något tillsammans med en vuxen eller någon professionell person, 
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men med musik kan man verkligen göra tillsammans. Att förstå en verklighet utifrån att 

vara tillsammans. Man får en kunskap om vad andra tycker annat än vad jag tycker. 

Det kan vara ett sätt att uttrycka det man känner samtidigt som man gör något 

tillsammans. En del elever har ju svårt för det annars, men det här blir något man gör 

tillsammans. På något sätt får man en överföring i att man är en betydelsefull del av en 

helhet.  

Med hjälp av uppträdanden av olika slag skapas möjligheter att överraska omgivningen. Det syns 

i förväntningar och förutfattade meningar om vad målgruppen klarar av menar informanterna. 

Även andra personer utanför skolan ser, upptäcker och upplever något som personer med 

utvecklingsstörning förmedlar. Två olika informanter beskriver: 

Att visa upp något för en föräldragrupp på en scen tas emot väldigt positivt. En del elever 

är väldigt blyga, men läraren får dem att våga utan att det är tvång. Det visar sig att 

många elever har väldiga begåvningar. Föräldrarna får se en ny sida av sitt eget barn 

som de inte visste fanns. De är helt imponerade. Eleverna har många gånger överraskat 

sina närmaste. Det är ju helt fantastiskt. Dessutom är det proffsigt gjort. Det är en riktig 

scen med levande musik och utan trams för det är på riktigt. 

De som har tecken som sitt kommunikationssätt tecknar med i kören. Ibland kan det vara 

att alla tecknar då blir det effektfullt. Det är vackert med rörelsen också med tecken till 

musik. Att det både är estetisk och att det blir starkt när man ser att många tecknar. Det 

blir också tydligt för en publik. Vi visar att vi kan kommunicera på olika sätt.  

Flera informanter talar om ”Glada Hudik”, en musik och teaterföreställning som blivit aktuell i 

tv och media. De går in på dilemmat utifrån både det positiva i att målguppen lyfts fram och blir 

synliggjorda i samhället samtidigt som det utvecklas ett slags lustspel på någons bekostnad. En 

person uttrycker: 

Vi har ju det här med Glada Hudik som har blivit lite populärt, men det viktiga är att se 

att den här gruppen är en del av samhället. Vi är inte så olika egentligen. Det handlar 

bara om att man har lite olika förutsättningar och att samhället är ganska hårt också. Att 

vi ska klara saker så självständigt men här är det en grupp som klarar mycket men 

behöver hjälp.  
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Informanterna talar om samhällsperspektivet och balansgången som finns utifrån allmänna 

kunskaper om målgruppen och respekt för individen. Om detta uttrycker två olika informanter: 

Dilemmat med det här med samhällssyn för den här målgruppen är att det inte är perfekt. 

Vi som är invigda och jobbar med de här eleverna tycker ju det är ganska fantastisk. Men 

utifrån sett för dem som inte känner till den här målgruppen kanske det inte är lika 

fantastiskt. Det kan lätt bli lite lyteskomik över det hela.  

Det är en balansgång kring på vilket sätt musiken ska finnas. Bara för att eleven har en 

utvecklingsstörning så kan man göra vad som helst på scenen och alla tycker det är 

jättebra. Eleverna bjuder inte på perfektion men man vill ge någonting annat som 

kommer från deras erfarenheter. Det är en känsla som förmedlas till publiken inte att 

framträdandet är perfekt vad det gäller orden. 

7.4 Läraren som utvidgare 

Kategorin går in på lärarnas dilemman i att utvidga elevens kunskaper med utgångspunkt från 

elevernas utvecklingsnivå. I gymnasiesärskolan finns både speciallärare, specialpedagoger och 

elevassistenter i elevernas närhet. Speciallärarna och specialpedagogerna har ansvaret för 

innehållet i undervisningen. Utbildning och intresse är något som tas upp i intervjuerna som 

inverkar på innehållet i musik, språk och kommunikationssammanhang. Kunskaper och 

förmågor i musikämnet kan begränsa menar de. Det finns många hinder som läraren behöver 

övervinna och förhålla sig till. Två olika informanter uttrycker om sina egna kunskaper: 

Eleverna får delta på lärarens villkor. När man som lärare inte kan musik får man bjuda 

på sig själv och göra bort sig i deltagandet. Visa att man faktiskt inte kan det här perfekt. 

Det negativa är om man som lärare tycker att det är läskigt med musik. Om man inte 

behärskar det riktig blir det ett tillkortakommande. Då kanske man gör det för att man 

måste. Poängen är att eleverna svarar bra. De bryr sig inte om läraren kan sjunga eller 

inte. Det är nog värre att det finns många assistenter som lyssnar och hör.  

Att personlig kännedom om eleven har betydelse tas upp i intervjuerna. De utgår från något 

eleven känner till och kan på så vis få igång eleven till något annat för att bryta mönster. En 

kunskap med respekt för eleven i förhållande till vad den har möjlighet att klara. En och samma 

informant uttrycker sig i följande två citat: 



 

Musik som kommunikativt medel för elever på tidig utvecklingsnivå 

Linköpings universitet 2015  Sida 43 av 59 

 

Det gäller att hitta var i utvecklingen personen är och hur jag når till den här personen. 

Här kan musiken bidra till att hitta motivationen och viljan att lära sig något. Som lärare 

får man bjuda på sig själv och använda det man har. Det gäller att vara lyhörd och se 

vad som glittrar i ögonen på eleven och se vilken respons man får. Det märker jag 

ganska snart genom och blir utvärderad om det blir fel. Då kanske eleven somnar, reser 

på sig eller lämnar lokalen (Skratt).  

Att sjunga en sång kan vara ett sätt att få igång eleven eller att bryta mönster. Det är ett 

sätt att locka in i en lustkänsla istället för en vrång känsla.  

Att anpassa rätt är inte alltid så lätt. Informanterna tar upp om svårigheter som uppstår när de 

strävar efter att anpassa och utmana målgruppen. Det finns trots allt en social vardag som varje 

individ ingår i även om varje elev har stora behov av individuell anpassning. Anpassningen 

beskrivs i att mötas genom att hitta något som eleven gillar. Även det barnsliga kan vara svårt att 

övervinna i gymnasiesärskolan, speciellt om eleven själv inte är mottaglig för ungdomskulturen i 

alla lägen. Två olika informanter beskriver dessa fenomen: 

Jag tror kanske att vi sätter upp hindret ibland för att man inte får vara för barnslig på 

gymnasiet. Man ska ju mer ta in ungdomskulturen. Ibland behöver de det här barnsliga 

ändå för de är ju barn i en stor kropp så man behöver mixa det här. Där kan man känna 

en rädsla över att lägga sig på en för barnslig nivå många gånger och sätta upp hindren 

själv. Men vad väljer de? De väljer Pippi och de väljer Emil om de själva får välja. 

Det är svårt att veta om man precis anpassar rätt alltid. Det är inte så att man ska 

anpassa och göra stigen plan jämt. Det ska ju ske en utveckling även på det som de 

tycker är jobbigt att tas med. Då pratar jag inte om ämnesutveckling utan mera det 

vardagliga som förmågan att utsättas för musik. Att kunna hitta en koncentration i det. 

De ska inte springa ut ur klassrummet när det tycker det är jobbigt utan hitta någon 

annan lösning då, eller de som tycker det är jobbigt att umgås med andra. Man kan ju 

inte säga att de aldrig ska utsättas för att umgås med andra, för livet är ju att man 

kommer att stöta på andra antingen man vill eller inte så man måste hitta något sätt. Men 

man måste ta mycket hänsyn för det går ju inte att gå fort fram eller komma hela vägen 

kanske. Det är både att anpassa och att utmana.  
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7.5 Metoder och redskap 

I denna kategori tas det upp några metoder och redskap som används. Musik är en metod som 

används för att nå språkliga och kommunikativa mål. Det blir ett sätt att variera inlärningsmetod. 

Att inte enbart uttrycka sig i tal utan att lägga till något mer som bidrar till att eleven upptäcker 

eller skapar förståelse för sin verklighet. Två informanter uttrycker: 

Kommunikation har man i alla ämnen. Det är svårt att säga att man inte drar nytta av 

kommunikation, eller måste ta hänsyn till det. I särskolan framför allt måste man ta 

hänsyn till kommunikationssätt och använda annat än bara det muntliga och text. 

Musiken är ju ett redskap. Vi som jobbade kunde väl tre ackord var eller så, men vi hade 

det verkligen som ett sätt där vi kände att vi nådde de här personerna på ett annat sätt 

mot att vi använde ord. 

Inom kategorin metoder beskrivs flera Alternativa och Kommunikativa Kommunikationssätt 

(AKK). Teckenstöd är den AKK metod som används mest till musik enligt informanterna. 

Fördelen menar de är att tecken är lätt att använda eftersom händerna alltid finns med som ett 

redskap. Bilder, verkliga föremål och kroppen används också som redskap till musik. Här 

kommer citat från fyra olika informanter: 

Vi tränar begrepp och sjunger begrepp och pratar begrepp så att det blir en del av att 

eleven förstår. Om man visar genom att någon ställer sig framför, då har jag gjort det, 

sjungit om det och sett på det, tecknat om det eller tagit ett kort och sett när jag står 

framför. Kanske har jag någon docka som leker framför och bakom och sjunger och 

dansar. Det är ju med många olika medel man skapar förståelse för språket.  

Man kan arbeta med bilder och tecken till musik. Man övar in sångerna tillsammans med 

bilder och tecken som stöd. Tecken är det som används mest. Tecken och bilder blir som 

stöd till innehållet i texten.  

Man kan teckna till för att få en innebörd i vad man sjunger, man ser ju tecknet. Det är 

ett uttryckssätt det med som allt annat estetiskt. Det blir en kanal att förmedla det man 

tänker och känner.  

Istället för att hålla på och säga saker används bilder för att kunna välja eller att se 

objektet exempelvis trumman eller maracas.  
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Två informanter beskriver för och nackdelar med att använda kroppen som redskap:  

Jag vill jobba mycket med rörelser för hela kroppen. Svårigheten finns i att rummet är 

litet och att eleverna är stora och har långa ben.  

Kroppen bär vi med oss hela tiden istället för att använda bilder.  
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8 Avslutande diskussion och sammanfattning 

Nu följer en diskussion där jag analyserar mitt resultat och kopplar till tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv. Jag gör också en sammanfattande diskussion där jag sammanställer 

resultatet och går in på informanternas olikheter eftersom jag valt att inte särskilja deras citat i 

framställningen av resultatet. Avslutningsvis tar jag upp något jag fått syn på och vill utforska 

mer om i framtiden.  

Mitt övergripande syfte med denna studie var att undersöka hur några speciallärare och 

specialpedagoger ser på musik, språk och kommunikation i gymnasiesärskolan för elever inom 

de lägsta utvecklingsnivåerna. De uttalanden som kommit fram under de sex intervjuerna har jag 

sammanställt i fem kategorier som presenterats i resultatdelen. Jag vill påpeka att mitt resultat 

inte har några skarpa gränser utan flyter i viss mån mellan de fem kategorierna. Jag ser en 

tillförlitlighet till att resultatet överrensstämmer med verkligheten då det empiriska materialet 

behandlats med varsamhet. Studien är dock relativt liten vilket läsaren måste ta hänsyn till i 

resultatets trovärdighet. Den ger ändå någon slags tillförlitlig vägledning om innehållet i 

undervisningen på gymnasiesärskolan.  

8.1 Diskussion 

Kyléns kriterier (2012) löper som en röd tråd genom alla intervjuerna vilket speglar målgruppens 

utvecklingsnivå. Speciallärarna och specialpedagogerna visar i sina uttalanden att de ser på 

musik och kommunikation utifrån ett här- och nuperspektiv. Likaså går de in på tidsuppfattning 

och svårigheter att utrycka sig i tal. Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) 

används flitigt som stöd för målgruppen (Brodin 2008; Heister Trygg & Andersson 2009; Heister 

Trygg 2008a). Gymnasiesärskolan läroplan för det individuella programmet ligger som en grund 

i deras uttalanden. Utifrån läroplanens grundläggande kravnivå beskriver informanterna 

elevernas uttrycksmöjligheter i att delta, reagera igenkännande eller urskilja och reagera 

(Skolverket 2013).  

Det finns en betoning i resultatets samtliga kategorier på musikämnets mångsidighet. Musik som 

metod visar sig ha en stor flexibilitet, vilket gynnar utveckling av språkliga och kommunikativa 

färdigheter. Motivation och lust menar informanterna höjer musikämnet i gymnasiesärskolan. 

Även möjligheten att locka eleverna in i något annat. Informanterna menar att musik kan avleda 

från något motsträvigt till något mer lustbetonat och på så vis komma vidare till nya mål.  
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Speciallärarna och specialpedagogerna ser en mängd likheter mellan musik, språk och 

kommunikation. Det handlar om att känna igen, urskilja, lyssna på olika nyanser och uttryck 

(Dahlbäck 2011; Ferm Thorgersen 2012). Kunskaper knyts till förmågor i att hantera och 

uppleva och urskilja musikens variation (Ferm Thorgersen 2012; Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling, & Wallerstedt 2011).  

För målgruppens elever på tidig utvecklingsnivå går speciallärarna och specialpedagogerna in på 

musikens möjligheter att befästa begrepp utifrån ett här- och nusituation. Eleverna deltar och får 

möjlighet att själva uppleva vad det är som pågår (Skolverket 2013). Flera olika tillvägagångssätt 

används där både kroppsrörelser, artefakter och tecken som stöd tas upp som beskrivande 

exempel på hur speciallärarna och specialpedagogerna arbetar kombinerande med både musik 

och kommunikations ämnen. De använder både grafiska och visuella föremål som AKK 

(GAKK) och tecken som AKK (TAKK) (Heister Trygg & Andersson 2009). Att flera olika 

tillvägagångssätt används tar Dalbäck (2011) upp som en gynnsam effekt på begrepps- och 

tankeutvecklingen. Speciallärarna och specialpedagogerna beskriver detta i aktiviteter där sånger 

upprepas på så många olika sätt som möjligt med visuellt stöd och kroppsrörelser. 

Att göra något med hela kroppen i en här- och nusituation beskrivs som en stor fördel med 

musikämnet. Inte aktiviteter för sakens skull utan med en eftertänksam pedagogik där språkliga 

och kommunikativa mål ligger till grund för aktiviteten. Något som tas upp som en svårighet är 

utrymmet för rörelse. Speciallärarna och specialpedagogerna vill arbeta mer med hela kroppen 

men eleverna tar mycket plats och klassrummen saknar många gånger det utrymme som personer 

med flerfunktionshinder upptar. För rörelseaktiviteter krävs utrymmen för rullstolar och 

elevernas stora kroppar. Målgruppen har behov som ett litet barn av rörelseaktiviteter för att 

utveckla kommunikation men tar betydligt mer plats. I musikens gestaltning gäller det att få 

tillfällen att röra sig i takt till musiken och uppleva och urskilja dess variation (Pramling 

Samuelsson m.fl. 2011). Puls måste erfaras som puls genom möjlighet att urskilja variationer och 

avvikande puls. Rullstolsdans är ett exempel på en sådan upplevelse som beskrivs i resultatet.  

Musikens möjlighet till en ordlös kommunikation beskrivs i intervjuerna. För personer som har 

svårt att uttrycka sig i tal är musikens ordlösa kommunikation särskilt betydelsefull. Här finns 

utrymme för återhämtning och känsloupplevelser vilket används både som en drivkraft och som 

en ventil. Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) säger att i musiken finns en känsla av 

samförstånd utan att använda ord. I resultatet uttrycks om den ordlösa kommunikationen när en 

informant säger att ”musiken talar direkt till känslan istället för att förklara något”. Det blir ett 
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sätt för gymnasiesärskolans elever att slippa lägga sin energi på att uttrycka sig, något som för 

dem kan vara både tidskrävande och svårt. Istället kan de bara vara i musiken men ändå uppleva 

ett deltagande i en kommunikation som på något sätt talar direkt till känslan. Precis om Heister 

Trygg (2008a) uttrycker visar det sig att elever som inte själv kan fylla tystnaden med eget tal 

har musik en stimulerande inverkan. De kan ändå följa med i texten till en välkänd visa och 

musiken fungerar då som ett sätt att tala till både minne och känslor i en social kontext. En 

informant uttrycker att det blir ett ”hörselsamspel” vilket hen menar är en kommunikation där 

eleven lyssnar utan att använda ord. Musik som etiskt uttrycksmedel kan som en annan 

informant utrycker det generera en öppning för ett möte. Hen menar genom att göra något 

tillsammans går det få kontakt med eleven på ett sätt som kan vara svårt i andra sammanhang där 

ord har större betydelse.   

Något som också kommer fram i intervjuerna är hur andra ser på den här elevgruppen. Genom 

uppträdanden av olika slag finns möjlighet att visa upp något för en publik. Informanterna 

poängterar att det inte får bli lyteskomik. Det viktiga är vad eleverna faktiskt kan och att de visar 

att det finns många sätt att kommunicera till en omvärld. Speciellt syftas till det estetiskt vackra i 

att använda tecken som AKK. Men det mest betydelsefulla är att det förmedlas en känsla till 

publiken med respekt för individen. Personer med utvecklingsstörning kan ha stor nytta av att 

delta i en kör eller en orkester menar Theorell (2009). Uppträdande sprider glädje vilket ger en 

hälsofrämjande effekt både för dem själva och för omgivningen. Det viktigaste i sammanhanget 

är som speciallärarna och specialpedagogerna uttrycker det den process som sker på vägen till ett 

uppträde. Det handlar om den självkänsla det ger för varje enskild person i att visa att man kan 

något (Furenhed 2012). 

För elever som har stora individuella behov bidrar musiken till möjligheter att samspela i en 

social kontext. I musikens uttryck lyfts andras behov fram och blir synliga i ett gemensamt möte 

med jämnåriga. Runt eleverna finns många vuxna som stöttar dem i vardagen och kan förhålla 

sig till elevens individuella behov. Kamraterna i klassen saknar ofta förståelse för andra elevers 

individuella behov. I musiken måste de mötas. Det går inte att sjunga två olika sånger samtidigt 

utan det blir en sång i taget. Det krävs någon slags organisation och samstämdhet för att det ska 

bli musik. Därmed gör eleven något tillsammans med andra elever som en dans eller en 

rörelseaktivitet eller att enas i en gemensam sång. Musik som fenomen kräver ett utövande och 

blir därmed beroende av människan enligt Ferm Torgersen (2012). Det är vid mänskliga 

sammankomster som musik uppstår. Människor möts och samlas kring musikens uttrycksform 

vilket generar ett gemensamt utövande. Musik ses i viss mening som ett sätt att kommunicera 
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(Fagius 2001; Kullberg 2006). Som jag ser det är möjligheten till socialt samspel den största 

fördelen med musik för elever på tidig utvecklingsnivå. Det blir oftast ett motivationshöjande 

sätt att utöka sina kommunikativa färdigheter för elever som har svårt för det annars.  

Oavsett elevernas svårigheter finns de en social verklighet där eleven behöver anpassa sig till 

sociala regler. Det går inte som en informant uttrycker det ”anpassa och göra stigen plan jämt”. 

Utmaningen är många gånger att hitta sammanhang och lösningar där eleven kan utvidga sin 

förmåga att umgås med andra. Där ser jag att musiksammanhang kan bidra till utveckling av 

anpassningsförmågan genom att på ett relativt kravlöst sätt göra något tillsammans med andra. 

Musiken i sig har en motiverande effekt där eleven lockas in i en mer medgörlig känsla. Det 

uppstår någon slags upplevelse i att vara en betydelsefull och viktig del av en helhet precis som 

det är i en avancerad kör eller orkester.  

Speciallärarnas och specialpedagogernas förmågor har betydelse på flera sätt. För dem som inte 

var bekväma med musikämnet gällde det att bjuda på sig själva och våga agera inför andra 

vuxna. Ämnesuppdelningen mellan lärarna på gymnasiesärskolan gynnar varje ämne för sig men 

när både musik, språk och kommunikation ska sammanstråla kan det utgöra en svårighet för 

varje lärare oavsett utbildningsbakgrund. Men även en bristande musikalisk bakgrund kan enligt 

Söderman (2012) ses som en tillgång, särkilt när det finns en lekfull atmosfär kring musiken. Det 

gäller att bli inspirerad och se sin egen bakgrund som en möjlighet och inte som ett hinder. 

Positiva lärandeeffekter uppstår allra bäst när läraren känner sig nöjd med sin undervisning enligt 

Persson och Persson (2012). Det handlar precis som några informanter säger om att våga bjuda 

på sig själv och ha ett tillåtande och kreativt klimat.  

Den mest komplexa uppgiften för speciallärarna och specialpedagogerna var att lägga sig på rätt 

undervisningsnivå i enlighet med Barow och Östlund (2012). Alla lärare strävar efter att nå 

elevens proximala utvecklingszon något som sker genom att ställa relevanta krav i förhållande 

till vad eleven klarar (Barow & Östlund 2012; Doveborg & Pramling 2012; Imsen 2000; Säljö 

2005). Valet av musikaktivitet kunde förvisso utgå från något eleven känner till och sedan locka 

till något nytt. Däremot att utmana dem vidare utanför elevens bekvämlighetszon kunde i vissa 

fall få sina konsekvenser.  

Informanterna ger exempel på situationer där eleven gör val i undervisningssammanhang. 

Valmöjligheter och alternativ kan göra stor skillnad för att utöka självbestämmande för personer 

som har svårt för det annars enligt Heister Trygg (2008a). Den fostrande pedagogiken har många 
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gånger svårt att få fäste när eleven befinner sig på låg abstraktionsnivå. Eleverna har svårt att 

förstå konsekvenser av sammanhang (Kylen 2012). Gymnasiesärskolans läroplan (Skolverket 

2013) säger dock att eleven ska ges möjligheter att göra val. När eleven inte längre vill delta i 

musikundervisningen finns möjligheten att förflytta sig ut från klassrummet. Det blir en 

konsekvens av att innehållet i undervisningen inte är tillräckligt tilltalande för eleven. Vilket kan 

bero på att det är för svårt, för ovant, bara tråkigt eller att eleven helt enkelt har en dålig stund 

utifrån sin grundproblematik med allt vad ett flerfunktionshinder kan innebära. Svårigheter som 

uppstår kan också bero på att personen är oförmögen att sortera och tolka sina känsloimpulser 

(Theorell 2009). På ett sätt blir det ett misslyckande för läraren men också en frihet för eleven att 

kunna avbryta sitt deltagande och bara delta i musiksammanhang när denne är motiverad.  

Att utmana rätt är inte lätt för speciallärarna och specialpedagogerna, särskilt då eleven själv 

inte kan uttala sig i talat språk och därmed inte kan förklara vad den gillade eller inte gillade i 

sammanhanget. Vid användning av AKK med kroppsliga uttryck som teckenkommunikation 

krävs det full uppmärksamhet och närvaro då de är lätta att missförstå och bygger på tolkningar 

(Heister Trygg & Andersson 2009). För att detta krävs som Doveborg och Pramling Samuelsson 

(2012) uttrycker, lyhörda lärare med förmågor och kunskaper om individens uttryck för att 

utmana dem vidare i sitt eget lärande. Det är trotts allt läraren som ger förutsättningar för 

individen att komma i kontakt med ny musik eller skapa redskap som genererar meningsfulla 

musiksammanhang (Pramling Samuelsson m.fl. 2011; Wallerstedt m.fl. 2014). 

Det ses om som en viktig aspekt i undervisningen att skapa möjligheter för elever att ta 

självständiga initiativ (Brodin 2008). Personer på tidig utvecklingsnivå tar få egna initiativ. 

Speciallärarna och specialpedagogerna tar upp att varje elev behöver tid i både musik, språk och 

kommunikativa sammanhang. Uppgiften blir många gånger i processer med utvecklingen mot 

den proximala utvecklingszonen att låta det få ta tid. Omgivningen behöver se till att det finns tid 

vid kommunikation och inte ha alltför bråttom att påskynda eller avbryta (Brodin 2005).  

8.2 Sammanfattande reflektioner 

Syftet med studien anser jag är besvarat även om frågeställningarna till viss del löper i varandra. 

Kategorierna i resultatet flyter också till viss del mellan varandra men jag anser ändå att en röd 

tråd finns gentemot syftet. Det är dock några perspektiv som fångat mig mer än andra. 

Det som jag mest uppmärksammat är musikens goda möjligheter att finna elevens motivation till 

kommunikation i sociala forum, något som många gånger kan vara ovant och svårt för 
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målgruppen då det arbetas mycket på individuell bas. Kanske är det just det som gör att 

musikens utryck har så stor betydelse i gymnasiesärskolan för att utvidga sociala samspel. Att 

låta det få ta tid och gå små, små steg framåt är något speciallärarna och specialpedagogerna 

själva utrycker som en viktig aspekt i musik, språk och kommunikationssammanhang. Det är 

också viktigt att anpassa rätt, något som anses ytterst svårt.  

Den ordlösa kommunikationen är något jag fått syn på och som har framställts som särskilt 

betydelsefull på många sätt. Den här delen av resultatet har fångat något som jag anser tas för 

givet men samtidigt är oreflekterat enligt en fenomenologisk reduktion vilket genererar 

fenomenets gemensamma essens (Allwood & Erikson 2010; Kvale & Brinkman 2009; Szklarski 

2009). I den ordlösa kommunikationen finns möjlighet till återhämtning i en slags kravlös 

gemenskap, där eleverna är deltagare i en passiv kommunikation genom att bara lyssna på 

musiken. I undervisningen syns sammantaget det meningsfulla i en här- och nusituation (Kylén 

2012; Holgersen 2012). Slutligen vill jag lyfta fram att man inte får glömma bort att i 

undervisningssammanhang finns också ett helhetsperspektiv. En balansgång mellan individens 

bästa och gruppens bästa.  

Oavsett om speciallärarna och specialpedagogerna har kompetens i musik eller språk och 

kommunikation så har de flesta tyckt att det var svårt att svara på mina intervjufrågor. De flesta 

arbetade inte så mycket med musik överhuvudtaget. De gjorde istället uttalande utifrån andra 

perspektiv som exempelvis något de gjort tidigare eller något de upptäckt på annat sätt. Det 

kunde vara genom att använda inspelad musik eller något de sett andra göra som exempelvis vid 

ett uppträde. 

Även för musikläraren var det svårt. För denne handlade det mest om svårigheten att se helheten 

för elever som hen bara träffar i musiksammanhang. Att uttala sig om språkliga perspektiv var 

ovant för musikläraren. Dalbäck (2011) tar upp om risker med att all musikundervisning läggs på 

en speciellt utbildad lärare. Den naturliga kopplingen mellan språk och musik försvinner. Flera 

av informanterna uttryckte dock att de ville samarbeta mera över ämnesgränserna musik, språk 

och kommunikation. Det såg jag som en positiv konsekvens av min studie. En utveckling som 

kan medföra diskussioner och gemensam inspiration i att utnyttja varandras kompetenser. 

8.3 Fortsatt forskning 

Som jag nämnt i uppsatsen finns det väldigt lite forskning överhuvudtaget om 

utvecklingsstörning på tidig utvecklingsnivå när det gäller musik, språk och kommunikation. Här 
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finns det många områden att forska kring. Lyssnandet och det ordlösa har fascinerat mig genom 

hela arbetet som ett både självklart men också lite oväntat resultat och är något jag vill veta mer 

om. Men framför allt har jag fått syn på musikens bärighet i att finna gemenskap i en social 

kontext. Eleverna har stora individuella behov och det arbetas mycket på en individanpassad 

nivå. Undervisning där musik finns med verkar bidra motivationshöjande vilket ger goda 

förutsättningar till kommunikativa möten med andra människor. Den motivationshöjande 

effekten är något jag skulle vilja utforska mer om för elever på tidig utvecklingsnivå. Är det en 

väg att gå för att bygga självförtroende hos individen? Jag skulle också vilja hitta motiv för att 

arbeta mer ämnesövergripande mellan lärarna och utnyttja varandras kompetenser mer 

effektfullt.  

Gentemot den här målgruppen är det svårt för lärarna att anpassa rätt. Hur kan musik bidra till att 

hitta ingångar till anpassningar för dessa elever? Och hur långt ska man anpassa? Det är något 

jag skulle vilja ta reda på mer om. Både elever, lärare och kanske hela samhället behöver 

kunskaper i möta och förstå de svårigheter som finns i anpassningen. För trots individernas stora 

enskilda behov finns det en social verklighet även i gymnasiesärskolans kontext. Elevernas 

perspektiv är något jag inte varit inne på. Hur ser elever på tidig utvecklingsnivå på sig själva i 

sammanhanget? En sådan forskning kräver goda förmågor i att tolka deras uttryck något som jag 

ser som både skrämmande och svårt särskilt med tanke på det etiska perspektivet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledning; 

Presentation av forskaren och undersökningens syfte. Genomgång av de etiska principerna samt 

informera om ljudupptagning. Kontrollera att informanten är medveten om att den alltid kan 

avbryta sitt deltagande. 

Bakgrundsinformation; 

Namn uppgifter på informanten, utbildningsbakgrund, arbetsuppgifter och antal år i yrket. 

Intervjufrågor; 

Beskriv kortfattat dina egna yrkesrelevanta erfarenheter inom musik och kommunikation? 

(Positivt/Negativt) 

Beskriv vilka språkliga och kommunikativa färdigheter du anser att barn/elever kan lära sig 

genom musik? (Vad?) 

Vilken betydelse anser du att musiken har för utvecklingsstörda barn/elevers språkutveckling? 

(Vilken utveckling är det som sker?) 

Vilka alternativa och kompletterande kommunikationssätt används för att förstärka innehållet i 

musikens uttryck/sångtexter? 

Beskriv hur musik kan motivera elever att delta och utveckla sin kommunikativa förmåga? (Hur 

gör du?) 

Hur ser du på utveckling av verklighetsförståelse genom musik?(Vad?) 

Beskriv hur du ser på de förutsättningar/hinder som finns i dag för barn/elevers användande av 

musik? (Styrdokument, samhällssyn.) 

Stödfrågor vid behov; 

På vilket sätt? Kan du utveckla mer? Hur menar du? Menar du att… 

Avslutning; 

Fråga om informanten vill ändra, utveckla, lägga till eller förtydliga någonting. 

Tacka informanten 



 

Musik som kommunikativt medel för elever på tidig utvecklingsnivå 

Linköpings universitet 2015  Sida 59 av 59 

 

Bilaga 2 Brev 

Hej! 

Inför intervjun vill jag kort beskriva vad jag avser att fråga om. Detta för att du som informant 

ska få möjlighet att i förväg fundera över ämnesområdet. Du behöver inte svara på frågorna i 

förväg utan bara ta del av innehållet. Vid intervjun kommer jag ställa frågor som riktar in sig mer 

detaljerat.  

 Syftet är att undersöka hur några speciallärare/specialpedagoger inom gymnasiesärskolan ser på 

språklig och kommunikativ utveckling med hjälp av musik. Jag avser att rikta in mig mot elever 

på en tidig utvecklingsnivå främst inom det individuella programmet. Jag vill klargöra att det 

inte är ett krav med yrkesrelevant kompetens inom musik. Det är den specialpedagogiska 

kompetensen som har störst betydelse i sammanhanget. 

De övergripande frågorna är: 

a) Vilka möjligheter ser du som speciallärare/specialpedagog att med hjälp av musik arbeta 

med språk och kommunikation? 

b) Hur upplever du som speciallärare/specialpedagog att musik kan förstärka utveckling av 

språkliga och kommunikativa färdigheter?  

c) Vilka förutsättningar/hinder finns i att använda musik? 
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