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Sammanfattning 

I denna aktionsforskning har jag studerat en elevgrupp med behov av specialpedagogik i 

grundskolan, under deras ordinarie musikundervisning. Elevgruppen består av personer med 

autismspektrumtillstånd. Syftet med studien var att undersöka hur struktur kan öppna för 

lärande. Metoden som använts är aktionsforskning och bygger på att jag som lärare gör en 

planering, genomför och sedan reviderar planeringen för att utveckla den egna praktiken. 

Loggbok och observationsschema har varit verktyg för att samla in information från 

lektionsundervisning. I resultatkapitlet redovisas att tydlig struktur gynnar elevers förmåga att 

lära och att individanpassning kan göras först efter läraren lärt känna eleven. En viktigt 

upptäckt var hur elevassistenterna påverkar gruppen och kan bli en del av undervisningen. 

Genom att använda sig av en strukturerad planering ökar chanserna för att eleverna förstår 

vad läraren förväntar sig av dem. I diskussionen redovisas att repetition är nödvändigt för att 

befästa kunskapen hos eleverna och att tiden för det var begränsad. Dock så viktig när jag 

kopplat det till den sociokulturella teorin som beskriver att eleverna ska lyckas lära sig så de 

kan använda sig av kunskapen själva senare. Tydlig och återkommande struktur öppnade upp 

möjligheten till kamratlärande för eleverna. Då kunde jag som lärare ta ett steg tillbaka och 

observera vad som hände. De visade sina kunskaper och visade ökad progression, samt stärkte 

de sociala banden mellan varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: specialpedagogik, musikpedagogik, aktionsforskning, lärande, autism. 

 



 iii 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 2 

2 Forskningsöversikt ............................................................................................................ 2 

2.1 Autismdefinition ............................................................................................................... 2 

2.2 Likvärdighet ...................................................................................................................... 4 

2.3 Struktur ............................................................................................................................. 5 

2.4 Specialpedagogik i musiksalen ......................................................................................... 6 

3 Sociokulturell teori ........................................................................................................... 7 

4 Metod .............................................................................................................................. 10 

4.1 Urval ............................................................................................................................... 10 

4.2 Aktionsforskning ............................................................................................................ 10 

4.2.1 Planering ......................................................................................................................... 11 

4.2.2 Agera ............................................................................................................................... 13 

4.2.3 Observera ........................................................................................................................ 13 

4.2.4 Reflektion ........................................................................................................................ 13 

4.3 God forskningssed .......................................................................................................... 14 

4.4 Dokumentationsformer ................................................................................................... 14 

4.4.1 Observationsschema ....................................................................................................... 14 

4.4.2 Loggbok .......................................................................................................................... 15 

4.5 Analys ............................................................................................................................. 16 

5 Resultat ........................................................................................................................... 18 

5.1 Första lektionen ............................................................................................................... 18 

5.2 Hur kan struktur öppna för lärande ................................................................................. 19 

5.2.1 Lektion fem – klass-sammanslagning ............................................................................. 20 

5.2.2 Elevassistenten - ett verktyg för planering ..................................................................... 21 

5.2.3 Avvikelser under lektion ................................................................................................. 22 

5.3 Sammanfattning av resultatet .......................................................................................... 24 

6 Diskussion ....................................................................................................................... 26 

6.1 Den närmsta utvecklingszonen ....................................................................................... 26 

6.2 Skolan i morgon .............................................................................................................. 27 

6.3 Metodreflektion .............................................................................................................. 28 

6.4 Vidare forskning ............................................................................................................. 28 

7 Referenser ....................................................................................................................... 30 



 iv 

8 Bilaga .............................................................................................................................. 33 

8.1 Bilaga 1: Informationsbrev angående studie .................................................................. 33 



 1 

1 Inledning  

…Kim stod mitt i rummet och tittade ner på fem numrerade lådor som stod på golvet mitt i 

rummet. Kims blick var fylld med stress och som förstelnad stod Kim där…  

 

Jag var ny i kabaréföreställningen och hade lagt märke tidigare i veckan vilket enormt jobb 

Kim gjorde med att plocka upp och ner all rekvisita varje föreställning. Kvällen innan när 

föreställningen var klar och jag var färdig med mina sysslor gick jag bort till Kim där hen 

jobbade och frågade ifall jag kunde hjälpa till. Jag fick en blick och en nick att det var okej. 

Vi stod och samtalade om kvällens föreställning samtidigt som vi plockade ner rekvisitan i de 

fem numrerade lådorna som stod på golvet. Det var allt möjligt; gamla bilder, spetstyger, 

underkläder, peruker och smycken. 

 

Nästa dag när jag kom till repetitionen fann jag Kim ståendes mitt i rummet stirrandes ner på 

de fem numrerade lådorna. Jag frågade Kim vad som var fel men fick inget svar, Kim stod där 

helt förstelnad. Jag såg i ögonen hur förvirring och stress byggdes upp. Jag skyndade mig bort 

till våran producent och frågade ifall det hade hänt något? Hen förklarade för mig att Kim 

hade diagnosen autism och att de numrerade lådorna var i oordning. Jag trodde att jag hjälpte 

Kim när jag lade ner rekvisitan i lådorna, det visade sig var raka motsatsen. Jag bad om ursäkt 

för röran jag hade ställt till med och lade ut rekvisitan på golvet framför oss för att få en god 

överblick på situationen. Efter en stund kunde Kim sakta börja jobba igen. Detta var mitt 

första möte med en person med autismspektrumtillstånd. 

 

Situationen med Kim gav mig nya perspektiv på hur jag som människa och lärare bör bemöta 

andra människor. Genom att bli medveten om mitt eget handlade, att bli mer lyhörd om 

andras behov, förbättras chanserna för att handleda elever mot inlärning och utveckling 

(Lindqvist, 1999). När jag såg Kims behov av struktur insåg jag vikten av att tillhandahålla 

struktur för elever med liknande diagnos. Genom denna erfarenhet bestämde jag mig för att 

genomföra en aktionsforskningsstudie där jag tittade på hur struktur kan öppna upp för 

lärande. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att studera min egen praktik genom aktionsforsknings principer, 

där jag hoppades finna verktyg för att förbättra lärarens planering och genomförande av 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd. 

• Hur kan struktur öppna för lärande? 

2 Forskningsöversikt 

I kapitel två kommer insamlade fakta från litteratur, internetsökning, forskningsdatabaser och 

föreläsningar sammanställas. De internetsidor jag använt mig av är autismförbundets-, 

skolverkets- och Kungl. Musikhögskolans bibliotekets hemsida. Nyckelorden 

specialpedagogik, planering, aktionsforskning, musikterapi och autism har hjälpt till att rama 

in studien när jag har sökt på internet och i bibliotek.  

2.1 Autismdefinition 

Autismspektrumtillstånd är en antingen medfödd eller tidigt förvärvad neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, där symptomen brukar synas innan tre års ålder (Autismförbundet, 

2017). Autism är en diagnos inom autismspektrumet som omfattar disintegrativ (språk och 

sociala förmågor) störning, atypisk autism (har merparten av funktionsnedsättningarna) och 

aspergers syndrom (Autismförbundet, 2017). En person inom autismspektrumtillstånd kan ha 

svårigheter med förmågan till social interaktion, ömsesidig kommunikation och 

föreställningsförmågan (Jakobsson & Nilsson, 2011).  

 

Autism kommer från det grekiska ordet autos och betyder själv. Personer med autism kan ha 

svårt att förstå socialt samspel då de i större utsträckning utgår från sig själva. Användningen 

av kommunikativa verktyg som att peka kan vara begränsade (Autismförbundet, 2017). Andra 

vanliga funktionsnedsättningar man kan ha är epilepsi, utvecklingsstörning, talsvårigheter, 

syn- och hörselskador. När talförmågan är utvecklad kan man se:   

• svårigheter att föra och upprätthålla samtal.  

• stereotypt tal med många upprepningar eller egna ord 

• bokstavlig tolkning av språk 

• intonation och satsmelodi är avvikande 
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• svårigheter att anpassa röstläget/röststyrka till rådande situation (Von Zeipel, 2017). 

 

Von Zeipel (2017) beskriver olika sätt hur barn med autismspektrumtillstånd kan uttrycka sig. 

Leken kan vara annorlunda för barn med autism, då barnet inte använder sig av spontanitet i 

samma utsträckning som barn utan autism, även samspelet kan vara annorlunda då imitativ, 

låtsas- eller rollekar inte behöver förekomma. Von Zeipel (2017) menar att användningen av 

redskap som leksaker kan användas på ett avvikande sätt då barnet t.ex. kan snurra på 

bildäcket istället för att köra med det. Ett annat karaktäristiskt drag är att fokuset på det egna 

intresset. Saker kan uppsluka individen periodvis t.ex. att lära sig alla deltagare i 

melodifestivalen eller systematiskt lära sig hela busstabellen utantill. Detta gäller både barn 

som vuxna och kan liknas med ”flow” som vi gärna söker efter när vi ska djupdyka i något 

ämne (Von Zeipel, 2017). 

  

Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver att rörelser hos en person med autism kan vara 

stereotypiska och ensidiga som att klappa eller vifta med händerna, snurra runt eller vagga 

fram och tillbaka. Enligt Autismförbundet (2017) kan deras sätt att tolka, uppfatta och reagera 

på sinnesintryck vara annorlunda. Framför allt gäller det ljud, värme, kyla, känsel och lukt. 

Där alla dessa sinnen kan variera från att vara starkare och svagare än normalt (ibid). När det 

kommer till musikundervisning behöver läraren ha förberedande kunskaper, om de extra 

behov som eleverna kan ha, för att kunna individanpassa undervisningen eftersom musiksalen 

kan vara en stökig plats och innehålla starka ljud (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

Enligt von Zeipel (2017) är många elever inom autismspektrum hemmasittare på grund av att 

lektionerna i skolan ger eleverna stresspåslag. Hon menar att en elev med autism har oftast 

innan skolan startat varit i situationer som kan ge upphov till stress t.ex. att föräldrarnas 

morgon rutin ändras och den bestämda platsen på bussen är upptagen. Kommer eleven sedan 

till en lektion som är ostrukturerad ökar chansen för stresspåslag och att situationen blir 

ohållbar (von Zeipel, 2017).  

 

Genom att hjälpa eleverna med struktur under mina interventioner i den här undersökningen 

hoppades jag:  

• Minska stress 

• Öka närvaron 

• Uppnå progression 

• Ge en positiv bild av musikämnet 
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2.2 Likvärdighet 
 

Likvärdighet i skolan kan enligt Nilholm (2012) delas upp i två faktorer, skolans skyldigheter 

och barnets rättigheter. Skolan skyldigheter är att ge stöd ifall behov finns för att en elev ska 

kunna nå uppsatta mål. Barnets rättigheter är att få samma möjlighet till en likvärdig skola 

och kunna nå uppsatta kursmål. I en rapport från Skolverket (2015) visas utmaningar för den 

svenska skolan där alla elever inte möter innehållet som framställts av kursplanen. Många 

lärare i musikämnet fokuserar sin undervisning till den äldre läroplan där sång och spel tar 

stor plats. Elever riskerar alltså att få minskad undervisning som syftar till att träna elevernas 

förmåga att analysera, reflektera, diskutera, skapa, använda digitala och kommunikativa 

förmågor som är viktiga mål i Lgr11. Lärare som inte har uppdaterat sin planering sedan 

Lgr11 införts kan påverka likvärdigheten i den svenska skolan då undervisningen kan 

differentiera mellan skolorna (Skolverket, 2015).  

 

I en rapport från Skolverket (2009) skriver de att behovet av ökad kunskap om skolsituationen 

för elever med funktionsnedsättning behövs. Detta kan leda till att arbetet kring anpassning 

och stöd för dessa elever uppmärksammas mer (ibid). Skolverket (2011b) poängterar att det 

finns olika sätt att nå målen för en likvärdig utbildning och att undervisningen inte kan se 

likadan ut i landet då alla skolor står inför olika utmaningar och alla elever behöver olika 

insatser och stöd. Genom att skolan utvecklas och idéer omprövas fortgår ett kontinuerligt 

arbete för att fånga upp alla elever och tillgodose skolan skyldighet att ge alla likvärdig 

utbildning. Detta skall göras på flera plan där lärare, elever, vårdnadshavare och samhälle 

samarbetar. Alla ska ha rätt till rätt stöd för att nå uppsatta mål och få en likvärdig utbildning 

(Skolverket, 2011b). Eleverna i studien har fått anpassad skolgång genom att de blev indelade 

i mindre studiegrupper i musikämnet, därav har elevernas svårigheter avhjälpts vilket gör att 

de ska bedömas enligt kunskapskraven för grundskolan Lgr11 (Skolverket, 2011a).  

 

Gullstam, Johansson och Mott (1995) ger lärare råd hur hen kan nå likvärdig undervisning för 

alla elever genom följande: 

• föra dialog med eleven 

• anpassa undervisningsmetoder 

• utvärdera undervisningen 

• analysera och förändra arbetssättet 

• uppdatera sig genom självstudier 

• söka kompetensutveckling 
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Den föregående punktlista går i linje med Rönnermans (1998) beskrivning av 

aktionsforskningens cykel vilket jag använt när jag designat mina olika interventioner i min 

aktionsforskning. 

2.3 Struktur 

Jag definierar struktur efter Bruners tolkning av Vygotskijs proximala utvecklingszon att 

sätta upp en ställning (Lindqvist, 1999, s. 279). Byggnadsställningen blir en symbol för en 

uppgift som innebär problemlösning för eleven. Strukturen, tillvägagångsättet och de verktyg 

som behövs för att lösa problemet kan handledare tillhandahålla eleven. Därmed medieras 

kunskapen från handledare till elev och leder till ett självständigt tänkande och görande 

(Lindqvist, 1999).  

 

När jag läste om autism blev jag intresserad av planering och struktur vilket ledde mig till 

Stensmos bok Ledarskap i klassrummet (1997). En strukturerad planering över lektionen leder 

mitt agerande till att bli tydligare. Vilket kan resultera till mindre missförstånd hos eleverna 

(ibid). Tydligheten tar sig uttryck på fler sätt, Stensmo (1997) lägger stor vikt vid hur 

instruktioner ges. Ett tydligt sätt att ge instruktioner påverkar hela klassen och resulterar i ökat 

lärande och mindre frustration och felbeteenden. Stensmo (1997) tar även upp förmågan hos 

läraren att leva sig in i hur instruktionerna kommer uppfattas. Vilket kan förbereda läraren till 

att förstå vilket tillvägagångssätt som kommer ge bäst utfall.  

 

I Sörensens arbete Med små enkla medel (2012) tas viktiga upptäckter fram i resultatkapitlet. 

Det handlar om hur läraren kan arbeta med enkla medel att skapa struktur och arbetsro för 

elever i behov av specialpedagogik. Motivationen hos eleven var en viktig faktor för att få 

eleven att vilja blir bättre. (ibid). I intervjuer med lärare i grundskolan framkom det att 

elevernas motivation att lära ökade genom repeterande övningar. Sörensen (2012) menar att 

detta kan leda till ökad skrivutveckling och inlärning. Även att prestationerna förhöjs ifall 

eleverna får korta pass med många pauser vilket även Jakobsson och Nilsson (2011) 

poängterar. Observationer visade att dåligt strukturerade lektioner påverkade eleverna 

negativt. Sörensen (2012) upplevde att eleverna tappade fokus. Genom att synliggöra dagens 

schema med hjälp av bilder menar Sörensen (2012) att eleven fick en tydlig överblick över 

dagens schema, vilket resulterade i att eleven slutförde sina uppgifter och nådde uppsatta mål. 

Ett arbetsrum fanns tillgängligt för eleven där stödlärare tydliggjorde uppgifterna. ”Det hela 

resulterade i att eleven arbetade med samma uppgifter i klassrummet som övriga klassen fast 

med färre övningar” (Sörensen, 2012, s. 10). Denna inhämtade kunskap bar jag med mig när 

jag planerade och strukturerade mina interventioner.  
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2.4 Specialpedagogik i musiksalen  

Bäckelid (2008) undersökte musiklärares metodval när de arbetade med elever med 

koncentrationsstörningar och språkproblematik. Tre olika resultat redovisades där musiken:  

• fungerade som stöd för språklig utveckling  

• var ett eget och självständigt språk 

• gynnade sociala arbetssituationer 

 

Möbleringen av klassrummet och rummets olika funktioner var viktiga enligt Bäckelid 

(2008). Strukturen skulle ge eleverna ett lugn då röriga platser kunde leda till 

koncentrationssvårigheter. Strandberg (2009) menar att rummets funktioner borde 

genomsyras av ämnet för att eleverna skulle kunna utvecklas. 

 

Bäckelid (2008) visar resultat där lärare med fast struktur och många moment i 

undervisningen ledde till arbetsro i klassrummet. En tydlig inledning och avslutning av 

lektionen gav fokus. Många moment gav eleverna chans att röra sig i olika musikaliska rum 

vilket öppnade upp för fördjupning (ibid). Musikaliska övningar såsom puls, sång och 

musiklyssning genomsyrade lärarnas metoder. Uppsjungningsövningar ledde till att eleverna 

blev säkrare i det sångtekniska och gav kören en vacker körklang. Pulsövningar med tydliga 

start, stop och markeringar användes frekvent i alla lärares undervisning. Värt att notera är att 

läraren som hade grupper med endast funktionshindrade använde pulsövningar i större 

utsträckning. Lärarna använde sig av noter, musikaliska teman och förkroppsligade symboler 

där symboltydning och notkunskap var centralt i alla lärares undervisning. De största 

differenserna i lärarnas val av metod var i de motoriska övningsmomenten, där Bäckelid 

(2008) menar att de olika utbildningsinriktningarna lärarna besatt låg i grund för detta. 

Läraren med rytmikutbildning hade stort fokus på kroppen där rörelser underlättade 

inlärningen. Läraren med instrumentallärarutbildning hade näst intill inget fokus på kroppens 

rörelser för inlärning.  

 

Torseng (2012) har analyserat en musikterapeuts arbete och tagit fram en arbetsmodell som 

kombinerar musikterapi och specialpedagogik för barn och ungdomar med funktionshinder. 

En styrka med musik enligt Torseng (2012) är att genom musik kunde eleverna uppnå 

utommusikalisk utveckling (Torseng, 2012). Terapeutens metoder var tydliga och väl 

förberedda inför alla inventioner där bilder, scheman och tecken användes för att ge eleverna 

en klar bild vad som skulle göras under träffen. Vissa elever hade en bildbok där de 

tillsammans planerade lektionen och tog bort bilder när momentet var avklarat (ibid). För att 

ge en tydlig start och slut på träffen tände terapeuten ett ljus (så länge det brann var det 

arbetstid). Eleverna fick ta del av musikaliska moment som improvisation, komposition och 
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musiklyssning. Sångerna under träffarna var improviserade, där terapeuten sjöng det eleven 

gjorde. Det öppnade upp för att de tillsammans skapade egna texter och melodier (ibid). 

Imitation hade en viktig del i arbetet där de imiterade varandra genom att terapeuten kunde slå 

en rytm på trumman och invänta en respons eller tvärtom, eleven slog en rytm på trumman 

och terapeuten härmade på t.ex. pianot (ibid). Ett annat moment var att måla och rita där de 

lyssnade samtidigt på musik och skrev eller målade hur det kände. Olika typer av musik, 

beroende på hur elevens sinnestillstånd uppfattades, användes t.ex. hård och aggressiv musik 

eller lugn musik. Torseng (2012) menar att terapeutens förmåga att läsa av situationen, att 

aktivt förändra lektionen, att ta vara på elevernas reaktioner gjorde träffarna intressanta och 

lekfulla. 

3 Sociokulturell teori  

I denna studie har jag använt Strandberg (2009) och Lindqvists (1999) tolkning av Vygotskijs 

kulturhistoriska teori vilket de kallar för sociokulturell teori. Jag använder mig utav begreppet 

sociokulturell teori genom hela studien. Vad teorin innebär och hur jag tagit an mig den 

redovisas i kapitlet. Jag lyfter centrala begrepp som sedan diskuteras relaterat till resultatet i 

diskussionskapitlet. 

 

Vygotskijs kulturhistoriska psykologi handlar om människans utveckling (Strandberg, 2009). 

Den handlar om relationen mellan människans utveckling och den givna kulturen som 

människan lever i och skapar (Strandberg, 2009). Psykologiska processer var centrala för 

Vygotskij enligt (ibid). Yttre aktiviteter leder till psykologiska processer såsom tänkande, 

lärande och vilja. Det är genom yttre aktiviteter som den inre processen utvecklas (ibid).  

 

Den proximala utvecklingszonen, eller ZPD (Zone of proximal development) handlar om hur 

barns olika mentala utvecklingsåldrar skiljer sig från varandra. Med det menar Vygotskij 

(1978) att utvecklingszonen ligger mellan nivån där barnet självständigt kan lösa problem och 

nivån där barnet kan nå potentiell utveckling med handledning. Handledningen kan ske med 

stöd av vuxen eller person med mer erfarenhet (ibid). Läraren erbjuder verktyg och aktiviteter 

som öppnar upp för vidareutveckling (Lindqvist, 1999). Strandberg (2009) tar upp en viktig 

upptäckt i Vygotskijs text där han tolkar att lärarens vetenskapsbegrepp hjälper elevens 

utveckling av det egna språket i elevens närmaste utvecklingszon. Därmed kan elevens sociala 

interaktioner utvecklas (Strandberg, 2009). 

 

Liksom en trädgårdsmästare vore tokig om han ville inverka på växternas växande genom att 

direkt rycka upp dem ur jorden med händerna, så skulle pedagogen komma i mottsattställning till 

uppfostrans natur, om han skulle anstränga sig att inverka direkt på barnet. (Lindqvist, 1999, s. 21)  
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När läraren förhåller sig till elevernas proximala utvecklingszoner handlar det om att göra 

inlärning och utveckling möjlig genom att låta barnet möta krav och utmaningar som går att 

genomföra och uppnå (Lindqvist, 1999). Läraren har en realistisk syn på elevens förmåga och 

eleven prövar sina förmågor genom att läraren väcker intresse, håller uppmärksamheten vid 

liv, hanterar barnets frustration och formulerar nya mål (ibid). Läraren ska inte uppfostra 

eleven utan organisera den sociala miljön så det öppnar upp för utveckling och lärande, eleven 

ska fostra sig själv (ibid). För enligt Lindqvists (1999) tolkning av Vygotskij kan eleven 

endast uppfostra sig själv genom den egna erfarenheten.  

 

Kreativiteten är en nyckel för att utveckla aktiviteterna menar Strandberg (2009). Vi lär oss 

genom att göra och utvecklar aktiviteterna genom kreativiteten (ibid). Utveckling handlar inte 

alltid om givna tillstånd utan även genom att kreativt finna nya. Strandberg (2009) menar att 

vi utvecklar oss genom att vara kreativa där eleverna omstrukturerar, påverka våra 

lärosituationer och relationer. Strandberg (2009) tolkar Vygotskijs teori och menar att läraren 

ska fokusera på att lyfta elevernas blick och visa vad de kan lära. Detta skiljer sig från andra 

teoretiker inom utvecklingspsykologin där vissa fokuserar på att lyfta vad eleven är och redan 

vet (ibid).  

 

Mediering är mellanrummet mellan människan och världen där verktyg och tecken används 

för att kommunicera med omvärlden (Strandberg, 2009). Det är i användandet av 

medieringens upptäckter i ett kulturellt och historiskt sammanhang som Vygotskijs teori blir 

banbrytande menar Strandberg (2009). Verktygen hamnar inte slumpartat i våra händer, likaså 

att noterna är skrivna av pennan. Vi skapar verktygen och utvecklar dem efter våra behov. 

Verktyg och tecken är viktiga komponenter för elevernas utveckling enligt Strandbergs (2009) 

tolkning av Vygotskij. Människans psykologiska processer uppstår inte i hjärnan utan växer 

fram i den rådande kulturen med hjälp av verktyg. Verktyg finns redan när vi föds och när vi 

dör, generationerna innan har använt verktyg för att lösa deras problem, genom arv från 

tidigare generationer som de fört vidare. Under resans gång uppkommer nya problem vilket 

gör att vissa verktyg blir oanvändbara och vissa utvecklade, detta gör oss till både användare 

och verktygsmakare (Strandberg, 2009). Olika aktiviteter uppstår av verktyg och tecken. 

Verktygen är det vi gör t.ex. plektrum för gitarren och trumstocken för slagverkaren. Tecknen 

är det vi använder oss på insidan i hjärnan t.ex. avläsning av noter, ackordsskisser och bilder. 

Läraren behöver ta fram verktyg och tecken som inspirerar, utmanar och främjar elevens 

lärande inom området som studeras (ibid).  

 

Vygotskij tar upp leken som ett exempel på hur elevernas intresse styr undervisningen, hur 

det är ett naturligt sätt för barn genom lek uppfinna metoder för att nå nya utvecklingszoner 

(Strandberg, 2009). Här är lärarens roll att tillhandahålla instruktioner vilka främja övergångar 

till nya utvecklingszoner vilket leder till imitationsmöjligheter för eleven (ibid). Inlärning via 
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imitation kan endast ske ifall det ligger inom elevens utvecklingsnivå. Ifall det eleven ska 

imitera är kunskapsmässigt för svårt, spelar det ingen roll hur många gånger eleven imiterar 

lärarens instruktion, kommer kunskapen inte befästas (Vygotskij, 1978). Innehållet i 

undervisningen ska vara kopplat till elevernas intresse som genom undervisningen vidgas och 

utvecklas (Lindqvist, 1999). Det är t.ex. popgruppen man vill vara delaktig i och få 

bekräftelse av och genom dessa aktiviteter kommer kunskap om musik (Lindqvist, 1999). 

 

Miljön är för människan i slutändan den sociala miljön, därför att även där den uppträder som 

natur, är ändå i dess förhållande till människan alltid bestämda sociala moment för handen. I 

förhållandet till dem utnyttjar människan alltid den sociala erfarenheten. (Lindqvist, 1999, s. 26)  

 

Enligt Lindqvist (1999) menar Vygotskij att läraren är en organisatör men även lärarens 

relation till eleverna och den sociala miljön är viktiga. För att lärande ska ske bör det alltså 

finnas en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Återkommande i Lindqvists (1999) 

tolkning av Vygotskijs teori om utveckling är att eleverna inte bara ska lära sig ta emot utan 

också reagera och på så sätt befästa kunskapen. 
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4 Metod 

Björndal (2009) menar att om en metod ska bli av bästa relevans för ett arbete bör forskaren 

göra ett ställningstagande till olika metoder. När läraren är forskaren menar Björndal (2009) 

att det är lätt att metoden blir vald i stunden. Genom att vara medveten om olika metoder 

minskar risken att läraren tar en metod i stunden. Detta kan styrkas genom att forskaren kan 

förklara varför hen valt sin metod (ibid). I kapitlet redogör jag för den valda metodens fyra 

delar; urval, faktasamling, aktionsforskning och dokumentationsformer.    

4.1 Urval 

Studien bygger på klassrumsundervisning för elever med extra behov av stöd i skolan. Den 

valda elevgruppen består av elever som har rätt till det genom lag om stöd och service LSS 

(SFS 1993:387). LSS är en rättighetslag för personer med funktionshinder att få stöd och 

möjligheten att leva ett normalt liv. Eleverna i gruppen har rätt till LSS eftersom lagen 

omfattar elever med autismspektrumtillstånd (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Eleverna har gått igenom en utredning och fått en noggrann kartläggning av en handläggare. 

Grupperna är små i storlek och varierar från fyra till fem elever med en till två elevassistenter 

vid varje lektionstillfälle. Grupperna bestod av elever i åldrarna 13–15 år. För att nå syftet 

med studien har jag använt mig av två grupper som följer läroplanen Lgr11 (Skolverket, 

2011b). Genom att följa dessa två grundskoleklasser med elever med autismspektrumtillstånd 

hoppas jag kunna fördjupa mina metoder och utveckla min lektionsplanering för elever med 

extra behov i grundskolan. 

4.2 Aktionsforskning 

Att välja aktionsforskning kändes naturligt eftersom jag hade möjlighet att följa de två 

grupperna med behov av specialpedagogik under höstterminen-17 då jag arbetade som deras 

lärare. Björndal (2009) skrivare att läraren i viss bemärkelse kan betrakta sig som forskare. 

Lärarens uppdrag är att kontinuerligt bedöma och omvärdera sin praxis. Genom att utforska 

sina metoders syfte fungerar läraren som en forskare (ibid).  

Rönnerman (1998) har redogjort för hur utvecklingsarbete med aktionsforskningens principer 

kan gå tillväga genom att utgå från ett problem, finna lösningar, samla information, 

dokumentera, reflektera och revidera. Jag använde mig av dessa strukturer för att utföra min 

aktionsforskning. 
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•Aktion

•Observation
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•Aktion

•Observation
Reviderad 
planering

Reflektion

Aktionsforskning kännetecknas av en metod där förståelse och aktion träder fram i en cyklisk 

process - en process som inte tar slut utan där nya frågor uppträder som i sin tur fokuserar behov 

av nya aktioner. Aktionsforskning framhäver en process med innehåll och kan ses som en väg för 

läraren att bli medveten om sin egen praktik, att möta utmaningar och problem i praktiken och 

genomföra förändringar på ett reflekterat sätt. (Rönnerman, 1998, s. 76)  

 

Rönnerman (1998) menar att aktionsforskningen ska följa en process innehållande; planera, 

agera, observera och reflektera. Utifrån reflektionen sker en reviderad planering utifrån vilket 

en ny aktion, observation och reflektion sker. I Figur 1 har jag tydliggjort denna process.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

Studien går ut på att följa två elevgrupper med varierande åldrar, kunskapsnivåer och 

utmaningar inom autismspektrumtillstånd. Eftersom jag arbetat med dessa grupper i praktiken 

kändes denna metod mycket användbar.  

 

Grunden för aktionsforskning är vetenskaplig, men det är praktikerns frågor som är i centrum och 

som driver utvecklingsprocessen. (Wallqvist, 2014, s. 3) 

 

Aktionsforskning fungerar som en vetenskaplig metod för att följa upp och utveckla den egna 

lärandeprocessen (ibid). Lektionsmallen jag planerade till den första inventionen låg till grund 

för aktionsforskningen den redovisas i avsnitt 5.2. Allteftersom skapas en större förståelse för 

den egna praktiken, därmed kunde lektionsmallen revideras (Wallqvist, 2014).   

4.2.1 Planering 

Processen sker inifrån verksamheten eftersom det är den egna professionen som utvecklas och i 

förlängningen därmed också verksamheten. (Wallqvist, 2014, s. 2)  

 

När ett arbete är en aktionsforskning kommer läraren utvecklas i både praktik och kollegialt 

(Rönnerman, 1998). Genom att distansera mig själv till min undervisning hoppades jag 

utveckla mina metoder och val av undervisning. I detta avsnitt går jag igenom valet av låtar 

och varför jag valt dessa. Sedan beskriver jag inledningsstrukturen för lektionsplaneringen.  

Låtarna för planeringen har jag mött under min studietid på Kungl. Musikhögskola. Under 

praktiken på kulturskolan fick jag ta del av låten I gotta feeling av Black Eyed Peas vilket 
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hade lett till goda resultat i kulturskolans undervisning. Praktiken var fokuserad på gitarr och i 

studien har jag vidgat ramarna. Jag använde mig av låten samt ackorden (G C Em C) som 

mall för ensemblespel i olika former, där vi även kombinerade rytmer från andra kulturer. 

Under latinblocket på KMH fick jag ta del av låten Guantanamera, en av låtens grundpelare 

är en rytm som heter Son, denna rytm kan spelas på två olika sätt antingen 3/2 eller 2/3. 

Denna rytm kombineras även med bild nr tre som redovisas i resultat kapitlet. Dessa rytmer 

spelades med den tidigare nämnda ackordföljden.  

 

 

 

 

 

     Rytmen son, bild nr 2 

 

Vygotskij lägger, enligt Lindqvist (1999), stor vikt vid elevernas intresse vid utformning av 

undervisning. Guantanamera har använts i reklamsyfte med texten ”panta mera” för att 

uppmana till återvinning. I gotta feeling är en poplåt i nutid som nått högt på internationella 

spellistor. Genom att jag använde mig av låtar som är kända för ungdomar idag hoppades jag 

hitta elevernas intresse (Lindqvist, 1999). Wallqvist (2014) menar att kunskapen kommer 

inifrån, att vi ska ta hjälp av kunskapen vi redan besitter men även utmana oss själva när det 

kommer till användning av invanda mönster. Genom att följa en tydlig struktur och ha en 

planering med flera dimensioner hoppades jag kunna möjliggöra för eleverna att ta till sig 

kunskapen. Eftersom jag tidigare inte haft lektion för elever med autismspektrumtillstånd 

ställdes jag inför nya prövningar. Stensmo (1997) menar att planering innebär problemlösning 

och beslutsfattning. Tidsperspektivet för planering är att hen, utifrån erfarenheter från det 

förflutna, fattar beslut i nuet som får framtida konsekvenser.  

Eleverna skulle komma in i lektionssalen och veta vilken plats de skulle sitta på. Vi började 

varje lektion med att lyssna på en låt och analyserar den efter följande frågeställningar.  

• Vart kommer låten ifrån?  

• Vad är det för instrumentation?  

• Liknar denna låt något ni tidigare hört? 

 

På skoltavlan bakom stod lektionsschemat med klockslag för varje moment. Detta skulle ge 

en tydlig start på lektionen där eleverna tryggt kunde veta vad som kommer i början. Onödiga 
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frågor som stjäl undervisningstid kunde undvikas. Kendall påpekar att det är viktigt att ge 

tydliga besked om: Vad? Hur? När? Var? Med vem? (Kendall, 2015). 

4.2.2 Agera 

När forskare talar om agera inom aktionsforskning menar Rönnerman (1998) att två 

kunskapsfält möts, den vetenskapligt grundade och den praktiskt grundade. Det vetenskapligt 

grundade fältet innehåller teoretisk kunskap, avgränsad, distanserad, teorier, metoder, 

rapportering och analyser. Medan den praktiskt grundade fältet innehåller praktisk kunskap, 

erfarenhet, kreativitet, förtrogenhet, sunt förnuft, handling och konkreta situationer (ibid). Det 

är mötet mellan dessa sfärer som aktionsforskningen träder i kraft.  

4.2.3 Observera 

Vi ser, hör känner, luktar och smakar – sinnen som ständigt möter ett våldsamt kaos av intryck 

från omvärlden. Forskare har räknat ut att vi genom våra sinnen under en enda sekund tar emot 

impulser som motsvarar elva miljoner bits! (En ”bit” är den minsta mätbara enheten för att en 

signal ska kunna registreras).[…] Om detta stämmer blir det inte svårt att förstå att olika 

människor kan uppleva en och samma situation på olika sätt. (Björndal, 2009, s. 27) 

 

Avsikten med observationen var att införskaffa en tydlig bild över vad som händer inne i 

klassrummet. Därför tog jag hjälp av elevassistenten som deltog under lektionerna och 

samtalade kort efter varje lektion vad hen hade uppmärksammat eftersom fyra ögon ser mer 

än två (Björndal, 2009). Mitt analytiska fokus ligger på elevernas reaktioner i det sociala, hur 

de lär av varandra och hur jag faktiskt genomfört min planering. Som observatör finns det 

många fallgropar att trilla ner i menar Björndal (2009) som skriver om vad en observatör bör 

vara medveten om för att kunna ge kvalitativa observationer och inte trilla ner i fallgroparna. 

• Observatörens fysiska och psykiska tillstånd påverkar observationen. Samt att läraren 

är ett redskap i observationen. 

• Haloeffekten kan påverka observatören ifall läraren har förväntningar och fördomar 

om eleven. 

•  Centraltendensen kan påverka observatören genom att sätta in eleverna i ramen för 

vad som känns normalt. Eftersom observatören normaliserar gruppen från avvikelser.  

(Björndal, s. 37, 2009). 

4.2.4 Reflektion  

En viktig förutsättning för att förstå och utveckla sin undervisning och den egna skolan är att 

lärandet sker i sitt sammanhang. Miljön blir viktig för pedagogiskt utvecklingsarbete där den egna 
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situationen i klassrummet bildar utgångspunkt för formulering av behov och intressen för lärandet. 

Förhoppningsvis kan då reflektionen bli en naturlig del i lärandet. (Rönnerman, 1998, s. 109) 

 

Genom att arbeta som lärare har reflektion blivit en naturlig del av min vardag. Upplägget, 

nivåanpassning, struktur, avvikelser och progression är saker jag reflekterat över efter 

lektionerna. Detta gjordes efter samtliga lektioner och noterades i en loggbok. Rönnerman 

(1998) skriver att genom att föra loggbok ges läraren möjlighet att få distans till sin egna 

praxis och mer kunskap om sig själv.  

4.3 God forskningssed 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) har ett medgivande från målsmän över berörda elever 

varit att följa god forskningssed. Jag kontaktade föräldrar och målsmän där jag berättade vad 

forskningen innefattade och vad jag skulle göra och att jag skulle lämna eleverna anonyma.  

Dokumentet som målsmän fick ta del av är bifogat som bilaga ett. I enlighet med att lämna 

eleverna anonyma blev de inte inspelade genom bild eller ljudupptagning. De loggböcker som 

användes i studien raderades. För att det inte skulle påverka lektionerna eller elevernas 

agerande så nämndes inte studien mer än informationen som gavs i början.  

4.4 Dokumentationsformer 

Under fältstudien använde jag mig av dokumentationsformerna observationsschema och 

tematiskloggbok. 

4.4.1 Observationsschema 

Björndal (2009) menar att för att göra en tydlig observation måste läraren skilja på tolkningen 

och den omedelbara observationen. Eftersom jag undervisade samtidigt som jag observerade 

och dokumenterade var det svårt att ta in och processa allt. Genom att i förväg veta vad som 

skulle observeras har jag kunnat fånga upp det som har varit av värde för studien. Björndal 

(2009) menar att när läraren tolkar situationen kommer de egna värderingarna och den sociala 

bakgrunden fram. För att kunna synliggöra detta har Björndal tagit fram ett 

observationsschema som jag har använt under lektionerna för att snabbt kunna dokumentera 

händelser. Efter lektionerna har jag sammanställt det insamlade materialet. 
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Observationsschema: 

Datum: Tid: Situation: 

Tema Beskrivning Tolkning 

   

 

Observationerna ska följa schemat för att ge tydlighet och vara lättillgängligt. 

Observationsschemat ska vara strukturerad för att kunna återge en tydlig bild av det jag vill 

fokusera på och förbättra. Detta schema hade jag och assistenten tillhands under lektionerna 

ifall det skulle behöva dokumenteras något direkt.  

4.4.2 Loggbok 

Björndal (2009) beskriver olika typer av loggböcker som kan användas såsom tematisk, 

konfluent, anekdotisk, process, metakognitiv, kommunikativ och syntesloggbok. För att 

strukturera loggboken har jag valt att använda mig utav den tematiska loggboken för att 

tydligt kunna se en ”röd tråd” i innehållet. I loggboken noteras observationer från mig och 

elevassistenten, detta kan förenklas enligt Björndal (2009) i tre olika faser: 

 

• Den omedelbara observationen 

• Beskrivning av omedelbara observationer 

• Tolkning av och reflektion över observationerna 

 

Den tematiska loggboken har fyra fält som innehåller inledningsfas, struktur, avslutning och 

progression. Dessa går i linje med den planerade lektionsstrukturen jag använt. 

 

Tematisk loggbok: 

Reflektionsloggbok, datum och tid: 

Inledningsfas Struktur Avslutning Progression 

    

 

Innan texterna från observationsschemat kategoriserades in i den tematiska loggboken 

kategoriserade jag de olika händelserna, med hjälp av tabellen nedanför, som jag skapat. Detta 

gjorde det enklare att kunna hålla isär och skifta fokus över händelser i loggboken. 
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Fokus på lektionsstruktur Fokus på lärande 

Inledningsfasen under lektionen 

Hur strukturerades lektionen 

Hur avslutades lektionen  

Har lektionen haft tydlig progression 

Visa vad som förväntas 

Hur ska det genomföras 

Reflektera över lektionen 

Befäst kunskap 

 

   

4.5 Analys 
 

I resultatet beskriver jag narrativt den första lektion. Detta gjordes genom att sammanställa 

observationerna och loggboken i en flödande text. På så sätt fick jag en tydligare bild över hur 

lektionsförloppet sett ut och kunde förmedla det. Ytterligare en del i att redovisa i narrativ 

form blev att skriva i tredjeperson. Det gjorde att jag fick distans till lärarrollen och kunde 

titta på resultatet med egenskap av forskare. I sammanfattningen av resultatet valde jag dock 

att lämna tredjeperson för att, i jag-form, titta närmare på specifika upptäckter.  

 

I analysen av loggbok och observationsschema har jag lagt fokus på hur imitation öppnat för 

potentiell utveckling hos eleverna. Musikanalysen jämförs mellan grupp A och grupp B för att 

se skillnader i på vilket sett struktur påverkar eleverna i undervisningen. Hur elevassistenterna 

påverkade den sociala miljön har också varit av intresse.  

 

Analysen som ledde till reviderad planering behandlar hur pianoundervisningen kunde 

utvecklas tack vare upptäckter jag gjort i min undervisning, om fördelar med 

ringundervisning. Att eleverna ägnade sig åt kamratlärande tas upp och hur individanpassning 

och hur den sociala miljön kopplades till motivation.  

 

I denna studie har jag valt att begränsa mig till att endast titta på två grupper med personer 

som har autismspektrumtillstånd och inte göra någon jämförelse mot andra barn. Syftet med 

studien var att se hur struktur öppnar för lärande, inriktat på personer som är i behov av 

specialpedagogik. Det gav större utrymme för mig att sätta mig in i och analysera de valda 

grupperna. Loggboken och observationsschemat har sammanställts i resultatet. Ur dessa har 

jag plockat frekvenser som visat på relevanta upptäckter. I loggboksinläggen tittade jag efter 

händelser där struktur öppnat för lärande och avvikelser där för- eller nackdelar kunde 

upptäckas. Musikundervisningen begränsades till Gitarr, piano, slagverk och sång. För att se 

eleveernas förmågor och utveckling i ackord, melodi och rytm. Att välja dessa delar är i 

enlighet med kursplanen Lgr11 (Skolverket, 2011b). 

 

I diskussionskapitelet ställs resultatet emot den tidigare forskningen för att analysera hur 
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läraren kan arbeta för att förstå elevernas närmsta utvecklingszon. Jag analyserade hur jag 

fångat elevernas uppmärksamhet, om jag fått dem till den önskade progressionen och vilken 

roll strukturen spelade i sammanhanget. 
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5 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas olika lektionstillfällen med grupperna jag följt. analysen av syftets 

frågeställning. Först går jag igenom lektionssalens miljö för att sedan narrativt beskriva första 

lektionstillfället. Därefter redovisar jag olika lektionshändelser för att angripa forskningens 

syfte. Jag har valt att skriva i tredjeperson. 

 

Musiksalen var ljus och bestod av vanliga väggar samt en stor glasvägg, som öppnade upp 

mot skolans framsida som var ett stort glasskomplex. På väggarna hängde det gitarrer och i 

salen fanns det två akustiska pianon och ett digitaltrumset. Olika högtalare och förstärkare 

fanns placerade runt omkring i salen. Längst ner i rummet fanns en ”whiteboard” som satt 

placerad på en mittvägg som hade en öppen passage på båda sidorna om den, där bakom stod 

en cajun, en djembe, nio congastrummor och diverse rytminstrument.  Lägst ena väggen fanns 

det fyra smårum som integreras med salen. Varje rum hade glasdörr, två syntar, en gitarr och i 

ett av rummen även ett digitaltrumset. Rummet kändes öppet och välkomnande. 

5.1 Första lektionen 

För att tydliggöra min analys över strukturen lektionerna haft kommer jag att beskriva hela 

förloppet av den första lektionen. 

 

Eleverna kom in i musiksalen, läraren möttes av fyra elever och två handledare. Läraren 

skakade hand och hälsade alla välkomna in i salen. Eleverna tog försiktigt lärarens hand och 

tittade ned i golvet medan elevassistenterna förmedlade trygghet när de presenterade sig. 

Eleverna och assistenterna satte sig på stolarna som var placerade i en halvmåne framför 

läraren som satt på en cajun. Läraren berättade kort vad lektionen skulle innehålla och sedan 

skrev han ner de olika momenten på tavlan med ungefärliga tidsramar. Samtidigt som han 

skrev schemat på tavlan frågade en elev vad de ska göra på lektionen. Läraren pekade på 

tavlan på de olika momenten och satte sedan på låten Guantanamera. Samtidigt som eleverna 

lyssnade på låten skrev läraren upp frågor på tavlan. 

• Vilka instrument hör ni? 

• Liknar denna låt något annat? 

En elev ropade rakt ut att det var panta mera. Läraren nickade och höjde händerna och sedan 

drog han sakta ner dem för att lugna eleven. Efter låten frågade läraren om vilka instrument de 

hörde. Eleven som hade ropat panta mera tidigare sträckte upp handen och svarade att den 

liknade panta mera reklamen. Läraren fortsatte vidare genom att fråga om instrumenten. 

Eleverna var blyga och tysta, en elevassistent fick ordet och sa gitarr, den andra assistenten sa 

bas. Läraren bekräftade att instrumenten var med i låten genom att visa upp dem. Läraren gick 

bakom ”whiteboard” väggen och hämtade en cajontrumma och claves. Han presenterade även 
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dessa instrument för eleverna och berättade att dessa var med i låten. Han satte på låten igen 

och delade ut ett par claves till eleverna och assistenterna. Han förklarade att eleverna skulle 

hålla dem som en korv med bröd, en elev började skratta. Läraren spelade Son rytmen och 

eleverna skulle imitera. Det tog en stund för en av eleverna att förstå hur upplägget var, 

läraren pausade musiken och förklarade att han skulle spela först och sedan skulle eleverna 

härma. Han visade, med hjälp av tecken, hur de skulle börja, fortsätta och avsluta. Musiken 

sattes på igen, det gick fortfarande lite knackigt men betydligt bättre än tidigare. Läraren bad 

eleverna lägga ner claves och att de skulle hämta varsin congas. Här använde läraren rytmen 

från bild tre och även här spelade läraren först och sedan skulle eleverna imitera. Här behövde 

läraren sätta sig närmre eleverna för att eleverna skulle se hur han slog med händerna. De 

repeterade tills rytmen satt någorlunda. Läraren satte sig på cajunen och började spela en rak 

puls medan han tog fram ett ägg ur bröstfickan. Här började eleverna direkt spela samma rytm 

som läraren spelade. En elevassistent satte sig mellan två elever med en trumma och visade 

den ursprungliga congasrytmen (bild nr tre). Även läraren började spela den ursprungliga 

rytmen på cajonen och när alla spelade samma rytm, gick läraren tillbaka att spela pulsen och 

rytmen med ägget. Läraren bad eleverna att lämna instrumenten och sätta sig i ringen.  

     Bild nr 3 

Denna dialog är hämtad från loggboken.  

Läraren frågade vad instrumentens namn var.  

Elev1:  Korv med bröd. 

Lärare:  Man skulle hålla claves som man höll en korv med bröd. 

Elev1: Just ja! 

Läraren frågade vad vi hade gjort på lektionen. 

Elev2: Vi lyssna på Panta mera. 

Elev1: Vi spelade på korv med bröd. 

Elev3: Vi spelade på congas. 

Läraren önskade eleverna en bra dag och att de skulle ses samma tid nästa vecka. 

5.2 Hur kan struktur öppna för lärande 

Stensmo (1997) menar att vid strukturerade övergångar behåller lektionen ett högt tempo till 

skillnad vid ostrukturerade övergångar. Lektionernas inledningsfas har följt samma struktur 

vilket har gjort läraren, assistenter och elever medvetna om övergångarna. Det resulterade i att 

eleverna blev trygga och vågade ta för sig mer under lektionerna, allteftersom studien pågått 

har eleverna succesivt blivit mer engagerade i musikundervisningen. Detta blev tydligt när 

man ser ivriga elever utanför lektionssalen som vill springa in till sina platser för att börja 

lektionen.  
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Här presenteras lektionernas struktur och hur förloppet har sett ut under alla lektioner. 

Inledningsstruktur: 

• eleverna kom in och satte sig  

• namnupprop  

• musiklyssning 

• diskussion kring vilka instrument och likheter med andra låtar 

Lektionens huvudmål:  

• Genomgång av vad som skulle spelas och hur på instrument 

• Korta fraser med imitation 

• Repetition, repetition, repetition 

• Få in stycket i ett sammanhang 

Avslutning: 

• Reflektion över lektionen 

5.2.1 Lektion fem – klass-sammanslagning 

I nästa stycke kommer ett utdrag ur fältstudien från lärarens och assistentens observation. I 

detta utdrag kommer det handla om två elevgrupper under ett och samma lektionstillfälle. 

Gruppen jag tidigare har beskrivit kallar vi för grupp A och den nya gruppen kallar vi för 

grupp B.  

 

Under lektion fem hade läraren fått i uppgift att ta hand om två grupper samtidigt. Under 

denna lektion var det åtta elever (A och B), tre elevassistenter och en lärare. Läraren började 

med sin vanliga inledande struktur vid lektionen. En elev från grupp B ställde en fråga vad 

lektionen skulle innehålla och läraren förklarade. Det blev tydligt att grupp A var mer vana 

med lärarens inledande moment. Vid analysen av låten såg läraren fyra händer från grupp A 

uppe i luften som ville svara på vilka instrument de hade hört. Eftersom grupp B inte deltagit i 

den här lektionsformen tidigare visste de inte vad som förväntades av dem. Tidigare i studien 

under rubriken 2.8 specialpedagogik i musiksalen, har jag tagit upp fördelar med struktur och 

vikten av tydlighet vilket stämmer överens med min analys. Grupp A lyste av självförtroende 

när de visste vad som förväntandes, medan grupp B såg frågande ut. Strukturen hade blivit en 

tyst överenskommelse mellan läraren och eleverna. Grupp B hade inte samma tillgång till 

kontinuerlig lektionsundervisning som grupp A, då grupp B hade vikarieledda och inställda 

lektioner vid många tillfällen. Vid analys av observationen från fältstudien har struktur hjälpt 

eleverna från grupp A att uppnå lärarens förväntningar. 
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5.2.2 Elevassistenten - ett verktyg för planering 

Något som varit tydligt under observationerna är elevassistenternas påverkan på gruppen. 

Assistenten har fungerat som förebild, medlare och trygghetsvärd i klassrummet. Under 

lektionerna har läraren givit assistenterna samma uppgifter som eleverna för att alla deltagare 

i klassrummet ska musicera. Genom att assistenterna deltog, har de verkat som förebilder i 

musikrummet. Eleverna har kunnat fråga assistenterna om hjälp ifall läraren var upptagen 

med någon elev. Det har varit tydligt att läraren ville ha aktiva assistenter under lektion tre då 

det blev diskussion mellan assistenten och läraren. Denna dialog är hämtade från loggboken. 

 

Läraren: Här, ta en gitarr. 

Assistenten: Ska jag? 

Läraren: Ja du har säkert pratat om att lära dig spela gitarr, passa på när du 

väl får chansen. 

Assistenten: Ja, det är sant. 

 

Det har varit tre olika assistenter med varierande kunskapsnivå inom ämnet musik. Vi 

namnger dem A1, A2 och A3.  

A1: Deltar aktivt i instrumentundervisning och är självgående.  

A2: Deltar i instrumentundervisning och behöver stöd. 

A3: Deltar i instrumentundervisning och behöver stöd. 

 

Nedan följer ett utdrag från loggboken, en händelse som skedde under en genomgång av 

texten Hur långt kan jag nå med Wiktoria Johansson. När A1 medverkar på lektionen fick 

läraren stöd i undervisningen vilket synliggörs i detta exempel.  

Elev: Jag tycker låten är mycket bättre på engelska  

Lärare: Det är lättare att ta till sig texten på svenska eftersom mitt 

ordförråd är mer utvecklat på svenska än på engelska 

Elev: Jag tycker i alla fall att låten låter bättre på engelska 

Lärare: Jag har förberett den på svenska för att jag kan lättare relatera till 

texten. 

 A1: Jag tycker det är mycket skönare att lära mig en låt på svenska 

först för att verkligen förstå den. Sedan kan jag lära mig den på 

engelska och förstå den djupare. 

Elev: aaa. 

 

I denna situation hjälper assistenten läraren i att tydliggöra för eleven varför läraren har valt 

sin metod. A1 konfirmerar lärarens profession genom att instämma med lärarens beslut. 

Lärarens trovärdighet ökar hos eleverna då elevernas relation till A1 är bra. Läraren kan 
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därmed använda sig utav assistenterna i sin planering för att bygga broar mellan lärare, 

assistent och elev.  

5.2.3 Avvikelser under lektion 

I detta kapitel har olika avvikelser redovisats. Avvikelserna är hämtade ur loggboken från 

olika lektioner där lektion sex redovisas först och därefter lektion fyra.  

 

Under lektion sex var huvudsyftet att lära sig pianoackord på låten I got a feeling. Dialogerna 

mellan lärare och elev är taget från loggboken. Läraren hade en genomgång vid det akustiska 

pianot där han visade hur eleverna skulle spela. Först hur högerhanden skulle spela sedan 

vänsterhanden och sedan tillsammans. Läraren hade förberett ett dokument med ackorden och 

fingersättningar i olika färger för att eleverna skulle kunna jobba självständigt. Eleverna fick 

gå in i varsitt rum. Under denna lektion var assistent A2 med. Läraren gick in till en elev och 

gjorde en uppföljning av vad eleven skulle göra. Under den tiden kom A2 in och sa att en 

annan elev var klar. Läraren gick in och tittade till eleven som var klar och helt riktigt var 

eleven redo för nästa steg. Läraren gav ett nytt dokument över samma låt men med nya 

fingersättningar för högerhanden. Läraren förklarade och visade hur eleverna skulle spela. 

Eleven nickade och provade samtidigt som läraren.  

Elev: Det gör ont 

Lärare: När du tar nya fingersättningar kan det spänna i fingrarna i början

 Elev: Så här spelar man inte piano 

Lärare: Det kommer bli lättare att spela med två händer ifall du lär dig 

fingersättningen 

  

De kom överens om att eleven skulle öva försiktigt att prova att spela med den nya 

fingersättningen. Läraren gick vidare till den tredje eleven för att titta hur det gick. Där inne 

satt eleven och lekte med syntljud och hade hundra procent fokus på ljud som uppkom när 

hen spelade på olika tangenter. Läraren satte sig ner bredvid eleven och gick igenom låten.  

 

Lärare: Hur går det?  

Elev: Bra, skulle vi spela så här (och visade synt ljuden)  

Lärare: Det där är fint men det är någon egen låt du har gjort 

Elev: Aha...få se 

 

Läraren visade och de spelade tillsammans, eleven hade svårt att spela ackorden i tempo 

tillsammans med läraren. Läraren satte på ett trumkomp på synten som eleven skulle öva till 

och förklarade att hen skulle räkna till fyra över varje ackord som spelades.  

Eleven som hade fått nya fingersättningar stod ute i stora rummet och bekymrade sig över att 

handen gjorde ont när hen använde den nya fingersättningen. Läraren lugnade eleven genom 
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att berätta att det kan vara stelt för fingrarna i början när hen lär sig nya fingersättningar. 

Läraren tittade till eleven, hur hen spelade och såg att hen använde fel fingersättning. Läraren 

hade poängterat tidigare att hen måste använda tummen för att kunna spela med denna 

fingersättningen vilket eleven hade glömt. I min reviderade planering har jag strukturerat ett 

annat pianoupplägg för kommande lektioner för denna grupp för att kunna snabbare återknyta 

till alla elever. 

 

Under lektion fyra har läraren undervisat gitarrspel till låten I got a feeling. Läraren använde 

flera olika utlärningsmetoder för att eleverna skulle använda sig av fler sinnen. Ett dokument 

med Not- och tabulaturskrift för synen, läraren spelade och lät eleverna använda gehöret och 

imitera. Momentet innehöll många repetitioner. Under denna lektion såg läraren att eleverna 

började tappa fokus när de repeterade. En elev ställde frågan  

Elev: Kan vi inte spela trummor istället?  

Lärare: Idag fokuserar vi på att spela gitarr. 

Elev: Gitarr är tråkigt 

Lärare: Man kan spela trumma på gitarr. 

Elev: Hur då? 

Läraren spelade ett flamencokomp på gitarren samtidigt som han trummade med händerna på 

gitarren och ropade ut Ooooleee! Eleverna tappade hakan och såg förundrade ut. 

 Läraren: Såg ni? Man kan spela gitarr och trumma på en gitarr. 

 Elev: Jag vill, visa mig. 

Resterande lektion satt eleverna och övade trumkomp på gitarren med läraren. Efter lektionen 

pratade assistenterna och läraren. 

 A1: Vad bra att du kunde fånga upp eleverna idag, de har haft en tuff 

  förmiddag. 

Lärare: Det kom spontant och jag kände själv att vi hade övat tillräckligt 

på I got a feeling för idag.   

 

Detta var en positiv avvikelse under lektionen där läraren blev spontan och agerade utanför 

lektionsplaneringen för att möta eleven. Det resulterade i att eleverna jobbade tio minuter med 

att öva trumkomp på gitarren. A1 sa att det var bra att läraren ”fångade upp” eleven genom att 

lyssna på eleven. Relationen mellan läraren och eleven kan bli bättre när läraren lyssnar och 

tar till sig elevernas vilja. Läraren kan ta till sig elevernas vilja genom att aktivt förändra 

lektionen för att kreativt och flexibelt möta eleverna. Ibland är det alltså bra med avvikelse 

från lektionens struktur för att styrka relationer och få eleverna engagerade i sin undervisning. 

Detta går i linje med Vygotskijs tankar kring att läraren ska handleda eleverna i sin 

undervisning för att främja elevernas intresse (Lindqvist, 1999).   
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5.3 Sammanfattning av resultatet  

I detta kapitel har jag valt att lämna tredjeperson för att i jag-form förtydliga mina upptäckter. 

I den reviderade planeringen visar jag upp:  

• Val av struktur 

• Fördelaktiga metoder 

• Miljöns påverkan  

• Individanpassning 

 

Den planerade strukturen i inledning och avslutning har givit mig som lärare och eleverna ett 

ramverk att jobba efter och förhålla sig till. Detta ledde till att eleverna visste vad jag 

förväntade sig av dem. Ramen fungerade bra och behölls i den reviderade planeringen. 

Undervisning där eleverna var placerade i ring har varit det mest fördelaktiga för mig och 

eleverna. Jag får i ringundervisning en god överblick över vart eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt och kan därför möta eleverna på deras nivå och handleda därifrån 

(Lindqvist, 1999). Detta har gjorts genom att jag har planerat lektionen med ett moment där 

det finns flera lager av kunskap. Det är viktigt, poängterar Lindqvist (1999), att läraren möter 

eleven med mål som går att uppnå och inte ställer för höga krav för att motivera eleven.  

 

Under den första gitarrlektionen hade alla elever samma nivå på stämmorna för 

arrangemanget. Där upptäckte jag att momentet behövde utvecklas i både nivå och tydlighet. 

Jag behövde behålla rytmfigurer i stämmorna för att få eleverna att spela det jag ville. I det 

första gitarrarrangemanget hade jag varierat stämmornas rytmfigurer i tron att det skulle 

gynna motivationen, vilket visade sig inte stämma. Till exempel var det en elev som sa att 

gitarr är tråkigt. Till nästa lektion ändrade jag stämmorna till en fast rytm men med varierande 

toner. Eleverna tyckte om det nya arrangemanget och vi kunde spela låten, från början till 

slut, flera gånger. Individanpassning skedde allt eftersom jag lärde känna eleverna och 

upptäckt vilka styrkor och svagheter de hade. 

 

Ett mål jag strävade mot var att eleverna skulle lära sig en stämma och under låtens gång 

växla mellan varandra. Det resulterade i att eleverna började använda sig utav varandra som 

resurs för lärande vilket Backman-Bister (2014) beskriver som kamratlärande. Jag hade 

noterat en stämma där man spelar övertoner, vilket är en speciell egenskap för 

stränginstrument. Det ledde till att alla elever ville spela den stämman. En elev sa att den lät 

”coolt” och inte som en vanlig gitarr. Genom att kunna individ- och nivåanpassa stämmorna 

kunde jag få elever att spela stämmor som hade varit för svåra från början. Detta ledde till att 

en elev, genom att ha repeterat sin stämma, lyfte sitt spel och kunde prestera högre och spela 

en mer komplex stämma. Det jag har upptäckt är hur viktigt det är att läraren gör noggranna 
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avvägningar av ökad svårighet för att slippa onödig frustration hos eleverna och för att behålla 

motivationen (Lindqvist, 1999).  

 

Mitt resultat har visat att tydlig struktur gynnar elevers förmåga att lära och att 

individanpassning kan göras först efter läraren lärt känna eleven. Detta leder mina tankar till 

att relationen mellan struktur och individanpassning är nödvändig för att uppnå goda resultat i 

klassrummet. Genom att använda sig av en strukturerad planering ökar chanserna för att 

eleverna förstår vad läraren förväntar sig av dem.  

 

Att spela gitarr i grupp var positivt för den sociala miljön. Eleverna kunde umgås genom att 

spela tillsammans och att klara något tillsammans med andra är en viktig del i utvecklingen 

menar Lindqvist (1999). Jag inspirerades av gitarrensemblen när jag reviderade min planering 

inför pianolektionen. Pianolektionerna hade tidigare varit mer isolerande då eleverna satt i 

enskilda rum och övade. Frustration och förvirring uppstod hos vissa elever där jag inte kunde 

återkoppla direkt. Klassrumsmiljön var ett hinder för en lyckad pianoundervisning. I den 

reviderade planen skulle pianoundervisningen ske i ring såsom en gitarrensemble. Detta 

testade jag och förberedde lektionen med att ändra om i klassrumsmiljön genom att ställa 

fram fem syntar i ring så att alla kunde se varandra. Eleverna var spända vid genomgången 

när jag förklarade att de skulle spela en rockensemble på synt. Eleverna var engagerade i 

uppgiften. Här använde jag mig av samma stämmor som under gitarrundervisningen fast med 

bas, elgitarr, trummor och orgelljud på syntarna. Jag hade förberett ljud åt eleverna och 

anpassat efter elevernas olika förmågor. Trummis (stark pulskänsla), orgel (kreativ), gitarr 

(statisk rytm) och bas (bra samspelsförmåga).  

 

Den nya strukturen för pianoundervisning öppnade upp för lärande hos eleverna och det blev 

både lekfullt och kreativt. Att revidera sin planering gav i detta fall ett mycket lyckat resultat.  
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6 Diskussion 

I diskussionskapitlet diskuteras den tidigare forskningen i relation till resultatet genom den 

sociokulturella teorin. Jag tar upp mina tankar kring undervisningens förlopp, min metod och 

vad aktionsforskningen har lett till. Jag tar upp vidare forskningsområden som jag tycker 

skulle vara intressant att veta mer om. 

6.1 Den närmsta utvecklingszonen 

Rytmerna som eleverna fick ta del av visar hur jag introducerade ett mer avancerat 

musikaliskt språk. Eleverna fick nya potentiella utvecklingsmöjligheter med hjälp av mig som 

handledare för att i sinom tid kunna göra det själva. Genom att vi satt i ring öppnades 

möjligheten för mig att ha kontakt med flera elever för att individuellt kunna handleda 

eleverna i deras utvecklingszon. Jag medierade kunskaper om hur eleverna skulle greppa 

verktyget (claves) för att eftersträva rätt karaktär på ljudet för den aktuella musikstilen. 

Genom olika tecken visade jag när vi skulle börja, fortsätta och avsluta musikstycket. En 

inräkning betydde att låten började, två knäppar på huvudet menade ”from the top” börja om 

från början och en knuten näve visade att vi skulle avsluta låten. Dessa tecken är inget jag 

själv uppfunnit. Tecknen har jag fått tagit del av genom ett sociokulturellt utbyte med egna 

handledare som medierat kunskapen till mig i ensemblespel, tecken som jag nu fört vidare till 

mina elever. Detta styrker Vygotskijs teori hur kunskap förs vidare från generation till 

generation genom att visa olika traditioner inom musiken. Vygotskij skriver i en artikel som 

Lindqvist (1999) citerar.  

 

Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det i morgon göra på egen hand. 

(Lindqvist, 1999, s. 278) 

 

Rytmfigurerna som i metod- och resultatkapitlet visas genom bild två och tre repeterades vid 

flera lektionstillfällen i form av aktivitet med hjälp av verktyg såsom; claves, congas, 

handklapp, trumma på gitarr, spela på pianot. Det jag upptäckte var att det tog längre tid för 

elever med behov av specialpedagogik att befästa kunskapen och kunna som Lindqvist (1999) 

skriver göra det på egen hand imorgon, än elever utan behov av extra stöd. Jag har inte skrivit 

om andra klasser än de två jag följt och kommer därmed inte påvisa resultat från andra 

klassers progression men det är värt att nämna att jag använt ett liknande upplägg för elever 

utan diagnostik i åldersgruppen och kunnat se snabbare progression i rytmundervisning. 

Repetition är något som Sörensen (2012) tar upp som en faktor för att motivera eleverna att 

träda in i deras närmaste utvecklingszon. I mitt resultat visar det att ett mer repetitivt 

gitarrarrangemang motiverade en elev att spela medans den mer varierade gitarrstämman 

skapade negativa psykologiska processer hos eleven i form av ovilja att spela. Jag hade använt 
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mig utav tecken (noter och rytmer) som var komplexa för eleven, där hen inte hade tidigare 

erfarenhet av tecknen. Därmed avbröts elevens potentiella utveckling. Här poängteras 

Vygotskijs teori att eleven måste haft förberedande partiell kunskap (Vygotskij, 1978). 

Det handlar om att kunna se varje elev och ge lagom svåra uppgifter för att den närmsta 

utvecklingszonen ska bli möjlig. I en grupp där kunskapsnivåerna spretar är det extra viktigt 

att läraren förbereder och föreställer sig hur resultatet kommer bli (Stensmo, 1997).  

 

Torseng (2012) beskriver terapeutens arbete strukturerat och improviserat. Jag kan tycka att 

det är motsatsen till varandra då struktur oftast är förutbestämt och improvisation hämtas i 

stunden. Men det är detta som gjorde arbetet levande enligt Torseng (2012). I mitt resultat 

överensstämmer detta under lektionen vi spelade gitarr och eleverna började tappa fokus, jag 

försökte fånga deras uppmärksamhet genom att göra något helt annat. Det resulterade i att jag 

fick improvisera resterande lektion genom imitationstrumövningar på gitarren vilket öppnade 

upp för kreativitet. I improvisationen frångick jag den ursprungliga planerade strukturen men 

tillät inte eleverna ta över lektionen genom att avbryta lärandet. Improvisationen blev ett 

verktyg för att återta lektionens lärandeflöde. 

6.2 Skolan i morgon 

Torseng (2012) tar upp olika metoder som terapeuter använder. Tid är något som genomsyrar 

alla moment och poängteras vara en nyckel för att finna elevens intresse. Genom att låta 

eleven gå in i salen och själv välja vilket verktyg de vill använda ökar elevens vilja till att 

spela (Torseng, 2012). Att ge eleven tid att känna sig hemma och trygg i klassrumsmiljön är 

en självklarhet för de flesta lärare, det är trots allt för eleverna läraren finns, vi skall vara där 

för att lära ut tecken, få eleven att ta till sig verktyg och mediera kunskapen för att sedan 

användas ute i samhället. Tid är något jag känner under min aktionsforskning har varit 

dyrbart, kursplanen Lgr11 visar tydligt vad som skall uppnås och i klassrummet finns allt för 

att göra det möjligt (Skolverket, 2011b). Tid är det enda jag har haft dåligt av. Jag kan se att 

struktur öppnar upp för lärande med det känns som att det krävs mycket tid för repetition för 

att befästa kunskapen hos eleverna. Repetitionstid som är begränsad men som, enligt mig, 

krävs för att nå kunskapskraven i Lgr11 (Skolverket, 2011b). Om läraren ska få elever att 

träda in i deras närmsta utvecklingszon och sedan få dem som Vygotskij (1978) skriver göra 

det själva imorgon, då behövs repetition.  

 

Grupperna i detta arbete går i grundskolan och behöver tillgång till specialpedagogik. Hur 

struktur kan öppna för lärande har varit mitt forskningssyfte. Jag ser ett problem med att vara 

för strukturell, det kan hämma lusten och kreativiteten i undervisningen. Struktur kan ta bort 

platsen för det fria utrymmet. Torseng (2012) visar hur struktur används för att ge eleverna 

fritt utrymma genom att lämna en lucka i schemat där eleven själv får bestämmer vad som 

skall göras. Tydlig struktur där flexibilitet råder och inslag av lek som Strandberg (2009) tar 
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upp kan vara verktyg för att få lektionerna kreativa och levande. Leken motiverar eleverna att 

lära och genom leken tillverka egna verktyg för att kunna träda in i nya zoner (Lindqvist, 

1999). 

6.3 Metodreflektion 

Aktionsforskning som metod har givit mig nya perspektiv på hur jag kan utveckla min 

undervisning. Wallqvist (2014) menar att för att utvecklas som lärare måste man ha distans till 

sin egen praxis, vilket överensstämmer med mina egna erfarenheter. Det blev lättare att få 

distans genom att föra loggbok och kunna få översikt på vad som faktiskt hänt under 

lektionerna.  

 

Det var intressant att följa elevgruppen, då jag inte har någon tidigare erfarenhet av att 

undervisa elever med autismspektrumtillstånd. Svårigheterna och utmaningarna i 

autismspektrumtillståndet varierade hos eleverna och en enkel lösning som passar alla finns 

inte. Individanpassning och specialpedagogik är enligt mig ett måste. Men vad är 

specialpedagogik egentligen? Jag anser att det hänger på tydlighet, struktur, 

individanpassning och kreativa lösningar.  

 

För att få en tydligare dokumentation och mer underlag för resultat så hade ljudupptagning 

varit en metod. Loggboken och observationsschemat fungerade bra men jag upplever ändå att 

minnet svek mig. Att kunna gå tillbaka i en ljudfil och lyssna hade friskat upp minnet. Jag ser 

dock ett problem med ljudupptagning och det är elevernas integritet.  

Logbok är något jag tänker använda mig av i mitt framtida yrke som lärare. Det är 

lättillgängligt och ger mig en bra överblick över undervisningen.  

 

En upplevelse jag tar med mig från detta är när eleverna lärde av varandra. Att lära sig av 

varandra är positivt, personen som lär ut behöver inte nödvändigtvis vara lärare utan kan vara 

en jämnårig med mer erfarenhet (Lindqvist, 1999). Då kunde jag som lärare ta ett steg tillbaka 

och observera vad som hände. De visade sina kunskaper och visade ökad progression. Samt 

stärkte de sociala banden mellan varandra. 

 

Jag hade önskat att eleverna kommit längre i progression än vad de gjort under studiens gång. 

Förväntningarna var högre än utfallet. Detta leder mig till vidare forskning.  

6.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se vidare forskning om hur likvärdig utbildning i grundskolan är 

i Sverige i dag. Där en tydlig jämförelse, mellan elever som är i behov av extra stöd jämtemot 

andra elever som klarar skolan utan stöd, visar likheter och skillnader. Om de med stöd, trotts 
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sina utmaningar, når målen som det är tänkt jämfört med andra elever runt om i Sverige. En 

fråga jag ställer mig är hur balansen mellan skolans krav och elevernas förmåga ser ut för 

elever med behov av stöd jämfört med elever utan särskilda behov.  

 

Överlag vill jag se mer aktionsforskning på musikundervisning. Framför allt skulle jag vilja ta 

del av en studie som prövar olika metoder på en klass under längre tid. Två till tre år skulle 

kunna innebära annat, mer djupgående resultat, än det som redovisats i denna studie. 

Individanpassning kan ske effektivare då lärare byggt relation tillsammans med eleverna. Hur 

struktur och individanpassning går att genomföra. Även struktur kontra improvisation och hur 

de går hand i hand vore intressant. Vilka metoder som tillverkas när man värdesätter 

improvisation som en del i den planerade strukturen. Hur struktur kan döda improvisation och 

improvisation kan ställa till det för strukturen. Hur mycket struktur kontra lek behöver olika 

mognadsåldrar vore spännande. Ifall forskaren kan se om behovet av lek varierar. Jag kan 

tänka mig att behovet av lek minskar ju äldre man blir men det kanske är tvärtom.  
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8 Bilaga  

8.1 Bilaga 1: Informationsbrev angående studie 

Till föräldrar/målsmän för eleverna i 

 

Mitt namn är Martin Nielsen och är lärare på               och studerar på Kungl. 

Musikhögskolan. I detta brev vänder jag mig till er och frågar ifall jag får skriva om era barn i 

ett forskningsarbete som syftar till att främja specialpedagogiken för elever med behov av 

specialpedagogik  

 

Studiens syfte: 

Genom att studera min egna praktik genom aktionsforsknings principer hoppas jag kunna 

finna viktiga verktyg för att förbättra lärarens lektionsplanering- och genomförande för elever 

med behov av specialpedagogik i musikämnet. 

• Kan struktur öppna för lärande?  

• Hur ser relationen ut mellan struktur och individualisering? 

 

Alla observationer kommer vara anonyma. 

 

Med vänliga hälsningar / Martin Nielsen 

Jag godkänner mitt barns deltagande i denna studie 

 

Namn:___________________________ 

Datum:___________________________ 


