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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar musikklassrummet ger med 

hänsyn till elever med ADHD. Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöks 

resursrelaterade ramar där fokus ligger på den fysiska miljön. Studien söker svara på 

frågeställningen:  

Vad i klassrumsmiljön kan försvåra elevernas möjligheter att nå målen för 

musikundervisningen, och vad kan underlätta?  

Musikklassrum på tre olika grundskolor har undersökts med hjälp av observation. 

Observationerna genomfördes när inga elever närvarade.  Det insamlade materialet 

analyserades med hjälp av studiens bakgrundsdel, framför allt den forskning som beskriver 

problemområden inom ADHD.  

Studiens resultat visar på att det finns mycket i musikklassrummen som kan vara försvårande. 

Röriga miljöer med många sinnesintryck försvårar för elevers koncentration och möjlighet att 

orientera sig i rummet. Olika föremål i rummet kan distrahera och locka elever till impulsiva 

handlingar. Underlättande inslag i klassrumsmiljön är digitala verktyg, genomtänkt och 

ordnad inredning av rummet, samt stängd förvaring av material.  
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1. Inledning  

Barn och elever med särskilda behov är ett aktuellt samtalsämne i dagens skola. Det är fler 

och fler elever som får diagnoser av olika slag. I samtal med lärare verkar det vara en stor 

utmaning att möta alla elever efter deras behov. En stor grupp i funktionshindersdjungeln är 

elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Denna samlingsbenämning innehåller 

diagnoser som ADHD, Autistiskt Spektrum och Tourettes syndrom. Att bemöta dessa elever 

på ett bra sätt och kunna anpassa tillvaron efter deras begränsningar är en stor utmaning. 

Jag har valt att i detta arbete koncentrera mig kring elever med ADHD. För mig är detta ämne 

intressant både som blivande lärare och då jag 2013 fick diagnosen ADD, som är en 

benämning på en undergrupp inom ADHD. Under mitt tredje år av musiklärarutbildningen 

sökte jag och fick pedagogiskt stöd. Här började en intressant resa för mig. Jag började här 

konkret fundera över mina begränsningar och vad jag behövde hjälp med i 

undervisningssituationer. Jag märkte att det var vissa situationer som blev särskilt svåra för 

mig i skolan. Det var särskilt under lektioner och vissa grupparbeten. Det var jobbigt med 

lektioner i lokaler där ljudet var bullrigt, och särskilt när lärarna valde att låta oss diskutera i 

smågrupper. Ibland var vi indelade i studiegrupper där vi fick välja plats för samtal själva. 

Miljön var viktig här. Det kunde vara svårt för mig att fokusera på samtalet om det var 

mycket ljud runt omkring, eller folk som gick förbi. Svårigheterna handlade om att inte kunna 

koncentrera mig, att jag blev väldigt rastlös av att sitta still, eller att det kändes som att det 

höll på att explodera inom mig när jag inte fick använda min kreativitet, utan det blev bara 

prat. 

Min personliga resa är alltså en bakgrund till att jag valt att undersöka några ramfaktorer som 

kan påverka situationen för elever med ADHD i musikundervisningen. 
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1.1. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka förutsättningar musikklassrummet ger med hänsyn till 

elever med ADHD.  Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöks resursrelaterade ramar 

där mitt fokus ligger på den fysiska miljön. Studien söker svar på frågeställningen:  

Vad i klassrumsmiljön kan försvåra elevernas möjligheter att nå målen för 

musikundervisningen, och vad kan underlätta?  

2. Teori 

Här beskrivs ramfaktorteori, som är den teori som studien utgår från. Kapitlet fokuserar 

främst på Imsens (1999) respektive Sandbergs (1996) beskrivningar och indelningar av 

ramfaktorer. 

2.1. Ramfaktorteori 

Begreppet ramfaktorteori härrör från Ulf P. Lundgrens Frame Factors and the Teaching 

Process. A contribution to curriculum theory and theory on teaching (1972), som en 

utveckling av de teorier som kom fram i Dahllöfs Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp (1967). Dahllöf menade att skolresultaten inte bara beror på elevernas 

bakgrund och begåvning, de påverkas också av helt andra faktorer. Han använder uttrycket 

processesvariabler, vilket skulle kunna jämföras med ramfaktorer. Mål som eleverna enligt 

läroplanen ska uppnå, och undervisningstid är viktiga processvariabler (Broady, 1999).  

Imsen (1999) beskriver ramfaktorer som ”förhållanden som påverkar undervisningen och som 

bidrar till att främja eller hämma den på olika sätt” (s.308). Dessa finns på olika 

samhällsnivåer. Syftet med ramfaktorteorin är att systematisera ramfaktorerna och visa hur de 

samspelar och påverkar det som sker i klassrummet (Ibid).   

 

Imsen (1999) delar in ramfaktorerna i fem grupper som hon menar många gånger kan flyta in 

i varandra och inte alltid ska kategoriseras så.  Det pedagogiska ramsystemet innehåller ramar 
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som kursplan, läroplan och skollag som styr vad som ska läras ut, men detta är också 

tolkningsbart av lärare. De administrativa ramarna kan innebära schemaläggning, 

gruppstorlek och lönevillkor, och har en stor påverkan på lärarens situation. Resursrelaterade 

ramar innebär sådant som skolbyggnad, skolmaterial, litteratur och även anpassad 

undervisning som styrs av ekonomisk förutsättning. Den fjärde punkten är de 

organisationsrelaterade ramarna som rör den sociala kulturen på skolan. Det påverkas av 

lärarrumsklimatet, alla relationer så som de som sker inom personalgruppen, mellan lärare 

och elever och mellan personal och ledning. Den femte och sista punkten är ramar med 

anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. Detta rör det som ligger bakom 

elevernas möjlighet att fungera i skolan, med förutsättningar, motivation, skolans samarbete 

med föräldrar och så vidare.  

 

Sandberg (1996) använder sig av en annan indelning med tre kategorier av ramfaktorer: ett 

målsystem som innehåller ideologiska ramar såsom läroplan och kursplan, ett ramsystem med 

administrativa och ekonomiska ramar som skolform och klasstorlek, samt ett regelsystem 

med juridiska ramar i form av exempelvis skollag, arbetsavtal och andra regler och lagar. 

Dessa kategorier kan kopplas till undervisningen på så sätt att målsystemet styr, ramsystemet 

begränsar och regelsystemet reglerar den. I denna studie används främst Imsens (1999) 

indelning, men Sandbergs fokus på musikämnet bidrar med perspektiv till studiens analys.  

 

I Sandbergs (1996) målsystem är läroplanen det centrala. Det är härifrån skolan ska bygga sin 

verksamhet, grunden för undervisningens mål och innehåll ska hämtas här. Dock menar 

Sandberg att läroplanen inte nödvändigtvis har en styrande funktion i undervisningen. Han 

pekar på otydligheter i den då gällande läroplanen, Lpo 94, vilket innebar att lärare kunde 

tolka texten på olika sätt beroende på intresse och kompetens. Faktorer inom ramsystemet 

som påverkar musikundervisningen är mängden tid för planering, klasstorlek och 

klassrummets ljudmiljö. Regelsystemet kan ses ur ett yttre och ett inre perspektiv. Det yttre 

kan exempelvis innebära vem som får undervisa i musik samt lärarnas möjligheter till 

fortbildning. Det inre regelsystemet har att göra med tradition och arbetsplatsens kultur. 

Exempel på ramfaktorer som påverkar musikundervisningen är musikämnets ställning och 

status, hur musikämnet företräds i arbetslaget och i den lokala arbetsplanen samt förståelse för 

musikämnets behov beträffande arbetsmiljö. Här lyfter Sandberg fram att ämnet är dåligt 
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representerat i skolans kollegium, då det ofta bara finns en eller ett fåtal musiklärare per skola. 

Han menar att det finns en brist på förståelse för musikämnets behov på grund av det 

utanförskap ämnet hamnat i, vilket påverkar ämnets status.  

 

Sandberg (1996) menar att både mål-, ram- och regelsystem främst består av faktorer som 

läraren har liten möjlighet att påverka eller förändra. Dock finns viss frihet att ta egna 

initiativ, något som delvis beror på lärarens kompetens. Även Imsen (1999) diskuterar 

lärarens handlingsutrymme. Det finns två skilda ståndpunkter. Den ena är att läraren är starkt 

begränsad av yttre och inre faktorer och har knappa möjligheter att påverka undervisningen. 

Den andra är att läraren har stor frihet att bestämma över undervisningens innehåll. Imsen 

menar att ingen av dessa ståndpunkter innehåller hela sanningen men genom att komplettera 

varandra kan de bidra till särskilda kunskaper om skolan. En del ligger inom lärarens ansvar 

och en del kan läraren inte kontrollera.     

3. Bakgrund 
Bakgrunden presenteras i fyra delar. I den första beskrivs problematiken kring ADHD. Den 

andra behandlar insatser för elever med behov av särskilt stöd. Den tredje delen lyfter skolans 

uppdrag att anpassa undervisningen för dessa elever, utifrån olika styrdokument. I den fjärde 

delen ligger fokus på klassrumsmiljö, där det fysiska klassrummet och gruppstorlek 

behandlas.    

3.1. ADHD 

Här beskrivs diagnosen ADHD och dess orsaker. Vidare redogörs begreppet exekutiva 

funktioner som personer med ADHD ofta har svårt med. Slutligen beskrivs vilka åtgärder som 

kan sättas in för att minska problematiken. 

3.1.1. Diagnosen ADHD  

ADHD har tre huvudsakliga problemområden vilka är uppmärksamhetsbrist, impulsivitet och 

överaktivitet. Uppmärksamhetsbrist kan innebära att eleven snabbt tappar intresset för 
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uppgifter som känns mindre intressanta. Det är lätt för dessa elever att tappa fokus vid 

undervisning om det sker saker runt omkring dem, exempelvis att någon i närheten pratar eller 

att en bil kör förbi (Thernlund, 2013). Sådana intryck måste först bearbetas, vilket stjäl tid och 

energi från inlärningen (Tufvesson & Tufvesson, 2009). Däremot kan det förekomma att 

elever med ADHD håller uppmärksamheten länge för moment som är tillfredställande, ofta 

vid till exempel tv-spelande (Thernlund, 2013). Uppmärksamhetsbristen kan även innebära att 

eleverna har svårt med planering och organisation av uppgifter och att de lätt tappar bort saker 

(Kadesjö, 2010).  

Vid impulsivitet styrs eleven av den stundande impulsen, utan tanke på vilka konsekvenser 

handlandet får eller vad som ger bäst resultat. De dras ofta till det som verkar mest lockande, 

och avbryter kanske då den uppgift de håller på med. De kan också ofta avbryta andra och 

kasta ur sig svar innan någon sagt klart. (Kadesjö, 2010).  

Överaktivitet kan hos barn innebära att de springer och hoppar runt eller pillar med och 

undersöker sådant som de uppfattar som intressant i rummet. Hos ungdomar syns det inte 

alltid lika tydligt, men det kan märkas genom en rastlöshet och otålighet som återkommer 

väldigt ofta, och därför vill individerna hela tiden ha någonting att göra (Kadesjö, 2010). 

ADHD delas i DSM-IV in i tre undergrupper: 

• Huvudsakligen uppmärksamhetsstörning (denna form kallades i DSM-III för ADD – 

Attention Deficit Disorder). Av personer med ADHD har ca 20-25 procent denna 

form, som är något vanligare bland flickor. 

• Huvudsakligen impulsivitet/överaktivitet. Endast ca 10 procent tillhör denna 

undergrupp. 

• Kombinerad form med både uppmärksamhetsstörning och impulsivitet/överaktivitet. 

Ca 70-75 procent har denna form av ADHD (Thernlund, 2013). 

 

Honos-Webb (2008) ger uttryck för ett annat perspektiv på ADHD. Hon ifrågasätter den 

terminologi som ofta används, och som hon menar kan sjukdomsförklara en person på ett 
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negativt sätt. Exempelvis ifrågasätter hon varför barn med ADHD kallas ”hyperaktiva”, det 

vill säga alltför aktiva, i stället för att säga att vanliga barn lider av ”aktivitetsbrist”.  Hon talar 

hellre om särdrag än om störningar, och menar att ADHD inte bara är en störning utan också 

en tillgång. Hon menar till exempel att barn med ADHD visserligen kan ha problem med 

abstrakt och teoretisk kunskap men å andra sidan via sina sinnen känner en stark delaktighet 

med allt levande som omger dem. Andra tillgångar är att vara särskilt insiktsfulla, fantasifulla 

och kunna lösa problem på ovanliga sätt. 

3.1.2. Orsaker till ADHD 

Kadesjö (2010) menar att de exakta orsakerna till ADHD är svåra att fastställa, men hänvisar 

till vetenskapliga undersökningar som visar på en ärftlig faktor. Det kan också påverkas av 

komplikationer i fosterstadiet, vid förlossning eller som nyfödd. Den belastning som ADHD 

innebär kan ge en extra känslighet för dessa barn i dess uppväxt. Uppväxtmiljön kan därför ha 

en avgörande betydelse för hur stor problematiken kring detta blir.   

3.1.3. Exekutiva funktioner 

De exekutiva funktionerna utvecklas succesivt under uppväxten. De delar av hjärnan som 

dessa är kopplade till utvecklas sist, och först i 20-25årsåldern är de helt utvecklade. För 

personer med ADHD är de mindre utvecklade än för andra i samma ålder. De exekutiva 

funktionerna utgörs av vår förmåga att styra oss själva, exempelvis genom att planera och 

organisera. De hjälper oss med vardagliga saker som att klä på oss och få med oss rätt saker. 

Det innebär också att kunna fokusera på ett mål, trots distraktioner, och att kunna reglera sina 

känslomässiga impulser (Carlsson Kendall, 2012).  

De exekutiva funktionerna kan delas in i tre områden: impulshämtning, igångsättning och 

arbetsminne. Impulshämtning handlar om att styra sina impulser och att kontrollera sin 

aktivitet. Bristande impulshämtning kan leda till svårigheter att koncentrera sig på och 

fullfölja uppgifter. Det kan också innebära att man gör ogenomtänkta saker som man sedan 

kanske ångrar. Problem med igångsättning kan innebära att man har svårt att komma igång 

med uppgifter och prioritera rätt. Det kan vara svårt med olika val i arbetssituationer och att 

planera och organisera sitt arbete. Arbetsminne är en viktig funktion i allt skolarbete. Det 
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behövs för att komma ihåg information och instruktioner. Vi är också beroende av vårt 

arbetsminne vid läsförståelse och matematikinlärning (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

3.1.4. Åtgärder 

Carlsson Kendall (2015) tar upp olika typer av insatser för elever med ADHD, där hon menar 

att en kombination är att föredra. Stöd till anhöriga och föräldrar i form av exempelvis 

föräldrautbildning där man får träffa andra i liknande situation är en åtgärd som ofta ger god 

effekt. Eleven behöver också själv bli medveten om både sina svårigheter och sina styrkor, 

och vissa kan behöva individuell terapi. Medicinering är också en typ av behandling som 

många upplever har en positiv inverkan på uthållighet och minskad impulsivitet. Dock löser 

inte medicinerna alla svårigheter. Beslutet om ett barns eventuella medicinering ska tas 

mellan föräldrar och läkare och ska inte föreslås i skolans åtgärdsplanering menar Carlsson 

Kendall.  

I skolan är det viktigt med en genomtänkt åtgärdsplanering där eleven själv har en viktig roll. 

Åtgärdsplaneringen bör starta med en analys där både föräldrar och skolpersonal är delaktiga. 

Eleven bör själv få berätta vad han eller hon upplever. Det är viktigt att ha tålamod och att 

invänta elevens egna förslag på lösningar. En planering görs sedan, där fokus läggs på ett 

problem som inte är för svårt att lösa. Det ska vara tydligt vem som ska göra vad. Eleven 

behöver sedan påminnas om den planering som bestämts. Slutligen görs en utvärdering som 

leder till en ny eller reviderad planering (Carlsson Kendall, 2012).  

Kadesjö (2010) belyser vikten av att inte bara hjälpa eleven till att fungera annorlunda, där 

fokus kan ligga på elevens svårighet till koncentration, att sitta stilla och att lyssna. Då ADHD 

är ett funktionshinder som egentligen inte kan botas menar Kadesjö att det är viktigt att 

förändra omständigheterna kring eleven. För att eleven ska kunna fungera så bra som möjligt 

och att dess svårigheter inte blir till hinder bör miljön anpassas till elevens behov. Det innebär 

att miljön bör vara förutsägbar, vara tydligt kopplad till en vuxen samt att eleven ska kunna 

finna ro och hitta plats för avskärmning. Även Tufvesson och Tufvesson (2009) menar att den 

fysiska och sociala miljön har stor betydelse för elevens möjlighet att koncentrera sig under 

längre stunder och därmed klara uppgiften. Inom dessa områden har skolan en möjlighet att 

påverka elevernas arbetssituation.   
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Några miljöfaktorer som i Tufvesson och Tufvessons (2009) forskning visar sig ha betydelse 

för elever med ADHD är vad eleven ser genom fönstret och hur material förvaras. Det finns 

fördelar med fönster genom att de släpper in dagsljus och ger överblick och öppenhet, men 

det bör beaktas vad eleven ser genom fönstret. Att genom fönstret se en byggd miljö, till 

exempel en husfasad, visade sig ha en positiv verkan på elevernas koncentration. Att däremot 

se sådant som rörde sig eller förändrade sig över tid hade negativ inverkan. Stängd förvaring 

av material tar bort energikrävande intryck. Däremot kan förvaring som kräver att eleverna 

måste förflytta sig i rummet och därmed innebära social interaktion med andra elever, vara 

negativt.  

3.2. Specialpedagogiska perspektiv 

Den första delen består av en grundläggande beskrivning av vad insatser för elever med behov 

av stöd kan innebär. I de resterande delarna beskrivs begreppen normalitet och avvikelser, och 

segregering, integrering och inkludering, vilka används inom specialpedagogiken.  

3.2.1. Insatser för elever med behov av särskilt stöd 

Att skolan ska ta hänsyn till alla elevers olika behov innebär att sträva efter att väga upp 

skillnader i deras förutsättningar. Elever med funktionsnedsättningar ska få stöd som så långt 

som möjligt motverkar funktionsnedsättningarnas konsekvenser. Insatser kan sättas in 

antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, eller som 

särskilt stöd av mer ingripande karaktär. Innan sådana stödinsatser, som är riktade mot den 

enskilda eleven, sätts in, bör dock skolan se över organisationen kring eleven. Exempelvis kan 

man titta på hur resurser fördelas, hur elevgruppen fungerar samt hur lärmiljöerna ser ut. Att 

göra förändringar i organisationen kan ibland vara tillräckligt (Skolverket, 2014). Persson 

(2013) menar att ”specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där den vanliga 

pedagogiken bedöms som otillräcklig” (2013, s.24). 

I Skolverkets (2016) rapport om tillgängliga miljöer för elever med funktionshinder i 

grundskolan menar flera tillfrågade att skolan ofta är sämre på att anpassa miljöerna för elever 

med neuropsykiatriska funktionshinder än för andra funktionshinder. Det framgår i 

undersökningen att det finns en förståelse från lärare att vissa elever kan ha behov av extra 



 

 

 

9 

anpassningar eller särskilt stöd, men ofta har lärarna svårt att själva stödja eleverna. I 

rapportens enkätundersökning menar en andel specialpedagoger och speciallärare att 

specialistkompetens inte sätts in i den mån det skulle behövas, där till exempel lärare skulle 

kunna få hjälp med anpassning av undervisning inriktat mot elever med neuropsykiatriska 

funktionshinder.  

 

3.2.2. Normalitet och avvikelse  

Relevanta begrepp inom specialpedagogik är normalitet och avvikelse, det vill säga vem 

som blir betraktad som normal eller avvikande. Jakobsson och Nilsson (2011) menar att 

detta beror på sammanhanget och vem man jämför med. I en klass där kommunikationen 

sker med hjälp av tecken är en person som inte kan tecken avvikande, medan de personer 

som kommunicerar med tecken anses avvikande i många andra sammanhang. Enligt 

Stainback och Stainback (1990, refererade i Persson, 2013) karakteriseras den 

specialpedagogiska terminologin av negativt laddade begrepp som handlar om separation 

och avvikelser. 

3.2.3. Segregering, integrering och inkludering 
I början av 1900-talet växte ett intresse fram för hur de elever i skolan som ansågs ”svaga” 

kunde hjälpas. Detta kom att under de kommande decennierna utvecklas till en 

specialundervisning med olika typer av särlösningar, exempelvis specialklasser, där man 

placerade elever med exempelvis utvecklingsstörning, hörselnedsättning och annat som 

ansågs avvikande. Under 1960-talet uppstod en kritik mot att på detta sätt segregera elever i 

skolan. Integrering blev ett viktigt begrepp som stod för målsättningen om en skola för alla 

(Ahlberg, 2013). Ordet integrering betyder ”sammansmältning av olika delar till en helhet” 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s.38). Under de senaste decennierna har begreppet integrering 

alltmer ersatts av inkludering. Integrering uppfattas som otillräckligt och man menar att för att 

någon ska bli integrerad måste han eller hon först ha varit segregerad. Inkluderingsbegreppet 

kan innebära att skolans organisation ska anpassas så att alla elever passar in, med 

utgångspunkten att alla barn är olika, i stället för att elever ska passa i skolans verksamhet 

(Ahlberg, 2013). Inkludering, eller inclusion, betyder medberäknad eller inberäknad. 

Utgångspunkten är då att alla från början ingår i samma helhet (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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Persson (2013) förklarar begreppet inkludering som en möjlighet för alla elever att känna 

delaktighet, meningsfullhet och gemenskap.  

3.3. Skolans uppdrag 

I skollagen står det att: 

§3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

(Lag (2014:458) 2010:800) 
 

Likaså säger läroplanen att: 

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

att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 2017, s.). 

Enligt läroplanen ska skolan även bidra till elevens harmoniska utveckling och att varje elev 

får känna växandets glädje (Skolverket, 2017). 

Om en elev befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska skolan enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) ge eleven stöd i form av extra anpassningar. Carlsson Kendall 

(2015) poängterar att det i skollagen inte finns något krav på att eleven har fått någon diagnos 

för att få detta stöd. Trots det menar hon att föräldrar ofta får höra att deras barn behöver en 

diagnos för att få hjälp. 

Carlsson Kendall (2015) diskuterar svårigheten att kombinera skolans olika målsättningar.  

De centralt uppsatta kunskapskraven, som blivit mer detaljerade i den senaste läroplanen, kan 

ibland stå i konflikt med skolans skyldighet att anpassa undervisningen efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Vid elevers svårigheter att klara kunskapskraven ska fokus i 

åtgärdsprogrammet ligga på hur skolan anpassar sitt innehåll och organisation efter eleven. I 

stället hamnar fokus ofta på elevens brister, menar Carlsson Kendall, som hänvisar till 
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Skolverkets rapport Särskilt stöd i grundskolan. Hon menar också att alla 

organisationsförändringar och administrativa uppgifter tar tid och resurser från lärarna som 

hade kunnat läggas på att hitta lösningar för de elever som behöver mer stöd. 

Enligt kursplanen för ämnet musik i grundskolan (Skolverket, 2017) ska eleverna ges 

möjlighet att vara delaktiga i det musikaliska sammanhanget. Eleverna ska både själva 

musicera, lyssna, kommunicera och analysera. De ska genom musikundervisningen ”utveckla 

kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och 

symboler. Eleverna ska kunna spela tillsammans med andra och använda både melodi- och 

ackordinstrument, slagverk och instrument som traditionellt används för att spela basstämmor 

på. Detta gäller för alla årskurser med undantag för att instrument för basstämmor inte ingår i 

det centrala innehållet i årskurs 1-3.  

 

3.4. Klassrumsmiljö 

Här beskrivs först forskning om klassrumslokalen. Sedan beskrivs riktlinjer kring anpassning 

av klassrumslokalen, för att till sist lyfta fram forskning om gruppstorlek.  

3.4.1. Den fysiska klassrumslokalen 

En del av elevernas lärmiljö utgörs av den fysiska skolbyggnaden. Enligt Uddén (2004) 

byggdes många av de skolbyggnader som används idag för en annan pedagogik än idag, 

tidigare hade läraren auktoritet i klassrummet och bestämde när eleverna fick prata. 

Byggnaderna var heller inte anpassade för högtalare. I dagens undervisning har samtal och 

diskussion en större plats, och i musikundervisningen används många gånger förstärkt ljud. 

Samhällsutvecklingen har förändrats sedan många av de äldre skolbyggnaderna byggdes. Den 

enskilda individen har en större plats, och röstljuden släpps fria i skolan. Läraren får ofta 

skrika för att överrösta eleverna och klassrummet blir en bullrig miljö där både röst och hörsel 

kan skadas (ibid).  

I Skolverkets Musik i grundskolan – en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 (2015) 

angav nästan samtliga lärare i årskurs 9 att de hade tillgång till musiksal. En tredjedel verkade 
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dock inte ha tillgång till grupprum i musikundervisningen. I årskurs 6 hade ca 80 procent av 

eleverna tillgång till musiksal medan endast 40 procent hade tillgång till minst ett grupprum. 

Endast 60 procent av eleverna i årskurs 6 hade lärare som uppfattade lokalerna som 

ändamålsenliga, medan motsvarande siffra i årskurs 9 var 80 procent. 

Lokalens storlek både till höjd, bredd och längd kan ha stor påverkan på elevers lärande. 
Eleven kan uppleva en ödslighet och känna sig utlämnad i ett stort rum. Det kan däremot 
upplevas hoptryckt och påträngande i ett litet rum. Är klassrummet rörigt med plottrig 
inredning kan det bli svårt för elever att koncentrera sig. Ett klassrum bör vara lätt att 
överblicka och orientera sig i (Thernlund, 2013).  

3.4.2. Anpassning av lokaler 

I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) om krav på byggnadsverk m.m. står det att byggnaden 

ska ” vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga” (kap 8 §1). Vidare står det att hinder för detta ska ” alltid avhjälpas, om 

hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa” 

(kap 8, §2). Tufvesson och Tufvesson (2009) menar att termen ”nedsatt orienteringsförmåga” 

inbegriper personer med till exempel nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga, och att i det 

sistnämnda ingår även personer med ADHD, autism och Downs syndrom. 

 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) likställer elever i grundskolan med arbetstagare. Enligt 

arbetsmiljölagen ska arbetsförhållandena ”anpassas till människors olika förutsättningar i 

fysiskt och psykiskt avseende” (kap 2, 1§). 

3.4.3. Gruppstorlek 

I Skolverkets Musik i grundskolan – en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 (2015) 

framkom att de flesta eleverna i årskurs 6 och 9 ingick i grupper om 16-25 elever i 

musikundervisningen. Hur fördelningen var inom det spannet framgår inte i undersökningen. 

Knappt 25 procent av eleverna hade en gruppstorlek på färre än 15 elever. 15 procent av 

eleverna i årskurs 9 ingick i grupper på fler än 25 elever, och i årskurs 6 var det något färre 

elever som ingick i så stora grupper. I undersökningen tycktes den viktigaste faktorn för en 

god musikundervisning utgöras av gruppstorleken. En grupp med ett stort antal elever ökar 
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risken för en hög ljudnivå och störande moment. Det har skett en förändring angående 

gruppstorlek i musikundervisningen sedan kommunaliseringen i början av 1990-talet. 

Tidigare fick man inte ha större grupper än 15 elever i ämnet musik på högstadiet. I och med 

att regleringen togs bort, kunde grupper om 30 elever ha musik samtidigt (ibid). 

I Skolverkets (2015) utvärdering jämfördes bland annat undervisning i helklass respektive 

smågrupper. Observationer gjordes av några olika skolors musikundervisning. Flera av 

skolorna arbetade med ensemblespel under observationerna, varav två arbetade i helklass. I 

det ena exemplet bestod gruppen av 30 elever. Här fanns en tradition av att arbeta med 

ensemble i helklass, vilket fungerade tack vare digital utrustning där elevernas instrument var 

kopplade så att de kunde öva dels själva med hörlurar, och dels tillsammans genom att läraren 

styrde vilka instrument som skulle gå ut i högtalarna. Trots en stor grupp av elever verkade 

undervisningen fungera bra, där eleverna till större delen av lektionen var fokuserade på sin 

uppgift. En annan fördel med detta arbetssätt var att läraren hela tiden var närvarande och 

kunde agera dirigent genom att tydligt leda instuderingen. I det andra exemplet bestod 

gruppen av 20 elever. Denna grupp hade inte tillgång till den utrustning som redogjordes för i 

det tidigare exemplet. Här beskrivs en väldigt hög ljudnivå och ett kollektivt ensemblespel 

som urartade, där man varken kunde höra någon puls, rytm eller melodi. Lokalen angavs som 

en orsak till den höga ljudnivån. Den var inte byggd för musikalisk verksamhet, och dessutom 

dåligt underhållen. En annan viktig orsak var elevernas bristande förkunskaper. Flera av 

eleverna hade inte haft någon musikundervisning på låg- och mellanstadiet, och dessutom 

verkade kulturskolan på orten ha väldigt dåligt underlag för att bedriva verksamhet, vilket 

innebar att få av eleverna spelade något instrument på fritiden.      

I observationer på andra skolor bedrevs undervisning i ensemblespel i smågrupper, med 

skiftande resultat. I samtliga exempel fanns tillgång till både musiksal och grupprum, men de 

räckte inte alltid till för alla smågrupper. Ett återkommande problem i flera av grupperna var 

att de hade svårt att få något gjort. När inte läraren var närvarande fanns ingen som tog ett 

tydligt ledarskap. De hade inte heller tillräckliga förkunskaper för att kunna musicera 

tillsammans. På en skola verkade arbetet med mindre ensembler fungera bra, trots att ingen av 

eleverna spelade något instrument utanför skolan. Det förklaras med elevernas grundläggande 

färdigheter, en vana att spela tillsammans och att det fanns en tydlig ledare i gruppen. Det här 

var det enda exemplet där gruppen var uppdelad i halvklass (skolverket, 2015).  
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för de metoder som använts i studien. Metodkapitlet är indelat i fem 

delar med rubrikerna observation, urval, etik, genomförande och analys.  

4.1. Observation 

Observation är en komplex metod där forskaren måste förlita sig på sina egna sinnesintryck.  

Observatören får välja att använda en strukturerad eller ostrukturerad observation. En 

ostrukturerad observation används för att upptäcka så mycket som möjligt vid den miljö som 

ska observeras. Vid en strukturerad observation gäller tydlig begränsning, och där behövs 

någon typ av observationsschema för att hitta en tydlig struktur (Bjørndal, 2005). Utifrån ett 

väl preciserat problem formuleras ett antal kategorier som täcker in det som ska undersökas 

(Patel & Davidsson, 2011). Jag valde att använda mig av ett strukturerat observationsschema, 

då jag ansåg att jag behövde tydliga ramar för att få ett tydligt resultat. En ostrukturerad 

observation hade krävt att jag hade en ordentlig förkunskap inom mitt ämne, vilket jag anser 

att jag inte hade. Genom att utforma ett observationsschema kunde jag vara förberedd på vad 

jag skulle observera och på så sätt stärka resultatets kvalitet. 

Jag försökte hitta kategorier som handlade om musikklassrummets fysiska förutsättningar för 

elever med ADHD. För att göra det använde jag mig av Specialpedagogiska 

skolmyndighetens, SPSM, (2016) handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. 

Den innehåller en vägledning i hur skolans lärmiljö bör anpassas för elever med behov av 

särskilt stöd.  När det gäller den fysiska miljön, som är mitt fokusområde, bör man enligt 

SPSM tänka på såväl ljudmiljö, visuell miljö, luftmiljö som inomhus- och utomhusmiljö. Jag 

valde att fokusera på ljudmiljö och visuell miljö, då luftmiljö hade varit svårt att undersöka 

och utomhusmiljö inte var relevant. Kursplanen i musik (Skolverket, 2017) lägger stor vikt på 

sång och spel, och innehåller även samtal och reflektion, vilket ställer krav på ljudmiljön. 

Kursplanen innehåller även varierade aktiviteter som kan innebära rörelse i rummet, och som 

kräver olika instrument och andra verktyg. Detta kan innebära en rörig visuell miljö.   

Ljudmiljön i en lokal påverkas enligt SPSM (2016) av: 
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o Antalet personer i rummet  

o Hur aktiviteten organiseras 

o Lokalens akustiska förutsättningar 

o Möbler och inredning 

o Ljus och belysning  

Dessa punkter inspirerade till tre av mina fem huvudkategorier, nämligen gruppstorlek, typ av 

aktivitet samt möbler och inredning (se bilaga 1). Gruppstorlek innefattar antalet personer i 

rummet, och då är det intressant att veta om eleverna arbetar i helklass eller halvklass. Jag 

observerade också om eleverna hade möjlighet till enskild övning till exempel med hjälp av 

hörlurar. Vid typ av aktivitet ville jag veta vilka typer av aktiviteter respektive rum används 

till och hur aktiviteterna organiseras. När det gäller möbler och inredning observerade jag hur 

dessa påverkar ljudmiljön när de förflyttas i rummet. Jag valde på grund av praktiska 

förutsättningar att inte titta på ljus och belysningens påverkan på ljudmiljön. Jag hade inte 

heller utrustning för att mäta akustiken i lokalerna. 

När det gäller den visuella lärmiljön säger SPSM (2016) att den innehåller färgsättning, 

mönster, belysning, dagsljus och inredning, och att eleven bör ”uppleva så få störningar som 

möjligt i det yttre perifera synfältet”  (s.82). Den huvudkategori jag hämtade härifrån heter 

kort och gott visuell miljö. För att begränsa min observation valde jag att främst fokusera på 

inredning. Jag observerade fasta respektive flyttbara möbler och instrument samt om det fanns 

inbjudande aktivitet, d.v.s. föremål som kan stjäla elevernas uppmärksamhet från den 

planerade undervisningen. 

Slutligen lade jag in en mer övergripande kategori som jag kallade rum. Där ville jag veta 

vilka typer av rum som används, till exempel klassrum och grupprum, om man använt sig av 

korridorslösning och om det finns tillgång till hörlurar, som jag räknar till denna kategori. 

Vissa kategorier gick att enkelt och objektivt registrera, exempelvis vilka instrument som 

fanns i rummet. I andra delar av observationen gjorde jag en uppskattning av hur jag upplevde 

ljudmiljön och den visuella miljön. En exakt mätning av ljudmiljön var ej möjlig då jag inte 
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hade tillgång till mätinstrument. Då inga elever var närvarande kunde jag inte heller registrera 

hur ljudmiljön var under pågående aktivitet.  

4.2. Urval 

Till observationerna valdes tre skolor. Antalet skolor bestämdes utifrån att det skulle finnas 

bredd och variation i resultatet, och samtidigt vara genomförbart. Urvalet av skolor utgick 

från ett bekvämlighetsurval där jag använt mig av mitt kontaktnät. I urvalet var mina kriterier 

att det skulle vara grundskolor, och ej med särskild musikprofil, med syfte att skildra den 

genomsnittliga musiksalen. Två av de besökta skolorna var friskolor och en under kommunal 

regi, för att få ett bredare underlag. En av skolorna ligger i ett mindre samhälle och de 

resterande i en större stad, där en ligger centralt och en i en förort. Jag ville också kunna få en 

variation på byggnadernas ålder, med bakgrund av det Uddén (2004) skriver om att äldre 

skolbyggnader ofta är dåligt anpassade till dagens undervisningsmetoder (se 3.4.1).  

 

4.3. Etik 

De etiska forskningsprinciper jag utgått ifrån i min studie är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Jag 

frågade tre musiklärare om möjlighet att göra observation av deras lokaler för 

musikundervisning. Alla tre godkände förfrågan och var närvarande under observationen. Jag 

fick av lärarna tillåtelse att fotografera lokalerna för analys, och för att använda i uppsatsen. 

Information om studien, och frågan om att använda resultatet, skickades i efter hand, via mail, 

(se bilaga 2) ut till rektorerna för skolorna i studien. Detta godkändes av rektorerna. Då jag 

publicerar bilder från skolorna har jag även fått godkänt att ha med dem i uppsatsen. Jag har 

behandlat bilderna genom bildredigeringsverktyg i ett ordbehandlingsprogram, för att 

skolorna ska kunna vara anonyma.    
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4.4. Genomförande 

Jag tog kontakt med tre musiklärare från mitt sociala kontaktnät. I efterhand kontaktades 

rektorer för att få deras godkännande. Observationerna gick till på det sättet att jag följde med 

lärare till musiksalen eller musiksalarna. Läraren visade mig lokalerna och jag observerade 

dem med hjälp av observationsschemat. För att kunna fylla i observationsschemat fullständigt 

ställde jag även frågor till lärarna om hur stora grupper som vistades i lokalen samtidigt, vilka 

eventuella övriga rum som användes (exempelvis grupprum, andra klassrum och korridorer) 

vilka typer av aktiviteter rummet användes till samt om det fanns utrustning förutom den jag 

kunde se (exempelvis hörlurar). Observationerna tog från 20 minuter till 45 minuter.  Före 

observationen gjordes observationsschemat om till en mer detaljerad lista, med stödord under 

varje kategori. Listan använde jag för att föra anteckningar på under observationerna. Vid 

observationstillfällena fotograferade jag också lokalerna, för att använda som minnesstöd vid 

analysen av undersökningen. Tack vare att jag hade fotograferat så kunde jag få med sådant 

som jag missat att anteckna under observationerna, däremot märkte jag i efterhand att jag vid 

första tillfället hade kunnat fråga mer utförligt om vilka aktiviteter som rummen användes till.  

4.5. Analys 

I denna del presenterar jag hur insamlad data analyserats med hjälp av ramfaktorteorin. 

Främst utgår jag ifrån det Imsen (1999) kategoriserar som resursrelaterade ramar, där det 

fysiska klassrummet är central i undersökningen. Sandberg (1996) menar att praktiska ramar 

som skollokaler och utrustning, klassens storlek och hur den är sammansatt är påverkande 

faktorer på musikundervisningen. Det ligger som grund till att analysera hur den fysiska 

klassrumsmiljön påverkar elever med ADHD. 

Det insamlade materialet från observationsschemat skrevs ner på post-it-lappar. Dessa 

jämfördes och sorterades utifrån likheter in i tre grupper. På så sätt fick jag fram rubrikerna 

Rum, aktivitet och grupp, Inredning och dess påverkan på lärandet samt Rummets fysiska 

förutsättningar. Sedan läste jag igenom min bakgrund och markerade ord som är relevanta för 

de svårigheter som kan röra ADHD. Jag gjorde en lista av dessa ord. Det blev tolv punkter 

varav vissa delades in i olika underkategorier. De tre grupperna av post-it-lappar kopplades 

sedan ihop med punkterna på listan. Den första gruppen av lappar sattes bredvid listan och jag 
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drog streck mellan lapparna och de ord jag ansåg relevanta. De kopplingar som kunde anses 

vara positiva för elevers möjligheter i musikundervisningen ritades med ett grönt streck och 

de som ansågs negativa ritades med ett rött streck. Detta blev dock ganska rörigt så när jag 

skulle analysera de resterande två kategorierna numrerade jag istället listan med ord och skrev 

ordens nummer på respektive lapp i rött eller grönt. De ord som fick flest kopplingar till det 

insamlade materialet var uppmärksamhetsbrist, överaktivitet och impulsivitet. 

Uppmärksamhetsbrist hade sex underkategorier varav sinnesintryck fick flest kopplingar. 

Utifrån de kopplingar jag gjort mellan det insamlade materialet och punkterna från 

bakgrunden skrevs resultatet ner. 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras först de olika skolorna och klassrummen, för att sedan analyseras 

under rubrikerna Rum, aktivitet och grupp, Inredning samt Rummets fysiska förutsättningar.  

5.1. De olika skolorna 

Jag besökte tre olika musiklärares undervisningslokaler på tre olika grundskolor. Av de 

besökta skolorna är två fristående och en under kommunal regi. Nedan följer en beskrivning 

över undersökningens musikklassrum: 

5.1.1. Skola 1 

Detta är en fristående högstadieskola. Musikklassrummet är nybyggt sedan drygt ett år 

tillbaka. Klassrummet är ganska litet och anpassat för halvklasser. Musikundervisningen sker 

i halvklass. Största gruppen är 14 stycken.  

 

Musikklassrummet är utan fönster. Det finns en glasdörr mot korridoren, som läraren börjat 

tejpa upp lappar med information på, för att minska visuella intryck som fönster mot 

korridorer kan skapa. På väggarna finns prydligt upphängda instrument. Längs två väggar ses 

fyra öar av instrument som vardera består av två keyboardar och ett trumset. Elektriska basar 
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och gitarrer är upphängda i närheten av varje instrument-ö. Dessa kan kopplas upp till 

varandra, så att det är möjligt att spela i ensemble med hörlurar. Det finns hörlurar som räcker 

till alla elever. Eleverna får sitta på pallar som är lätta och inte låter mycket när jag flyttar 

dem. 

I och med nybyggnationen ljudisolerades rummets tak, väggar och golv. Jag upplever en 

påtaglig och behaglig tystnad när vi stänger dörren, och golvets ljudisolering märks när jag 

sätter ner en pall på golvet. 

Det finns inte tillgång till grupprum för musikundervisningen. Vid uppdelning hänvisas 

eleverna till korridor eller någon annan lektionssal ifall det är ledigt. Vid gitarrspel spelar inte 

fler än halva gruppen. De som inte spelar får assistera dem som spelar.  

 

 

 

 

Figur 1: Musiksal skola 1 

5.1.2. Skola 2  

Denna skola består av förskoleklass, låg- och mellanstadiet och fritids. Jag visas in till ett 

ganska stort rum som används till musikundervisning i lågstadiet och som också används av 

fritids och förskoleklassen. Musikklassrummet ligger centralt i byggnaden. Det är ett större 

klassrum som till storlek passar till helklass. Rummet känns ganska öppet. På två av väggarna 

finns glasdörrar och fönster mot två korridorer. En tredje vägg har fönster mot en liten 
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innergård. På en vägg finns ett draperi som kan täcka några fönster mot en korridor, även om 

det är glasdörrarna som ger mest syn mot korridoren. Fönstren mot innergården har 

persienner, men det ger nog en mer instängd känsla om de dras ner. Endast en vägg är prydd 

med elevalster, men inga instrument syns i rummet. I ett hörn står ett pingisbord, och i ett 

annat hörn ligger en idrottsmadrass och kuddar på golvet.  

I rummet finns fast möblering i form av skåp där alla instrument förvaras, och rörlig 

möblering i form av 3 stolar och 3 stora bänkar. Stolarna används vid behov, annars får 

eleverna plats på bänkarna. Någon typ av ljuddämpande material finns i taket, men jag ser 

ingen tydlig ljudisolering på väggarna.  

Som mest har läraren 20 elever. Det ges inte möjlighet till enskild övning och hörlurar 

används inte. Aktiviteter som används i rummet är dans- och rytmlekar, sång, spel på 

rytminstrument, drama, musikhistoria och annan teoretisk undervisning.  

  

 

Figur 2: Musiksal skola 2 

5.1.3. Skola 3 

På denna skola följer jag med en lärare som undervisar i åk 7-9. Musiklokalerna är placerade i 

en källare. Läraren har två musikrum och två grupprum att tillgå. Undervisningen sker i 

halvklass med max 15 elever.  
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klassrum 1 är ett större klassrum, som till storleken är anpassat för helklass. Det används 

därefter mest till teoretisk undervisning, och även till gitarrundervisning. I rummet finns 

fönster på en vägg. Några skåp pryder ena kortsidan. På andra kortsidan ligger ett antal med 

plastmadrasser och bredvid står en vagn med hopfällbara stolar. Några gitarrer står på golvet 

liksom en högtalare. I övrigt är det tomma ytor och jag upplever det inte som ett typiskt 

musikklassrum. Det finns också ett förvaringsrum i anslutning till lokalen.  

Jag ser att ljudisolering satts dit på vad jag bedömer som någon slags stenväggar. På taket har 

också ljudisolering satts in. På delar av taket syns också stora rör. I rummet hörs störande ljud 

i form av surrande lysrör. Stolarna har plastfötter men vet inte om det räknas som särskilt 

ljuddämpande. 

 

  

Figur 3: Musiksal 1, skola 3 

 

Figur 4: Musiksal 2, skola 3  
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Klassrum 2 är mindre och används som ensemblerum. När jag går in möts jag av stora rör på 

vägg och tak samt några trummor på golvet. I mitten är en stor ö av keyboardar placerad. I 

bakre delen av rummet finns några skåp och framför dem står två bongotrummor. För övrigt 

är förstärkare, mixerbord, gitarrer, basar, notställ och stolar utplacerade i rummet. Allt detta 

gör att det inte finns mycket fri yta att röra sig på. På två av väggarna hänger gitarrer och 

basar, visserligen snyggt upphängda på rad, men även de övriga väggarna är fyllda med 

föremål, t ex öppna hyllor, en TV-skärm och en white board. Det finns också synliga sladdar 

som hänger eller ligger oordnat. Rummet saknar fönster. 

Ljuddämpning finns på vägg och tak, och på golvet är en stor matta utplacerad vilket också 

dämpar ljudet. I rummet hörs tydliga fläktljud och det är lyhört till klassrummet intill.  

Det finns åtta keyboardar med hörlurar. Eftersom grupperna är större än åtta får några elever 

samsas två och två, men kan använda varsina hörlurar med hjälp av hörlurssplit.  

 

De båda grupprummen är små och används mest till förvaring. I det ena rummet står 

dataprylar och utrustning som var tänkt att fungera som studio men som inte används. Båda 

rummen är stökiga. 

5.2. Rum, aktivitet och grupp 

Det klassrum jag besökte på skola 2 används av lågstadiet. Mycket av undervisningen sker i 

halvklasser på ca 11-12 elever, men det kan också vara helklasser med upp till 20 elever. 

Enligt den nationella utvärderingen i musik (Skolverket, 2015) innebär en stor grupp elever en 

ökad risk för hög ljudnivå och störande moment. Helklassundervisning kan därför vara 

negativt för elever med ADHD då det påverkar möjligheten att ha fokus på undervisningen 

och lockar till impulsiva handlingar. På de båda högstadieskolorna sker undervisningen 

uteslutande i halvklass, vilket kan antas vara positivt. Dock är även 14-15 personer ett stort 

antal när det handlar om att musicera tillsammans. I NU15 gavs exempel på ensemblespel 

med så mycket som 30 elever, vilket fungerade med hjälp av digital utrustning. Sådan 

utrustning finns på skola 1. En nackdel som nämns med detta arbetssätt är dock att det 

upplevs onaturligt med en så stor grupp när man spelar exempelvis pop och rock. Även 14-15 
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kan tyckas vara ett väl stort antal om man jämför med hur de flesta pop- och rockgrupper är 

sammansatta. Det kan också tyckas vara ett stort antal om alla elever ska kunna vara delaktiga 

i musikskapandet. Att instrumenten på skola 1 är placerade i flera mindre öar om vardera två 

keyboardar, ett trumset samt elgitarrer och basar i närheten, ger indikation på att musikläraren 

tänker sig ensemblespel i mindre grupper. Det finns stora fördelar med detta klassrum, genom 

hur det är möblerat och att det finns väl anpassad digital utrustning. Genom att använda 

hörlurar kan man skapa egna ”rum” och begränsa omgivande ljud som kan störa fokus från 

uppgiften. Samtidigt finns läraren kvar i rummet, för att kunna instruera och hjälpa eleverna 

att bibehålla fokus. 

Med ett kritiskt perspektiv kan det ändå vara utmanande för elever med ADHD att arbeta i ett 

klassrum där flera grupper jobbar samtidigt. Även om eleverna har hörlurar så behöver de 

också prata med varandra kring musikskapandet, vilket kan innebära störande intryck för de 

andra eleverna. Enligt Thernlund (2013) och Tufvesson och Tufvesson (2009) har elever med 

uppmärksamhetsbrist ofta svårt att bortse från intryck så som att andra pratar i närheten. En 

lösning som läraren ibland använder, för att inte alla elever ska behöva vara i klassrummet 

samtidigt, är att vissa grupper får vara i korridoren. Även en sådan placering kan antas 

innebära störande intryck i form av folk som går förbi, och kanske pratar. Ibland finns också 

andra rum tillgängliga, exempelvis grupprum eller andra klassrum. Kadesjö (2010) menar att 

en förutsägbar miljö är viktig för elever med ADHD, vilket skulle kunna tala emot att 

använda sådana tillfälliga placeringar för just dessa elever.  

Klassrum 2 på skola 3, som mest används till ensemblespel, är litet och känns trångt på grund 

av att det är möblerat så att det inte finns några fria utrymmen (se 5.1.3). 15 elever i detta rum 

innebär mycket störande intryck som försvårar för elever med ADHD. Även skola 3 har 

tillgång till hörlurar, men då de bara används till keyboardar och det bara finns åtta 

keyboardar, är möjligheten att använda dessa begränsad. Då man har grupper om max 15 

elever kan eleverna öva två och två vid varje keyboard, men man har inte möjliggjort för 

ensemblespel eller övning på andra instrument med hörlurar. 

På skola 3 finns däremot fördelen med att man har tillgång till ytterligare ett klassrum samt 

två grupprum. Vid ensemblespel kan därför varje grupp ha ett eget rum och där slippa bli 

störda av de andra grupperna. Nationella utvärderingen i musik (Skolverket, 2015) visar dock 
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exempel på att det kan vara svårt för elever att få något gjort när inte läraren finns tillhands. 

Detta kan vara särskilt svårt för elever med ADHD som ofta har problem med de exekutiva 

funktionerna såsom igångsättning och att behålla uppmärksamheten (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Kadesjö (2010) menar att en vuxens närvaro är särskilt viktig för elever med ADHD. 

Att ha tillgång till två klassrum gör att det går att anpassa efter aktiviteten. På skola 3 används 

klassrum 1 främst till teoretisk undervisning samt gitarrspel. Här slipper elever med ADHD 

störas av att ha många instrument nära inpå, och har därför större förutsättning att ta in 

teoretisk kunskap. Då skola 1 endast har tillgång till ett musikklassrum, innebär det att 

rummet behöver användas både för musikskapande och för teoretisk undervisning. Eftersom 

rummet är möblerat med instrument, som behövs för musikskapande, kan det bli svårt för 

elever med ADHD att fokusera på teoretisk undervisning. En elev som har problem med 

överaktivitet och impulsivitet vill kanske gärna pilla med instrumenten och har svårt att hejda 

sådana impulser. 

Skola 2 har endast tillgång till ett klassrum som används till all undervisning såsom sång, 

danslekar, rytmspel, drama, teori och musikhistoria. Klassrummet, som är stort och nästan 

helt omöblerat, passar bra för rörelseaktiviteter. Den teoretiska undervisningen bör också 

fungera bra då det inte finns så mycket saker runt omkring, med undantag för pingisbordet 

och madrassen (se 5.1.1).  

5.3. Inredning  

I kursplanen i musik Lgr 11 (skolverket, 2017) handlar mycket om ensemblespel, med spel på 

slagverksinstrument, bas- och ackordinstrument och användning av digital utrustning. Då 

krävs det att det finns tillgång till ett stort antal instrument och musikaliska verktyg, särskilt 

om undervisningen sker i helklass där alla ska spela samtidigt. Om denna utrustning ska 

förvaras i klassrummet tar detta mycket plats av musikklassrummet. Gemensamt för de båda 

högstadieskolorna var också att musikinstrument och tillhörande verktyg förvarades synligt 

och tog stor plats i musikklassrummet. Det finns dock en skillnad mellan skolorna när det 

gäller hur instrumenten är placerade, vilket är väsentligt för helhetsintrycket. 
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I klassrum 2 på skola 3 är både golv och väggar fyllda med föremål, vilket skapar en rörig 

känsla full av visuella intryck. Det finns nästan inga fria ytor och ingenstans att vila ögonen 

vilket gör det svårt att överblicka och orientera sig i rummet, något som är särskilt svårt för 

elever med ADHD. Man kan också anta att det är mycket som händer runt omkring eleverna 

då 15 elever och en lärare ska använda lokalen. Detta blir mycket svårt för en elev med 

uppmärksamhetsbrist. Denna skola har en styrka i att ha två klassrum för 

musikundervisningen, där det ena klassrummet är mer avskalat. Det passar bra för mer 

teoretisk undervisning då det inte finns så många störande synintryck som försvårar för elever 

med uppmärksamhetsbrist. 

Även på skola 1 hänger instrument på väggarna, också med en estetisk tanke, där akustiska 

gitarrer hänger i ett vågformat mönster och elgitarrer hänger i par, och de täcker inte hela 

väggarna, vilket skapar en betydligt lugnare känsla än på skola 3. I och med att instrumenten 

på golvet är placerade i flera mindre öar och inte i mitten av rummet finns fria ytor, framför 

allt vid ingången till klassrummet. Det gör det lätt att överblicka och orientera sig i rummet. 

Det kan dock antas bli lite trångt vid instrumenten när flera elever ska samsas om utrymmet. 

Sladdar hänger och ligger synligt och oordnat, men i övrigt finns inte mycket störande 

synintryck.  

Skola 2 skiljer sig från de andra två skolorna, genom att det finns stora öppna ytor. De få 

instrument som används förvaras i stängda skåp vilket tar bort visuella intryck i klassrummet 

som kan störa elever med uppmärksamhetssvårigheter. På en vägg är elevalster placerade, 

men annars är väggarna ganska avskalade.  

Barn och ungdomar med ADHD kan styras av plötsliga impulser och därför har jag observerat 

saker som skulle kunna inbjuda till aktivitet. På skola 3 står ett trumset och en stapel av 

trummor vid ingång till ensembleklassrummet. Detta upplever jag kan inbjuda till aktivitet 

redan när eleven går in i klassrummet. Den stora mängd instrument som i övrigt finns i 

rummet ökar också risken för att eleven lockas att göra annat än den tänkta uppgiften. Även 

på skola 1 finns viss risk till detta då alla instrument är synligt förvarade, men här är det så 

pass väl strukturerat att det inte borde vara ett lika stort problem. Att instrumenten på skola 1 

är placerade på så sätt att eleverna har nära till dem där de sitter, minskar risken för att de 

tappar uppmärksamheten och utsätts för impulser genom att de måste förflytta sig i rummet. 
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 På skola 2 ligger en idrottsmadrass med kuddar i ett hörn vid en ingång. Madrassen kan locka 

till impulsiva handlingar där elever går dit istället för att sätta sig på de tilltänkta bänkarna. I 

klassrummet finns också ett pingisbord som står väldigt synligt nära den andra ingången till 

klassrummet, och kan både störa koncentration och inbjuda till aktivitet.  

Olika typer av sittplatser användes på de olika skolorna, men sittplatserna var på alla skolorna 

flyttbara. På skola 2 användes två bänkar, som rymmer de barn som är med på lektionerna. 

Eftersom det bara är två bänkar, så låter det inte så mycket vid förflyttningen. Jämfört med att 

ha många stolar, blir det en snabb och smidig förflyttning som inte stör uppmärksamheten så 

mycket och som inte ger mycket tid och möjlighet till impulsiva handlingar. De var dessutom 

tunga, så eleverna flyttar inte så lätt på dem under lektionens gång. 

Skola 3 hade i klassrum 1 hopfällbara stolar som stod på en vagn. Att ha dem placerade på en 

plats i rummet minskar visuella intryck, som tomma stolar som står i rummet kan ge. Stolarna 

låter lite grann när man sätter ner dem, vilket kan skapa distraherande ljud vid förflyttningar. 

Skola 1 hade pallar som var både lätta och tysta, vilket underlättar för ljudmiljön. De är 

dessutom små, smidiga och enhetliga, vilket skapar en mer harmonisk visuell miljö. Detta kan 

jämföras med klassrum 2 på skola 1, där olika sorters stolar och pallar skapade en rörig 

känsla. 

5.4. Rummets fysiska förutsättningar 

Klassrum 2 på skola 3 var litet, och med väldigt mycket utrustning tyckte jag det kändes 

väldigt trångt, och då var vi bara två personer i rummet. Sätter man sig in i ett lektionstillfälle 

med 15 elever + lärare, kommer det ske mycket rörelse. Människor väldigt nära inpå, med 

rörelse i synfältet bör vara påfrestande för alla elever, men påverkar särskilt elever med 

ADHD. Människor nära inpå, rörelser och mycket olika saker runt omkring skapar problem 

för dem med uppmärksamhetssvårigheter. Elever med svårighet kring överaktivitet och 

impulsivitet kommer ha mycket att pilla på och människor nära intill sig, vilket ökar risken 

för impulsiva handlingar. Även på skola 1 finns mycket utrustning, men här är rummet 

möblerat så det ändå finns lite utrymme att röra på sig i rummet. Musikklassrummet på skola 

2 och musikklassrum 1 på skola 3 har mycket utrymme att röra sig på.  
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Varken i musikklassrummet på skola 1 eller i klassrum 2 eller grupprummen på skola 3 finns 

några fönster, vilket ger en instängd känsla. På skola 2 finns fönster ut men även fönster mot 

korridorer på två av väggarna. Det kan innebära störande intryck om elever rör sig utanför. 

Att samtliga musiklokaler på skola 3 är förlagda i källaren påverkar helhetsintrycket av 

lokalen. Det känns instängt, vilket kan påverka koncentrationen. Dessutom finns rör på väggar 

och tak, vilket innebär extra synintryck.  

På alla skolor finns någon form av ljudisolering. Skola 1 har en väldigt bra ljudanpassning där 

både väggar, golv och tak är ljudisolerade. Det hörs inte heller något utifrån korridoren. Allt 

detta ger förutsättningar för en god ljudmiljö där eleverna kan fokusera på det som sker i 

klassrummet utan att störas av ljud utifrån och de ljud som uppkommer under lektionen 

dämpas. På skola 3 finns ljuddämpning i taket, men till skillnad från skola 1, där dämpningen 

gjorts i samband med byggnationen, har denna troligen satts dit efteråt och ger inte samma 

effekt. Här finns också störande ljud i form av fläktar som låter och lysrör som surrar. Det 

försvårar för elever med uppmärksamhetsbrist. 

6. Diskussion 

Detta kapitel delas in tre delar. I den första diskuteras resultatet av undersökningen. I den 

andra delen lyfter jag val och genomförande av metod, för att i den sista delen reflektera över 

möjligheter till framtida forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning, litteratur och styrdokument. 

De tre första rubrikerna bygger på de tre sista delarna av resultatkapitlet. I den fjärde och sista 

delen kopplas resultatet till ramfaktorteorin. 
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6.1.1. Konsekvenser av rum, aktivitet och grupp  

NU 15 (skolverket, 2015) lyfter fram gruppstorleken som den viktigaste faktorn för att 

bedriva en god musikundervisning, då detta har en hög påverkan på ljudnivån och antal 

störande moment i klassrummet. Eftersom elever med ADHD har särskilt svårt att bortse från 

störande intryck (Tufvesson & Tufvesson, 2009), kan det antas att en stor elevgrupp blir ännu 

mer problematiskt för elever med sådana svårigheter. Problematiken påverkas av vilken typ 

av aktivitet som ska utföras. Därför är det intressant att gruppstorleken generellt har ökat på 

skolorna sedan 1990-talet, då regleringen om att ha halvklass i musik på högstadiet togs bort 

(Skolverket, 2015). I och med att den nuvarande kursplanens (Skolverket, 2017) krav på 

instrument- och ensemblespel hade en reglering av gruppstorleken passat bra.   

Som mitt resultat visar kan musikklassrum tänkta för liknande gruppstorlek se väldigt olika 

ut. Ett plottrigt och rörigt klassrum som upplevs trångt och saknar fria ytor, jämfört med ett 

mer estetiskt och praktiskt planerat klassrum med fria ytor och en avskalad känsla, bör ge 

skilda förutsättningar för elever med ADHD att koncentrera sig på musikundervisningen. En 

annan skillnad i klassrummens förutsättningar är hur tillgången till digitala verktyg är. Med 

digitala verktyg avses här sådan digital utrustning som kan länka instrument till varandra, där 

läraren kan reglera vem som ska höra vilka instrument. Med hänvisning till Nu15 (Skolverket, 

2015) finns en god förutsättning för de klassrum som använder sig av sådana verktyg. Det ger 

eleven möjlighet att med hörlurar öva enskilt och i olika ensemblekonstellationer utan att bli 

så störd av andra som spelar i rummet. Det ger också en möjlighet att reglera ljudet efter 

önskad styrka. Det löser inte alla problem, om det är många i rummet som spelar och rör sig, 

men det är en god möjlighet tillsammans med bra planering av rummet.    

 

Ensemblespel som sker i mindre grupper istället för spel i helgrupp kan antingen organiseras 

så att alla grupper är placerade i samma klassrum, eller att andra lokaler används. Vid det 

första alternativet betyder det att det finns elever runtomkring, som skulle kunna betyda 

distraktion för elever med ADHD även i ett välstrukturerat klassrum med bra digitala verktyg. 

Att grupperna är placerade i olika lokaler skulle kunna innebära mindre distraktioner, men det 

kan också öka antalet distraktioner, till viss del beroende på vilka lokaler som används. Mina 

observationer ger exempel på både stökiga grupprum och korridorslösningar. En korridor kan 

innebära störande intryck i form av folk som går förbi och kanske pratar. Att byta lokal kan 
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också innebära svårigheter i form av nya intryck och möjligheter till impulsiva handlingar för 

elever med ADHD. Även förflyttningen i sig kan vara problematisk då den kan ge möjlighet 

till interaktion med andra elever och därmed störa uppmärksamheten (Tufvesson & 

Tufvesson, 2009). För elever med ADHD är det viktigt med en förutsägbar miljö (Kadesjö, 

2010). En möjlig lösning är att låta elever med ADHD vara kvar i klassrummet, och låta andra 

grupper gå iväg till andra lokaler. Som NU 15 (skolverket, 2015) visar på, så kan det vara 

svårt för elever att få något gjort i grupper när det saknas lärare i rummet, särskilt om elever 

saknar erfarenhet av ensemblespel, och ingen tar tydlig ledarroll i gruppen. För elever med 

ADHD kan detta vara särskilt svårt, då det kan finnas en svårighet med igångsättning och att 

bibehålla fokus (Jakobsson & Nilsson, 2011). Kadesjö (2010) menar att en vuxens närvaro är 

viktig för elever med ADHD. I alla typer av åtgärder och anpassningar är det viktigt att 

komma ihåg att alla elever är olika. Carlsson Kendall (2015) pekar på vikten av tydliga 

åtgärdsplaneringar där eleven har ett stort utrymme att komma med tankar och förslag till 

åtgärder och anpassningar. Eftersom inkludering är ett viktigt begrepp i skolan (Ahlberg, 

2013) är det viktigt att eleven inte känner sig utanför genom att inte få göra som de övriga 

eleverna. Därför är dialogen med eleven viktig för att hitta de bästa lösningarna. För en elev 

kan det vara bäst att vara i samma klassrumsmiljö varje lektion, och för en annan kan det vara 

bra med miljöombyte. Det finns med andra ord inte en lösning som fungerar för alla klasser. 

Det är därför viktigt att läraren har en helhetssyn för att hitta ett arbetssätt som fungerar för 

alla elever. För att det ska fungera måste det också finnas förutsättningar i form av anpassade 

lokaler, helst både ett musikklassrum där hela elevgruppen kan arbeta samtidigt utan att störa 

varandra för mycket, och grupprum i nära anslutning till musikklassrummet. Detta för att 

läraren ska kunna anpassa arbetssätt efter grupp. Förutsättningarna för att lyckas med det bör 

också vara beroende av att gruppen inte är för stor. 

6.1.2. Konsekvenser av inredning  
Hur klassrummet är inrett kan ha stor påverkan på hur elever med ADHD kan tillgodogöra sig 

undervisningen. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) menar att klassrummet behöver 

vara enkelt att överblicka och orientera sig i. För att underlätta koncentrationen bör man 

begränsa antalet intryck eleven utsätts för (Kadesjö, 2010) och (Tufvesson & Tufvesson, 

2009). Som Kadesjö (2010) påpekar kan elever som har problem med överaktivitet och 

impulsivitet pilla på saker och avbryta uppgiften om de kommer på något mer lockande att 
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göra. Därför är det klokt att begränsa antalet föremål som kan inbjuda till oönskad aktivitet. 

Allt detta kan vara en utmaning för musikläraren, då kursplanen (Skolverket, 2017) visar på 

spel i ensemble och enskilt på olika instrument, vilket visar på behovet av att ha mycket 

instrument för musikundervisningen. Som mitt resultat visar är det framför allt just mängden 

synliga instrument i klassrummet som skapar många synintryck och inbjuder till aktivitet. Ett 

undantag är klassrummet utan instrument men där det i stället stod föremål som användes av 

annan verksamhet. Min egen analys är att dessa kan skapa förvirring då de inte ens hör till det 

tänkta ämnet och därmed störa uppmärksamheten, förutom att det kan locka till oönskad 

aktivitet. Det är därför inte bara relevant hur många föremål som finns i rummet utan även 

vilka föremålen är. Bortsett från dessa föremål skulle det här klassrummet rent 

inredningsmässigt kunna anses mycket väl anpassat för elever med ADHD. Det finns dock ett 

frågetecken kring hur det går ihop med kursplanen (Skolverket, 2017), då det även för årskurs 

1-3 i det centrala innehållet ingår spel med ackord-, melodi- och slagverksinstrument. I det 

här fallet finns vissa instrument förvarade i skåp, mestadels slagverksinstrument samt en 

keyboard. Frågan är om dessa är tillräckliga för att eleverna ska få den undervisning 

kursplanen syftar på.  

En synvinkel skulle kunna vara att instrument och annan praktisk utrustning borde förvaras så 

det inte är synligt i klassrummet. Tufvesson och Tufvesson (2009) menar å ena sidan att det 

blir mindre energikrävande för eleven med stängd förvaring, men också att ifall det är förvarat 

så att eleven behöver förflytta sig i rummet och därmed riskera sociala möten kan vara 

energikrävande. Jag tror att det skulle kunna vara positivt med musikutrustningen i stängda 

skåp förvarat i klassrummet. Dock kräver detta att pedagogen har en tydlig plan för 

framplockandet av utrustningen. Akustiska gitarrer är relativt enkelt att plocka fram, och detta 

skulle kunna förberedas av läraren innan lektionen. Keyboardar, slagverk och elektrisk 

utrustning kräver dock mer tid och logistisk planering. Det skulle vara möjligt att låta eleverna 

få ta fram denna utrustning, och koppla in vid varje tillfälle de ska användas för att skapa ett 

pedagogiskt moment som visar på instrumentkännedom. Detta kräver som sagt att läraren har 

en tydlig pedagogisk idé och plan för det momentet. 

 

En väg att gå inspirerat av ett av klassrummen jag besökte, är att tänka estetiskt vid 

placeringen av de instrument som finns synliga i klassrummet, så att de bildar ett behagligt 
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mönster, men inte täcker hela väggarna och hela golvet. Det är också positivt om det finns en 

större yta att röra sig på i klassrummet. En annan väg att gå kan vara att ha draperier eller 

rumsavdelare, som kan dölja instrumenten när de inte används. Om det finns fler lokaler att 

tillgå, öppnas möjligheter att fördela instrument och annan utrustning så det inte behöver vara 

lika mycket i samma klassrum. Det finns då också möjlighet att anpassa lokalerna till olika 

slags aktivitet. Detta var något jag observerade på en av skolorna i min undersökning, som jag 

ser positivt på. 

För att undvika en plottrig miljö, kan det vara klokt att tänka igenom vad som behövs i 

klassrummet. Utgångspunkten bör vara att begränsa antalet synintryck. Som musiklärare 

behöver man fundera över vilka instrument som är nödvändiga, och i relation till de intryck de 

kan bidra till, behöver man fundera kring hur mycket de kommer användas. I mitt resultat såg 

jag exempel på när skolan samlat på sig mycket utrustning som inte längre används, och som 

tar plats i rummen för att de måste förvaras någonstans, vilket gör rummen mycket mindre 

funktionsdugliga. Föremål som inte används kan lätt hamna på platser där det bjuder in till 

aktivitet. En tydlig planering för klassrummet är viktig, där inköp av instrument också 

planeras in efter var de ska förvaras för att inte stå till hinder för elevers studiemiljö.   

Kursplanen i musik för grundskolan (skolverket, 2017) visar på ett mångfacetterat ämne som 

innehåller både praktiska och teoretiska delar. Det är ett ämne som kan innebära flera 

förflyttningar under samma lektion, på grund av de olika moment som ska genomföras enligt 

kursplanen. För en så smidig förflyttning som möjligt för eleverna bör man tänka på vilka 

möbler som används för att sitta på och hur de är att förflytta. Ett gott exempel i mitt resultat 

är de små pallarna på skola 1, som är lätta att stapla och förflytta, som inte låter så mycket vid 

förflyttning, och som dessutom är enhetliga. Resultatet visar även exempel på stolar som inte 

går att stapla, vilket gör att de tar mycket plats, och som inte är enhetliga, vilket gör det 

svårare att orientera sig i rummet.  

6.1.3. Konsekvenser av rummets fysiska förutsättningar 
Rummets storlek kan ha stor inverkan på undervisningen. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2016) menar att ett litet rum kan kännas hoptryckt och påträngande. Flera 

av klassrummen i mitt resultat är små, och innehåller mycket utrustning. Den lilla ytan gör att 

eleven påverkas mycket av de andra eleverna. Ju närmare de andra eleverna befinner sig, 
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desto fler sinnesintryck riskerar eleven att utsättas för, både i form av syn- hörsel- och 

känselintryck, vilket försvårar lärandet för elever med ADHD (Tufvesson & Tufvesson, 

2009). Min egen erfarenhet är att jag som har ADHD är mer känslig för störande intryck än 

många andra, och att jag har ett stort behov av en fri yta för att jag ska känna mig fri att 

använda min kreativitet.     

Mitt resultat visar även på att det finns sådant i själva lokalerna kan innebära störande 

sinnesintryck, exempelvis lampor och fläktar som låter, och synliga rör på väggar och tak. 

Vissa av dem skulle enkelt kunna åtgärdas, vilket jag menar bör prioriteras för att skapa en 

bättre arbetsmiljö för eleverna. Den arbetsinsats det kräver att göra sådana åtgärder är 

förmodligen mycket mindre än den energi som eleverna förbrukar på grund av de störande 

intrycken. Vissa andra av de störande intrycken är svårare eller omöjliga att göra något åt, 

vilket bör tas i beaktning när man väljer vilka lokaler man ska använda till undervisning. En 

annan förutsättning som är svår att i efterhand ändra på i en lokal är dess tillgång eller 

avsaknad av fönster. I min undersökning reagerade jag på att flera av klassrummen, inklusive 

det nybyggda, saknade fönster utåt. Jag upplevde att det skapade en instängd känsla. Enligt 

Tufvesson och Tufvesson (2009) är det bra med fönster utåt, men det bästa för elever med 

ADHD är om dessa vetter mot en byggd miljö. Att genom fönstret se sådant som rör sig 

menar de är negativt för elevernas koncentration, vilket talar emot att ha fönster mot 

korridorer.  

I mitt resultat stöter jag även på sådant som rör skolbyggnadens ålder och dess påverkan på 

lokalens funktion. Uddén (2004) menar att många skolbyggnader byggdes för en annan 

pedagogik än den nuvarande, och inte är anpassade för ett klassrum där eleverna är mer 

delaktiga med sina röster. Resultatet visar på både nya och gamla lokaler. De äldre lokalerna 

verkar inte vara planerade för musikundervisning, om ens för undervisning överhuvudtaget. 

Det nybyggda klassrummet är visserligen väl litet och saknar fönster ut, men det verkar ha 

planerats för den pedagogik som används och med en välanpassad ljudmiljö genom 

ljudisolering och ljuddämpning. Vid nybyggnation av klassrum, ges många möjligheter att 

anpassa miljön för alla elever, för en stimulerande pedagogik, och för det specifika ämnet 

med tillhörande aktiviteter. Vid nybyggnation av musikklassrum är det viktigt att kunniga 

personer inom ämnet rådfrågas, så att klassrummet anpassas för musik, och inte något annat 
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ämne. Det bör också finnas kunskap om hur klassrummet kan anpassas för en inkluderad 

elevgrupp, med särskilt fokus på elever med särskilda behov.  

6.1.4. Påverkande ramfaktorer 

Vad har musikläraren för möjligheter att påverka den fysiska klassrumsmiljön med hänsyn till 

elever med ADHD? Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Imsen (1999) menar att det 

både finns det som läraren kan och inte kan påverka när det gäller undervisningen. En del av 

det jag tar upp i mitt resultat har läraren möjlighet att påverka, exempelvis att hålla ordning i 

klassrummet och till viss del vilka instrument som finns och var de ska förvaras. Mitt resultat 

visar dock på mycket som läraren har ingen eller liten möjlighet att påverka. Några exempel 

är vilken eller vilka lokaler som finns att tillgå, hur stora dessa är, om de har fönster eller inte 

samt vilka störande element som finns inbyggda i lokalen. Ett annat är om läraren har lokalen 

för sig själv eller delar den med annan verksamhet, samt hur den andra verksamheten i så fall 

påverkar lokalen. Läraren kan oftast inte heller påverka elevgruppernas storlek och 

sammansättning. Det eventuella handlingsutrymme läraren har här består i att försöka påverka 

rektorer och skolledare.  

Undervisningen påverkas också av hur mycket tid läraren har till förfogande för planering 

(Sandberg, 1996). Tid för planering påverkar också hur musikklassrummet är planerat för 

eleverna. Om det inte läggs särskild tid för att ordna i klassrummet, kommer denna punkt få 

ligga under samma tid som läraren har till förfogande för undervisningsförberedelse. Risken 

är då stor att planering av det fysiska klassrummet hamnar i skymundan så att läraren aldrig 

hinner finna de lösningar som kan skapa en mer fungerande miljö för eleverna. 

Sandberg (1996) menar att undervisningen påverkas av tillgången till fortbildning. Jag vill 

därför lägga till medvetenhet som en viktig ramfaktor. För ett väl anpassat musikklassrum 

behövs en större medvetenhet om vad som kan bli problemområden för elever med ADHD, 

hos lärare men inte minst hos skolledare. Sandberg (1996) pekar på att musikläraren ofta är 

ensam, vilket påverkar musikämnets status och ställning i skolan. Det kan vara svårt för den 

ensamma musikläraren att övertyga sina chefer om vad som behövs för att en bättre 

klassrumstillvaro ska kunna bli genomförd.  
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6.2. Metoddiskussion 

Mitt val att endast använda mig av observation som metod, och dessutom av ett klassrum utan 

elever i, begränsar mitt resultat. På grund av mitt metodval får jag inte veta hur 

musikklassrummet i realiteten fungerar för eleverna. För att få ett sådant resultat hade intervju 

eller observation under aktiv undervisning varit mer relevant som metod. Dock så anser jag att 

mitt metodval är relevant för att undersöka de förutsättningar musikklassrummet ger för 

elever med ADHD. Hur musikklassrummet rent fysiskt ser ut påverkar elever och lärares 

beteende. Dessa beteenden hade jag kunnat se vid en observation under aktiv undervisning. 

Jag ville dock se musikklassrummet i sig själv, utan elever för att kunna koncentrera mig på 

just den fysiska förutsättningen. Att också titta på elevers och lärares beteenden hade krävt att 

jag tittat på flera ramfaktorer. På grund av begränsad tid och erfarenhet av observation menar 

jag att jag genom begränsning kunde upptäcka fler saker inom ramen för det fysiska 

klassrummet. Tillsammans med mitt metodval hade en kvalitativ intervju kunnat vara en bra 

komplettering, som hade kunnat stryka under och dementera vissa iakttagelser i 

undersökningen. På grund av brist på adekvat mätutrustning kunde jag inte göra en ordentlig 

mätning av ljudmiljön, vilket jag upplever som en brist i mitt resultat. Jag har använt mig 

själv som resurs, på så sätt att jag själv har ADHD, och använder mina erfarenheter in i en 

uppskattning av klassrumsmiljön.  

6.3. Vidare forskning 

Denna undersökning begränsades till att fokusera på musikklassrummet. I en vidare 

forskningsstudie vore det intressant att jämföra musikklassrummet med andra ämnens 

klassrum. Då skulle det med observation och i kvalitativa intervjuer vara möjligt att ta reda på 

hur lärare i olika ämnen arbetar med den fysiska klassrumsmiljön för elever med ADHD. 

Denna jämförelsestudie skulle kunna visa på hur vi lärare kan lära oss av varandra. Den skulle 

också kunna visa på vad som är unikt med musikämnet och musikklassrummet vad gäller 

förutsättningar och behov. 

I fråga om musikämnets status vore det intressant att undersöka vilka möjligheter musiklärare 

har att påverka förutsättningarna för att skapa en god klassrumsmiljö. Ett perspektiv i detta 
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skulle kunna vara den ensamma musiklärarens möjligheter kontra att vara flera musiklärare på 

skolan. Ett annat kunde vara hur skolkulturen och skolans tradition påverkar musikämnets 

status. 
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Bilaga 1 

		 Gruppstorlek		
Antal	
rum	

Typ	av	
aktivitet	

Akustisk	
förutsättning	 Möbler/inredning	 Visuellt	

		 Helklass,	 Klassrum	 		
Egen	
uppskattning	 fast		 fast	

		 Halvklass	 Grupprum	 		 		 rörligt	 rörligt	

		 Enskilt	 korridor	 		 		 ljuddämpning	
inbjudande	
aktivitet	

		 		 Hörlurar	 		 		 		 		
skola	
1	 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
skola	
2	 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
skola	
3	 		 		 		 		 		 		
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Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Jag heter Simon Olsson och läser mitt femte år på musiklärarlinjen på Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm. Jag skriver nu mitt examensarbete, där jag undersöker 

musikklassrummets förutsättning för koncentration och lärande, med fokus på elever med 

ADHD. 

 

Jag vill genom min uppsats synliggöra musikklassrummet som en ramfaktor för elevens 

lärande.  Jag tänker mig att min uppsats kan användas som en grund för diskussion kring hur 

man kan skapa en miljö där alla elever ges förutsättningar att utvecklas inom 

musikundervisningen.  

 

Jag kontaktade ##### och fick tillåtelse att göra en observation av musikklassrummet på er 

skola. Jag undersökte då klassrummets ljudmiljö och visuella miljö, och frågade musikläraren 

om gruppstorlek och vilken typ av aktivitet som brukar ske i klassrummet. Observationen 

skedde då inga elever var närvarande.  

 

För att kunna använda resultaten av observationen i uppsatsen behöver jag tillstånd av dig 

som rektor. Jag undrar också om jag får använda några bilder som jag tog under 

observationen (se bifogad fil). Text och bild är anpassade så att det inte ska gå att se vilken 

skola det rör sig om. 

 

Jag är tacksam för svar inom kort. 

 

Med vänliga hälsningar 

Simon Olsson 

 


