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Abstrakt 
 
Tankevärldar och förhållningssätt i särskolans musikverksamhet av Liselott Stenman, är en 
studie inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med profil musikterapi vid 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
 
Bakgrunden till denna studie står att finna i min tidigare erfarenhet som musiklärare på en 
särskola med skolverksamhet för barn och ungdomar med diagnostiserad utvecklingsstörning 
samt funktionshinder. För några år sedan gav en elevsituation upphov till frågor kring 
förhållningssätt hos personalen på denna skola, vilket väckte mitt intresse för fenomenet 
förhållningssätt. Denna studie söker därför svar på hur fem informanter med olika anknytning 
till särskolans musikverksamhet tänker kring fenomenet förhållningssätt. Syftet är att belysa 
frågan på ett individuellt plan för att erhålla fördjupad kunskap om tankar runt förhållningssätt 
inom denna verksamhet. Under studiens analysprocesser har fem tankevärldar kring 
förhållningssätt tolkats fram; Flexibel värld; Rigid värld; Svävande värld; Solid värld och 
Isolerad värld. Dessa tankevärldar ger inblick i hur särskoleelever blir bemötta inom denna 
form av skolverksamhet.    
 
 
Sökord: Musikterapi, musikundervisning, musikverksamheter, särskolan. 
 
Abstract 
 
Thoughtworlds and attitudes in Special School music activities by Liselott Stenman, is a study 
carried out within the framework of the Master program in Music education, profile Music 
Therapy at the Royal College of Music in Stockholm. 
 
The background of this study is an experience from a previous work as a music teacher at a 
Special school with children and youth diagnosed with mental retardation and different kind 
of disabilities. A couple of years ago a pupil created several questions among staff around 
attitudes that woke my interest for the phenomenon attitude. The main interest in this study is 
therefore to find out how five informants with various connections to the music activities in 
Special schools, describe their thoughts about attitude. The purpose is to highlight the 
question of attitude on an individual level in order to enhance the understanding of varying 
thoughts about the attitude within this activity. During the analyses five thoughtworlds have 
been constructed: Flexible world; Rigid world; Floating world; Solid world and Isolated 
world. These thoughtworlds give insight to staff attitudes toward pupils within this kind of 
school. 
 
 
Search words: Music therapy, music education, music activity, special school.   
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1. INLEDNING 
 
I slutet av 1980-talet under mina cellostudier vid Musikhögskolans musikerlinje i Stockholm, 
upplevde jag i undervisningen ett lärarengagemang jag tänker varit avgörande för min musi-
kaliska utveckling, en erfarenhet jag sedan burit med mig och inspirerats av i mitt arbetsliv. 
Efter några år som frilansmusiker och cellolärare i en kommunal musikskola blev jag erbju-
den ett arbete som musiklärare i en gymnasiesärskola. Då jag inte hade några tidigare erfaren-
heter av musikundervisning tillsammans med ungdomar med utvecklingsstörning, innebar 
arbetet både en spännande utmaning och en lärofylld tid för mig. Samtidigt som jag uppmärk-
sammade musikens förmåga att fånga in oroliga eller stökiga elever, upplevde jag att graden 
av engagemang i det jag ville förmedla visserligen hade betydelse för elevernas motivation, 
men att denna framförallt tycktes beroende av hur jag förhöll mig till dem som personer. När 
jag förstod att det fanns tillfälle att få mer kunskap om detta sökte jag 2003 till Musiktera-
peututbildningen vid Kungl. Musikhögskolan. Under dessa studier skrev jag bland annat en 
C-uppsats med fokus på mötesögonblicket och dess förvandlande möjlighet i musikterapi 
(Stenman, 2006), ett arbete främst inspirerat av Daniel Stern (2005) som i samarbete med 
internationella BCPSG (Boston Change Process Study Group) utvecklat teorier om ögon-
blickets psykologi och om mötesprocessen. Efter min utbildning till musikterapeut är jag fort-
farande övertygad om att lärares engagemang har avgörande betydelse för elevers utveckling, 
men idag tänker jag främst på samspelet som kan uppstå mellan lärare och elev eller terapeut 
och klient vid ett sådant engagemang, som själva förutsättningen för utveckling. För mig med 
musikterapeutens ingång i skolvärlden handlar utveckling främst om en elevs eller klients 
individuella mänskliga process med delmål eller mål som ökad självkänsla och självtillit, men 
även läroplanen med dess teoretiska, musikaliska och tekniska mål är förstås nödvändiga att 
förhålla sig till om man som jag har en anställning som musiklärare. Mastersprogrammet i 
musikpedagogik (www.kmh.se), vars kunskapsområde omfattar alla former av musikaliskt 
lärande och erfarande av musik, har varit ytterligare ett viktigt steg att ta för mig. Genom ut-
bildningens kurslitteratur har jag fått inblick i olika traditioner, metoder och vetenskapsteorier 
samt tillfälle att vidare fördjupa mig i musiken och dess möjligheter.  
 
Intresset för den här studien grundlades för några år sedan i en gymnasiesärskola där jag vid 
höstterminens start mötte en ny elev. Elevens svårigheter blev snabbt synliga i och med den-
nes hastiga humörsvängningar och stadigt återkommande, impulsiva utagerande beteende. 
Beteendet bidrog till oro bland flera av de övriga eleverna men också bland skolans personal, 
vilket ledde till återkommande diskussioner runt ämnet och runt förhållningssätt i relation till 
detta. Skolledningen agerade med att vidta åtgärder såsom handledning av personal, utbild-
ning för personal i hur man förebygger hot och våld samt upprepade elevvårdskonferenser. 
Eftersom det visade sig att eleven hade ett intresse för musik, blev eleven även erbjuden en-
skild musikundervisning.  
 
Den beskrivna episoden är inte ämnet för studien men är den erfarenhet som bidragit till stu-
diens syfte och frågeställning. Utagerande beteenden är inte heller något jag tänker är unikt 
för särskolan men är däremot vanligt förekommande i de sammanhangen. Det är min förförs-
tåelse, den beskrivna erfarenheten samt musikverksamheten i särskolan som tillsammans ut-
gör grunden för mitt intresse att studera hur olika personer knutna till särskolans sammanhang 
tänker runt förhållningssätt inom dess musikverksamhet. 
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2. BAKGRUND 
 
För att sätta in uppsatsens text i ett adekvat sammanhang, i detta fall särskolans verksamhet, 
beskrivs nedan i korthet särskolan som skolform, dess växande elevantal, mottagandeprocess, 
olika grader av utvecklingsstörning, vad som utmärker neuropsykiatriska funktionshinder och 
psykosociala svårigheter, något om barnets perspektiv samt något om kunskaper och hypote-
ser om orsaker. Därefter följer ett avsnitt om forskningsläget gällande musik i särskolan i Sve-
rige, samt en definition av begreppet musikterapi. Efter en redogörelse för några olika tankar 
runt fenomenet förhållningssätt ges en beskrivning av musikterapeuters förhållningssätt. Där-
efter följer ett par exempel på offentliga dokument som innebär utgångspunkten för anställda 
inom kommuner samt inom skolorganisationer när det gäller förhållningssätt. Kapitlet avslu-
tas med uppsatsens syfte och frågeställning.  
 
 
2.1. Särskolan 
 
2001 gav regeringen dåvarande statsråd i uppdrag att sammankalla en kommitté som skulle 
syna utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (SOU1, 2003:35). 
Enligt regeringens direktiv skulle kommittén redovisa ett delbetänkande inom fyra månader 
innehållande en analys av utbildning och undervisning i särskolan. Den ursprungliga tanken 
var att undersöka om alla elever skulle kunna få sin utbildning inom samma skolform, men 
farhågor att de barn och ungdomar som integrerades i den obligatoriska skolan inte skulle få 
tillräckligt med stöd ledde till att regeringen tidigt ändrade kommitténs uppdrag. Det nya upp-
draget för kommittén blev istället att förbättra kvaliteten i den befintliga utbildningen för ele-
ver med utvecklingsstörning. Detta innebär att särskolan ännu finns kvar som skolform. 
 
I skolverkets allmänna råd2 och kommentarer angående den individuella utvecklingsplanen 
för 2005 står följande att läsa: ”Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt 
lärande och i sin utveckling för att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt” (s. 10, 
www.skolverket.se). För de elever som trots detta på grund av en utvecklingsstörning inte kan 
tillgodogöra sig undervisningen i den obligatoriska grundskolan eller gymnasieskolan och 
därför inte når upp till kunskapsmålen, finns särskolan att tillgå. Enligt Skollagen (1985:1100) 
ska alla barn och ungdomar i särskolan få den hjälp de behöver utifrån sina specifika behov 
för att uppnå målen för undervisningen som utvecklats i de kursplaner som finns för särsko-
lans ämnen. Särskolan ska därför erbjuda stödinsatser och pedagogik som på olika sätt kan 
hjälpa eleven.  
 
Särskola är en gemensam beteckning för obligatorisk grundsärskola, gymnasiesärskola och 
särvux. När det gäller de två förstnämnda skolformerna, vilka även representerar uppsatsens 
sammanhang, omfattar den obligatoriska särskolan grundsärskola för elever med lindrig ut-
vecklingsstörning samt träningsskola vilket är en skolform för de elever som inte har förmåga 
att tillgodogöra sig grundsärskolans undervisning. I den obligatoriska särskolan anpassas un-
dervisningen efter elevens förutsättningar och man utgår från varje elevs behov av tid för sin 
inlärning (Handikappupplysningen 2004-2007, www.handikappupplysningen.se).  
 

                                                             
1 Statens Offentliga Utredningar. 
2 Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur skolans författningar kan tillämpas. 
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Grundsärskolans kursplaner är uppbyggda och strukturerade på samma sätt som grundskolans 
kursplaner. I träningsskolan däremot får elever undervisning efter de olika ämnesområdena 
estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning 
(SOU, 2003:35). Alla kommuner är dessutom skyldiga att erbjuda utbildning till de ungdomar 
som inte har rätt förutsättningar att gå i gymnasieskola. Dessa ungdomar kan istället bli er-
bjudna gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan följer samma läroplan som gymnasieskolan, 
men har även egna kursplaner anpassade till skolformen (Lpf 943).  
 
 
Ett växande elevantal 
 
För att undersöka orsaken till en uppmärksammad ökning av antalet elever inom särskolan 
genomförde Skolverket i början av 2000-talet en utredning i vilken man fann att det var skill-
nader i hanteringen mellan olika kommuner angående mottagandeprocessen i särskolan. Ef-
tersom detta ansågs vara en av anledningarna till det växande elevantalet gav regeringen 
Skolverket i uppdrag att utforma ett material med rekommendationer angående tillvägagångs-
sätt vid utredning och beslut om mottagande i särskolan. Resultatet finns att läsa i ”Skolver-
kets allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska sär-
skolan”, publicerade i SKOLFS4 2001:23. Skolverkets ambition med de allmänna råden är att 
de ska leda till en samstämmighet kommuner emellan när det gäller beslut om elevers rätt till 
särskola.  
 
Om det ökande antalet elever i särskolan uttalade sig 2006 även handikappforskare Magnus 
Tideman i kommunikationsenhetens ”Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap” 
(20090210, http://www.fas.forskning.se/fas_templates/Page_). Han refererar där till sin egen 
handikappforskning som visar att antalet elever i särskolan ökat med över 100 procent sedan 
mitten av 90-talet. Orsaken till detta beror, enligt Tideman, på att många av de elever som 
tidigare klarade sig i vanlig skola, idag skrivs in i särskola. Som en anledning till att elever i 
allt högre omfattning inte klarar den obligatoriska skolans utbildning, hänvisar Tideman bland 
annat till 90-talets ekonomiska nedskärningar som innebar att en tredjedel av landets special-
pedagoger fick avsluta sina uppdrag inom skolan.  
 
 
Mottagande i särskolan 
 
Ett förlopp kan se ut på följande vis enligt Skolverkets allmänna råd angående mottagande i 
den obligatoriska särskolan: När en elevs svårigheter att uppnå grundskolans kunskapsmål 
misstänks bero på en utvecklingsstörning väcks frågan av vårdnadshavare, personal i skolan 
eller annan anställd inom kommunen angående elevens eventuella behov av att gå i särskola. 
Efter samråd med vårdnadshavare påbörjar därefter experter inom kommunen från till exem-
pel BUP5, en utredning angående orsakerna till elevens svårigheter för att undersöka om ele-
ven har rätt att tas emot i särskola (2001, www.skolverket.se). Även om symtomen känns igen 
är det viktigt att rätt personer ställer diagnosen, i detta fall ett neuropsykiatriskt team på barn-
habiliteringen eller barnpsykiatriska kliniken (Lindmark, 2006). 
 
 
 
                                                             
3 Läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994.  
4 Skolväsendets författningssamling. 
5 Barn och Ungdoms Psykiatrin. 
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Vad som undersöks är: 
 
• Elevens inlärningsmöjligheter  
• Elevens begåvningsnivå 
• Elevens eventuella medicinska ärenden 
• Elevens familjeförhållanden (om detta bedöms nödvändigt) 
 
Därefter granskas utredningen av styrelsen för särskolan som sedan avgör om eleven är behö-
rig att gå i särskola. Bedömningen ska alltid utgå från vad som anses är bäst för eleven både 
på kort och på lång sikt samt grunda sig på den tidigare kunskap som finns om eleven. Det är 
vårdnadshavarna som slutligen avgör om erbjudandet ska accepteras. Om de accepterar erbju-
dandet fattas ett beslut om mottagande i särskolan (detta beslut är däremot inte slutgiltigt utan 
kan omprövas). Rektor avgör sedan om eleven skall tillhöra grundsärskola eller träningsskola 
(Handikappupplysningen 2004-2007). 
 
 
Olika grader av utvecklingsstörning 
 
Barn och ungdomar som går i särskola har således diagnostiserad utvecklingsstörning. En 
utvecklingsstörning kan variera i grad och delas därför in i kategorierna grav, måttlig och 
lindrig (Handikappförvaltningen, 2008, www.vgregion.se/hfv; Riksförbundet FUB, 2008, 
www.fub.se/fakta/). De olika gradernas förutsättningar beskrivs i avsnittet nedan: 
 
Personer med grav utvecklingsstörning eller grav begåvningsmässig funktionsnedsättning, har 
en begränsad rums- och tidsuppfattning, de lever främst här och nu och har svårt att utveckla 
en identitet. Denna nivå innebär även svårigheter att kommunicera verbalt. Personer med 
måttlig utvecklingsstörning eller måttlig begåvningsmässig funktionsnedsättning har de förut-
sättningar som behövs för att utveckla en identitet men är bundna till vad dom själva upplever 
och har svårt att sätta sig in i andras upplevelser. Det innebär att de har ett okritiskt och ore-
flekterat förhållande till sig själva. Personer med lindrig utvecklingsstörning eller lindrig be-
gåvningsmässig funktionsnedsättning har förmåga att reflektera över sig själva trots att det 
fortfarande finns brister i förmågan att tänka abstrakt. Även personer med lindrig utvecklings-
störning har svårt att utvecklas till självständiga människor och är på ett eller annat sätt under 
hela livet, beroende av stöd från andra, ett stöd som inte minst gäller den sociala situationen 
(Handikappförvaltningen, 2008).  
 
Utvecklingsstörning jämställs ovan med begreppet funktionsnedsättning vilket i sin tur kan 
relateras till funktionshinder6. I ”Barn och ungdomspsykiatri” beskriver Lagerheim och Gill-
berg (2004) ett barn med funktionshinder som främst ”… ett barn med ett barns inneboende 
möjligheter till utveckling” (Lagerheim & Gillberg, 2004, s. 371). Detta citat visar på värdet 
av att i första hand se det i människan som är utvecklingsbart men utesluter däremot inte vik-
ten av att också vara medveten om svårigheterna.  
 

                                                             
6 Sedan 2007 rekommenderar Socialstyrelsen att termen funktionshinder istället ska beskriva de begränsningar 
en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till sin omgivning. Det är således den omgivande miljön 
som är funktionshindrande (app.socialstyrelsen.se/termbank). Ett kritiserat terminologibyte av bland andra han-
dikappforskare Magnus Tideman och Barbro Lewin (www.soc.uu.se/plugins/pdfdownload.php?id=1513). 
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Inte sällan förekommer utvecklingsstörning tillsammans med olika funktionshinder såsom 
rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning, autism7 och/eller neuropsykiatriska funktionshin-
der (Riksförbundet FUB, 2008)  
 
 
Neuropsykiatriska funktionshinder 
 
Inom det psykiska/neuropsykiatriska fältet finns funktionshinder med olika benämningar så-
som DAMP8, ADHD9 eller ADD10 (Gillberg, 2004). A:et i dessa bokstavskombinationer står 
för ”attention”, engelskans term för uppmärksamhet, vilket anses vara en uttalad brist hos 
personer med svårigheter inom detta fält skriver Strandberg (2008, s. 167). I skriften ”Åt-
gärdsprogram för elever med koncentrationssvårigheter, särskilt avseende elever med 
DAMP/ADHD”, beskriver Kerstin Lindmark (2006) DAMP och ADHD som en medfödd 
obalans i hjärnans centrala nervsystem. DAMP och ADHD innebär bland annat svårigheter 
för eleverna att sila intryck från omvärlden, kontrollera sin rastlöshet, koncentrera sig samt 
hålla aktivitetsgraden på en lagom nivå. Ofta sker saker utan att tankarna är med vilket beror 
på svag impulskontroll (ibid.). Vid skador i hjärnans olika delar och förbindelsen mellan des-
sa, kan även brister i förmåga att leva sig in i andra människors tankar och känslor bli en följd 
(Holm, 2005). Gillberg (2004) skriver att många av de olika bokstavsbeteckningar som finns 
och används idag beskriver ungefär samma problematik, det vill säga koncentrations-, moto-
rik- och perceptionsstörningar.  
 
En kombination av olika så kallade problembilder är inte ovanligt vilket innebär att de neuro-
psykiatriska beteckningarna ibland även relateras till socioemotionella eller psykosociala svå-
righeter och det som kallas sociala beteendestörningar (Svedin, 2004). Dessa förklaras i föl-
jande citat: 

 
 

Med sociala beteendestörningar menas i dagligt tal beteenden hos barn och ung-
domar som stör barnets och omgivningens sociala liv. Beteendet domineras oftast 
av aggressivitet, överdriven självhävdelse, olydnad, trots och ett allmänt utageran-
de beteende...  

(Svedin, 2004, s. 276) 

Citatet söker även visa på hur barns och ungdomars sociala beteendestörningar stör såväl dem 
själva som deras omgivning.  
 
 
Barnets perspektiv 
 
Det kan vara svårt för ett barn att leva med till exempel DAMP eller ADHD utan att själv 
känna till sitt funktionshinder (Gillberg, 2004). Utan denna vetskap kan barnet känna sig 
stressad, orolig och otillräcklig. Inte sällan betonas därför betydelsen av att svårigheterna 

                                                             
7 Genomgripande nedsättning av förmågan till normal social interaktion och kommunikation samt extrem be-
gränsning av beteenderepertoaren (Gillberg & Hellgren, 2004). 
8 DAMP-Deficit in Attention, Motor control/Perception (Gillberg, 2004, s. 177). 
9 ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Gillberg, 2004, s. 177). 
10 ADD-Attention Deficit Disorder (Gillberg, 2004, s. 177). 
 



 7 

uppmärksammas av omgivningen i ett tidigt skede (Wrangsjö, 2002). Om förståelsen däremot 
inte finns i omgivningen, kan barnet få möta irritation, avståndstagande och mobbning (Gill-
berg, 2004). Följden av ett sådant bemötande kan leda till sekundära psykiska problem såsom 
depression, sociala beteendestörningar och dålig självkänsla (ibid.). Att den närmaste omgiv-
ningen såsom familj, kamrater och skola känner till hur det kan vara att leva med DAMP eller 
ADHD, har ett avgörande värde för barnet (Lindmark, 2006). Konsekvenserna av svårighe-
terna kan dessutom betydligt reduceras om miljön runt dessa barn och ungdomar anpassas till 
att möta deras svårigheter (Wrangsjö, 2002). För att kunna förhålla sig till och förstå barn och 
ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är det angeläget att söka kunskap utifrån de 
erfarenheter som finns. Även antaganden om orsaker till svårigheter kan bidra till ökad förstå-
else. 
 
 
Kunskaper och hypoteser om orsaker  
 
Det finns flera anledningar till att man uppmärksammar att barn och ungdomar inte utvecklas 
normalt. En av dessa är att: ”De svarar inte på det förväntade sättet på våra spontana, vanliga 
sätt att reagera. Det är något i samspelet mellan dem och oss som inte fungerar” (Wrangsjö, 
2002, s. 13). En individs beteende och personlighet är resultatet av en mängd olika faktorer 
såsom de biologiska, individualpsykologiska och sociala (Gillberg & Hellgren, 2004). De 
psykodynamiska utvecklingsteorierna är en hjälp i förståelsen av de avvikelser eller problem-
beteenden som kan uppmärksammas hos barn och ungdomar (Carlberg, 1995). När det gäller 
förebyggande arbete, diagnostik och behandling av dessa barn och ungdomar har utvecklings-
psykologin en grundläggande betydelse menar Kihlbom (2004).  
 
Att förstå samband eller orsaker till problembeteenden är inte alltid enkelt menar Wrangsjö 
(2002). Bidrag till ökad förståelse om orsaker kan än så länge endast grundas på hypoteser. 
Hypoteser ifråga om till exempel aggressivitet kan förekomma på tre olika nivåer:  
 
• Individnivå 
• Samspelsnivå-gruppnivå 
• Strukturell nivå 
 
På individnivå finns somatiska och psykologiska hypoteser om hur ett beteende som aggressi-
vitet ska förklaras. En somatisk hypotes om orsaken till ett aggressivt beteende kan vara neu-
rofysiologisk såsom DAMP eller ADHD, till följd av svår och/eller för tidig förlossning. Till 
psykologiska hypoteser hör svag självkänsla och osäkerhet, oklar könsidentitet, dålig impuls-
kontroll tillsammans med ett strängt överjag vilket enligt Wrangsjö (2002) speglar en aggres-
sionsproblematik. Dålig anknytning är ytterligare en hypotes om varför det finns en sådan 
problematik.  
 
När det gäller samspelsnivå-gruppnivå, är barn och ungdomar ofta delaktiga i samspel inom 
åtminstone två grupper, vilka kan vara familj och skola. En hypotes om orsaker till problem-
beteenden på denna nivå är att en person inom familjen, till exempel fadern, på grund av out-
talade konflikter fyller det utrymme för aggressivitet som kan tolereras av familjen. Detta kan 
innebära att barnet behöver kanalisera sin egen eventuella aggressivitet i den andra gruppen, 
det vill säga i den som i detta fall representeras av skolan. Inom den här nivån finns dessutom 
antaganden om brister i familjens samspel med sitt sociala nätverk (Wrangsjö, 2002). 
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Den strukturella nivån omfattar de relationer som individer och grupper har till samhället. 
Miljöns inverkan, vilket kan innebära faktorer som boendesituation, resvägar, flyttning och 
otillfredsställande utvecklat socialt nätverk, kan ligga till grund för strukturella hypoteser. Här 
kan även föräldrars svåra uppväxtmiljö vara en hypotes, men en sådan som verkar indirekt på 
deras barn. För att barnen ska påverkas måste faktorerna först ha påverkat de vuxna i familjen 
och därefter via samspelet påverkat dessa. På makronivå kan samspel i grupper påverkas av 
dålig kommunal ekonomi som i sin tur påverkar institutioners resurser eller gör att personal-
grupper saknar tillräcklig utbildning (Wrangsjö, 2002).  
 
De olika nivåer som beskrivits i texten bildar vid utredningsarbete helhetsbilder av barn och 
ungdomar (Wrangsjö, 2002). Då denna uppsats fokuserar på särskolans musikverksamhet och 
på personer som på olika sätt är knutna till denna samt deras tankar runt förhållningssätt inom 
detta sammanhang, ges nedan några exempel på hur musik i särskolan kan te sig idag samt 
hur forskningsläget runt detta för närvarande ser ut i Sverige. 
 
 
2.2. Forskningsläget  
 
I avhandlingen; ”Det måste få ta tid. En studie av musikterapeuters verksamhet i skolan”, 
skriver Granberg (2007) att grund- och särskola är ett område som i allt högre grad upptar 
musikterapeuters verksamhet. Anställningsformerna för musikterapeuter inom detta område 
kan idag innebära att musikterapeuter anställs som musiklärare för att sedan arbeta som mu-
sikterapeuter. Men musikterapeuter anställs och arbetar även som musiklärare, vilket kan vara 
ett sätt för en organisation att lösa bristen på utbildade musiklärare och samtidigt få personer 
med särskild kompetens (ibid.). Samarbete mellan olika aktörer är nödvändigt för att elever 
ska kunna ges stöd i problemsituationer, skriver Granberg vidare. Samarbete behöver utgå 
från förtroende och respekt vilket är något som kan skapas genom ”kännedom om varandras 
kompetenser och verksamheter”, något som därför även innebär ett ansvar för berörda parter 
när det gäller att förmedla denna kunskap (ibid., s. 172). En slutsats i Granbergs avhandling är 
att elevers utveckling måste få ta tid.  
 
Forskningsläget i Sverige runt musik inom särskolan tycks för övrigt vara magert. Detta gäller 
såväl studier/forskning om musikundervisning i särskolan som musikterapi i särskolan (Gran-
berg 2007). Däremot finns det några C- och D-uppsatser från Kungl. Musikhögskolan som 
fokuserar på psykodynamiskt inriktad musikterapi i skolan. Då musikterapi erbjuds elever 
med behov för detta, oavsett om de tillhör skola eller särskola kan det vara relevant att nämna 
dessa uppsatser. C-uppsatsen ”Musikterapi i en vanlig skola – hur och varför?” av Biggi Vin-
keloe (1999), beskriver hur och varför musikterapi kan vara ett verktyg i arbete med barn som 
har svårigheter att fungera i grundskolan. C-uppsatsen ”Trauma och samspel” av Hillevi To-
rell (1999), handlar om musikterapi som ett hjälpverktyg för att bearbeta trauman hos ungdo-
mar på ett IV-program i en gymnasieskola. ”Spelrum för växande. Om musikterapi i gymna-
sieskolan”, är en C-uppsats av Barbro Netin Olofson och Lena Uggla (2004) som bland annat 
åskådliggör musikterapins betydelse i gymnasieskolan samt ett terapeutiskt förhållningssätt 
som ett alternativ till ett pedagogiskt. Ett pedagogiskt förhållningssätt beskrivs av Netin Olof-
son och Uggla innebära att elever ges kunskaper och färdigheter om musik, där musik är må-
let. Ett terapeutiskt förhållningssätt beskrivs däremot vara utan krav på prestation eller resul-
tat. Netin Olofson och Uggla tar dessutom upp att det är vanligt att anställningsformerna är 
oklara. Även följande D-uppsatser utgår från psykodynamiskt inriktad musikterapi. Ruth Wal-
lius (2001) D-uppsats ”Musik och gruppdynamiska processer i skolan”, fokuserar på främjan-
det av barngruppers utveckling i grundskolan med hjälp av ett musikterapeutiskt arbetssätt där 
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lek, improvisation och musicerande används som en stödåtgärd för skolbarn. Studien beskri-
ver även på vilket sätt musikterapeutiskt arbete med barngrupper kan fungera som ett kom-
plement till pedagogik och elevvård. I D-uppsatsen ”Ursprungsrörelser. En studie av tre mu-
sikaliska gestaltningar i musikterapi i en mångkulturell skolmiljö” studerar Hillevi Torell 
(2004) den terapeutiska potentialen i tre musikaliska interpretationer spelade av elever med en 
problematik som anknyter till att vara invandrare och flykting. Med uppsatsen vill Torell be-
lysa men också vinna kunskap om musikterapi i ett mångkulturellt sammanhang. 
 
Vidare har jag funnit några examensarbeten från Musikterapiinstitutet i Uppsala (www.fmt-
metoden.se/uppsats.htm) som utgår från FMT11. Hans Edgren (2004) beskriver i sitt examens-
arbete på vilket sätt FMT används som metod i särskolan och vill med denna sprida kunskap 
om FMT-metodens olika användningsområden samt metodens förmåga att bidra till elevers 
fortsatta utveckling. I ”FMT-metoden som hjälpmedel i skolan” söker Karsten Steinar (2003) 
visa att metoden är ett sätt att komplettera stödundervisning i skolorna. Samma intention har 
Monica Eriksson (1999) med sin uppsats ”FMT-metoden som analysinstrument och stöd vid 
skolsvårigheter”. Ett examensarbete av Ulrika Marklund (2004) beskriver FMT-metoden som 
ett potentiellt analysinstrument i skolan för att upptäcka elever som är dysfunktionella. ”Kan 
FMT-metoden hjälpa fler elever att nå målen i svenska, engelska och matematik?” av Annika 
Larsson (2004) har syftet att intressera rektorer och skolpersonal för FMT-metoden och dess 
möjligheter och verkningar för skolelever. Inga-Lena Nilsson (2009) vid Karlstad Universitet, 
har skrivit en M1-uppsats, ”Musik med mening. FMT som stöd i barns utveckling vid skol-
start”. Även denna uppsats handlar om FMT-metoden som en insats i skolan för att stödja 
barn i behov.  
 
Jag har dessutom funnit C-uppsatser som berör musik i särskolan utifrån en pedagogisk refe-
rensram. En av dessa C-uppsatser av Lisa Munkdahl och Anna Karlholm (2009), handlar om 
två pedagoger som i en träningsskola använder musik med ett kommunikativt syfte i under-
visningen. C-uppsatsen ”Autism och kommunikation - en kvalitativ intervjustudie med 7 pe-
dagoger inom förskolan och särskolan” av Veronica Boij och Lisa Bang (2007), handlar om 
hur pedagoger i olika verksamheter arbetar med kommunikation. Intervjuerna vidrör barns 
språkutveckling och hur pedagoger kan möjliggöra kommunikation för barnen bland annat 
genom olika alternativa kommunikationsformer såsom musik, bild- och teckenkommunika-
tion etcetera.  
 
”Musik som medel – ett mål – en studie av pedagogers uppfattning om hur musik kan använ-
das i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter”, är en D-uppsats i musikpedagogik av 
Cecilia Ferm (1999) som handlar om olika pedagogers tankar om vilka behov barn med kon-
centrationssvårigheter har och hur musik kan fylla dessa behov. I studien framgick att det 
finns flera skäl till att använda musik i arbetet med elever med koncentrationssvårigheter. Ett 
av dessa skäl är att musik uppfattas stärka elevernas självförtroende. Det ansågs dessutom 
angeläget att de personer som arbetar med musik i undervisningen har kunskap om på vilket 
sätt musik kan påverka elever med koncentrationssvårigheter.  
 
När musikterapi utgår från ett utbildningssammanhang har den helt andra premisser än inom 
exempelvis ett hälsosammanhang eller ett socialt sammanhang (Wigram, Nygaard Pedersen & 
Bonde, 2002). Inom ett utbildningssammanhang kan verksamma musikterapeuter arbeta med 
både personliga utvecklingsmål för enskilda elever samt förhålla sig till de kunskaps- och 
utbildningsmål som finns enligt gällande kursplaner. Med tanke på musikterapeuters uppdrag 
inom särskolan är det relevant att dessutom känna till att musikterapi, förutom att den där ut-
                                                             
11 Funktionellt inriktad musikterapi 
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går från ett utbildningssammanhang, omfattas av olika musikterapeutiska inriktningar. En 
gemensam definition för dessa inriktningar har formulerats av World Federation of Music 
Therapy (http://www.wfmt.info). Denna definition har Hammarlund (2000) översatt med föl-
jande: 
 
 

Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller 
musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att möjlig-
göra och främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck och 
andra relevanta terapeutiska mål med syfte att tillgodose fysiska, emotionella, men-
tala, sociala och kognitiva behov. Terapin bedrivs individuellt eller i grupp. Musik-
terapi har som mål att genom förebyggande insatser, rehabilitering, eller be-
handling ge individen möjligheter att utveckla resurser och/eller återerövra funk-
tioner så att han eller hon kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering och 
förbättrad livskvalitet. 

                                  (Hammarlund, 2000, s. 109-110) 

 
 
I citatet ovan beskrivs musikterapi som ett relativt brett verksamhetsområde. Att en utbildad 
musikterapeut har möjlighet att använda sig av både musik och/eller musikaliska element så-
som ljud, rytm, melodi, harmoni, tyder till exempel på att den musik som används i musikte-
rapi kan anpassas till olika personers individuella behov. Musik betraktas därför även som ett 
användbart terapeutiskt redskap i syfte att främja eller möjliggöra kommunikation, relaterande 
och inlärning. Men även det musikterapeutiska kunskapsområdet uppvisar bredd:   
 
 

Musikterapi har vuxit upp i gränslandet mellan olika kunskapsområden och kan be-
skrivas och förstås med olika teoretiska referensramar. Här återfinns psykologiska, 
filosofiska, musikestetiska och medicinska teorier. En integrering av dessa är möj-
lig under förutsättning att den människosyn och den teoretiska grundsyn man byg-
ger sitt tänkande på är tydligt definierad. 

                                                    (Hammarlund, 2000, s. 112) 

 
 
För att kunna integrera olika teorier i musikterapi behöver utgångspunkten för den människo-
syn och teoretiska grundsyn en musikterapeut har, vara tydligt definierad. Musikterapeuters 
människosyn berör bland annat människors lika värde, respekt för människors integritet samt 
strävan att förbättra människors livsvillkor. Grunden och utgångspunkten för musikterapeu-
ters människosyn finns angivna som etiska riktlinjer, antagna av Musikterapeuters Yrkes Fö-
rening (www.musikterapi.se/word/Etiska%riktlinjer.doc). Om dessa riktlinjers syfte, etiska 
utgångspunkter samt om musikterapeuters grundläggande professionalitet och förhållande till 
klienten, kan man läsa i bilaga 3., i slutet av denna uppsats. Det synes vara så att den teoretis-
ka grundsyn man som musikterapeut anskaffar baseras på erfarenheter, vilket därefter bidrar 
till teoriutveckling inom området. De metoder och tekniker som används i musikterapi kan 
betraktas som förankrade inom olika psykologiska teorier där de flesta finns inom en psyko-
dynamisk eller humanistisk psykologisk referensram (Hammarlund, 2000).  
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2.3. Förhållningssätt  
 
Begreppet förhållningssätt, med synonymerna; ”attityd, synsätt, inställning”, tycks omfatta de 
sätt vi människor förhåller oss på när det gäller andra människor, företeelser eller saker och 
ting (Walter, 2005, s. 166). Danielsson och Liljeroth (2002) skriver att det är tänkandet som är 
den centrala funktionen i ett förhållningssätt. Ingenting kan dessutom påverka och även för-
ändra handlandet på samma vis som medvetenhet om och reflektion över vilka tankar man 
styrs av, en medvetenhet de anser är viktig vid arbete med människor. Vad förhållningssättet 
som fenomen består av samt vad det påverkas av, beskrivs i följande citat: 
 
 

Förhållningssätt som fenomen utgörs enligt våra studier av en individs tankar, före-
ställningar och idéer, och den centrala funktionen är tänkandet. Detta fält omfattar 
också hur budskap och intryck sovras och tas emot och hur en person efter icke-
medveten och/eller medveten bearbetning handlar. Förhållningssättet påverkas av 
en individs erfarenheter, kunskaper, värderingar, känslor, relationer, kommunika-
tionsförmåga och allt övrigt, som finns i den enskildes livshistoria och som för-
medlas av viktiga personer men också allmänt av samhälle och kultur. 

                               (Danielsson & Liljeroth, 2002, s. 25) 

 
 
Danielsson och Liljeroth (2002) menar att det som sker inom en individ även påverkar det 
individen gör. En individs handlingssätt är således det som sker när en attityd, ett synsätt eller 
en inställning, det vill säga ett förhållningssätt, uttrycks i handling. Detta handlingssätt be-
skrivs i sin tur vara en form av bemötande som avgör kontakten mellan individer. Beroende 
av kvaliteten i bemötandet kan kommunikation uppstå och sedan bli en aktiv medveten pro-
cess som benämns med ”samspel” (ibid., s. 156). Det är också förmågan till kommunikation 
och samspel som anses vara de vuxnas viktigaste redskap för att påverka utveckling på ett 
djupare plan (ibid.).  
 
Granberg (2007) redogör i sin avhandling för ett musikterapeutiskt förhållningssätt vilket någ-
ra av de intervjuade musikterapeuterna i avhandlingen beskriver som särskilt betydelsefullt i 
arbetet. Detta förhållningssätt innebär bland annat att anpassa sig efter elevernas förmåga, 
väcka intresse, aktivera på ett lyhört sätt samt möta och bekräfta eleverna där de är idag 
(Granberg, 2007, s. 160). I psykodynamiskt inriktade musikterapier betonas musikterapeuters 
relationer till sina klienter som avgörande för framgångsrika terapier. Även inom FMT är te-
rapeuter viktiga men inom denna metod kan flera terapeuter byta av varandra under en och 
samma terapiperiod vilket visar att långsiktiga terapeutiska relationer inte har samma betydel-
se. Detta innebär att musikterapeuters förhållningssätt kan skilja sig åt på olika punkter (ibid.).  
 
Även en kommuns värdegrund med dess formulerade värderingar är ett dokument som inne-
bär utgångspunkten och kännetecknet för kommunens anställda när det gäller förhållningssätt. 
Ytterligare exempel på ett dokument som berör förhållningssätt är den likabehandlingsplan12 
                                                             
12 Lagen om likabehandling trädde i kraft 2006. Syftet med lagen är att förtydliga skolans ansvar när det gäller 
att garantera barns och elevers trygghet i skolan. En likabehandlingsplan utformas utifrån varje skolas specifika 
behov och ska vara en ständig bas för reflektion när det gäller studiemiljö, social miljö, fysisk miljö, sexuella 
trakasserier, rekrytering, antagning, introduktion, studier, betyg, examination, etcetera. 
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(2007, www.skolverket.se/sb/d/830/a/10330) som samtliga skolor och högskolor i landet årli-
gen ska utforma och revidera. Meningen är att personal och elever med dokumentet som 
grund ständigt ska reflektera över och arbeta runt aktuella frågor som stöd för lämpliga för-
hållningssätt.  
 
 
2.4. Syfte och frågeställning 
 
I särskolan arbetar personal med olika kompetenser och yrkesroller. De arbetar med elever 
som har diagnostiserad utvecklingsstörning med skiftande behov och ibland även funktions-
hinder i tillägg. Olika dokument, mer inriktade sådana men också allmänna, har tagits fram 
som riktlinjer för anställdas förhållningssätt inom bland annat skola och särskola. Mitt intresse 
är att ta reda på vilka förhållningssätt de personer som är närmast eleverna beskriver genom 
att belysa frågan på ett individuellt plan i mötet mellan elever och informanter. Syftet med 
studien är att få ökad kunskap om förhållningssätt i särskolans musikverksamhet. 
 
Min frågeställning är: 
 
Hur beskriver fem informanter sina tankar runt fenomenet förhållningssätt inom särskolans 
musikverksamhet? 
 
 

3. FENOMENOLOGISK HERMENEUTIK 
 
I detta kapitel visas uppsatsens teoretiska perspektiv. Perspektivet omfattar några utvalda lin-
jer och begrepp hämtade från fenomenologi och hermeneutik; fenomenologisk livsvärldsfilo-
sofi och hermeneutisk metaforisk tolkningstradition.  
 
 
3.1. Fenomenologi 
 
Husserl är den filosof som anses vara upphovsmannen till den moderna fenomenologin, en 
filosofi som utvecklades i början av 1900-talet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är de sub-
jektiva levda erfarenheternas innehåll, det vill säga människors förnimmelser utifrån värde-
ringar och avsikter etcetera och inte erfarenheterna i sig i form av ”passiva sinnesintryck”, 
som beskrivs vara riktningens utgångspunkt (ibid., s. 166). Vid studier utifrån ett feno-
menologiskt perspektiv begränsas därför området som studeras till idévärlden. Detta innebär 
att den reella eller konkreta världen får stå tillbaka vid intervjustudier (ibid). När forskaren 
därefter associerar fritt över ett insamlat material, vilket Kvale (2008) benämner med ”fri va-
riation i fantasin”, kan enskilda fenomen uppenbara sig (Kvale, 2008, s. 55). Om vad ett fe-
nomen är, förklarar Heidegger (1981) med: 
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Uppenbarligen just sådant som – till skillnad från det som mestadels och i första 
hand visar sig – är förborgat, men som samtidigt är något som väsensenligt ingår i 
det som mestadels och i första hand visar sig, närmare bestämt på så vis att det ut-
gör dettas mening och grund.  

                       (Heidegger, 1981, s. 59) 

Ett fenomen beskrivs här vara både dolt och samtidigt utgöra själva meningen i det som först 
visar sig. Fenomenologins grundregel är därför att gå tillbaka ”till sakerna själva!” (Heideg-
ger, 1981, s. 50) och ”att låta det, som visar sig, ses sådant som det visar sig, ut ifrån sig 
självt” (ibid., s. 58). Till sakerna själva, innebär att studera ett fenomen så som det är och att 
undvika vaga beskrivningar eller tolkningar av fenomenet. För att sedan gå vidare och nå fram 
till något gemensamt för en hel samling av enskilda fenomen, behöver dessa jämföras. Det är 
denna jämförande tankeprocess som kan leda till att något gemensamt mellan olika enskilda 
fenomen blir synligt (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
 
 
3.1.1. Livsvärlden 
 
Livsvärlden som begrepp har funnits med i hela den moderna fenomenologin och innefattar 
både objekt och människor, och alla de områden människor rör sig inom/mellan (Bengtsson, 
2005; Alvesson & Sköldberg, 2008). Livsvärlden, som beskrivits vara den värld vi lever i 
varje dag, har benämnts med; ”världen av allt som är möjligt att erfara”, och har betraktats 
som en social men också en historisk värld, där saker och människor bildar hänvisningssam-
manhang (Bengtsson, 2005, s.49). När människors enskilda upplevelser placeras in i en rad av 
upplevelser, får upplevelserna en historisk aspekt men också en riktning framåt, vilket gör 
livsvärlden till både en upplevelsevärld och till en värld livet är riktat mot (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Ett exempel på detta ger Bengtsson (2005) när han drar en parallell till fö-
delse och död och beskriver dem som upplevelser men också som något som överskrider upp-
levelserna. 
 
Att studera livsvärlden inom fenomenologiskt inriktad forskning handlar vanligtvis om att 
studera världen på det sätt den visar sig för den andre som fenomen. Ett fenomenologiskt sätt 
att förhålla sig till det som visar sig är genom att beskriva det. Hur däremot en beskrivning av 
det som visar sig utformas, är beroende av hur man själv upplever att världen visar sig för den 
andre. Detta innebär att en sådan beskrivning alltid är subjektivt färgad av den egna upplevel-
sen (Bengtsson, 2005).  
 
 
3.2. Hermeneutik 
 
Hermeneutik är en praktisk, tolkande och inkännande filosofi såväl som en teoretisk kunskap 
(Ödman, 2003). Huvudtemat inom hermeneutiken är att ”meningen hos en del endast kan för-
stås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Citatet be-
skriver den hermeneutiska cirkelns tillvägagångssätt. Den hermeneutiska cirkeln anses genom 
sitt växelspel mellan del och helhet fånga tolknings- och förståelseprocessen på ett allt djupare 
och mer insiktsfullt plan.  
 
Grunden för ett tolkningsarbete är frågan, texten och kontexten. Den fråga som ställs hand-
lar antingen om det som omedelbart kan förstås, det uppenbara, eller om det som kan läsas 
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mellan raderna (Ödman, 2007). Text har idag utvecklats från att enbart gälla den klassiska 
hermeneutikens litterära, religiösa eller rättsliga texter, till att även omfatta diskurser och 
handlingar (Kvale, 2008). Den kvalitativa forskningsintervjun är ett exempel på en muntlig 
diskurs som skrivs ned till en text för att sedan tolkas. Lättast är det att förstå en text om 
det tidsmässiga, kulturella och sociala avståndet är litet (ibid.). Kännedom om kontext som 
är det sammanhang där en text hör hemma, har därför betydelse för tolkningars trovärdig-
het men är även den kunskap som innebär möjlighet att tala om validitet inom hermeneutik 
(Ödman, 2007). 
 
En hermeneutisk tolkningsprocess omfattar de fyra momenten tolkning, förståelse, förförstå-
else och förklaring (Alvesson & Sköldberg, 2008). Genom tolkning skapas mening i en text 
utifrån en frågeställning. Tolkning är även den förvärvade uppfattning av en text, som presen-
teras. När det gäller förståelse, förtydligar synonymen ”insikt” dess mening (Ödman, 2007, s. 
74). Insikt är detsamma som att plötsligt uppfatta det man ser ett föremål eller en människa 
som. Att få insikt om något och förstå på ett djupare plan, är detsamma som hermeneutisk 
förståelse. Grunden och förutsättningen för att alls kunna förstå är däremot förförståelsen. Då 
förförståelse är en människas samlade upplevelser, erfarenheter, känslor, lärdomar och språk 
etcetera, innebär detta att förförståelse alltid har en riktning som är subjektiv. Eftersom den 
egna förförståelsen påverkar hur texter tolkas kan detta innebära att tolkningar blir mindre rätt 
i olika situationer. Ett exempel på hur den egna förförståelsen kan påverka en tolkning är ett 
begränsat tänkande och handlande som kännetecknas av viljan att bekräfta sig själv. Detta 
innebär att ny information, som kanske visar sig tala mot det fördomsfulla tänkandet, omtol-
kas så att det istället passar in i mallen. För att ta sig ur en sådan process krävs öppenhet för 
ny information och ständig beredskap i fråga om att ändra uppfattning. Förklaring innebär i 
det här sammanhanget att det är nödvändigt att förklara för att förstå, men för att kunna för-
klara behövs även förståelse (ibid.).  
 
 
3.2.1. Metafor 
 
Metafor härstammar från grekiskans metaphora, med betydelsen ”transport, överföring, för-
ändring” (2003, http://www.mv.helsinki.fi/wadenstr/metaforer/). I SAOL (2007) förklaras 
metafor med ”bildligt uttryck, bild” (ibid., s. 570). En teori om det bildliga inslaget är att det 
kommer före den verbala formuleringen vilket betyder att man först ser något som något, in-
nan detta beskrivs eller formuleras med ord (Alvesson & Sköldberg, 2005). Det innebär att ett 
språk kan ses som både bildligt och verbalt.  
 
En mer omfattande beskrivning av begreppet ger den franske filosofen Ricoeur i ”Hermeneu-
tics and the Human Sciences” (1998). Det som anses vara utmärkande för en metafor är att 
den metaforiska betydelsen av ett ord endast kan existera i sitt speciella sammanhang och 
endast där bli upprepad och uppfattad på samma sätt. En förutsättning för att förstå en metafor 
är därför, enligt Ricoeur, att förstå den text ur vilken metaforen blivit formulerad. För att för-
stå denna text behöver man förflytta sig från det texten säger till dess hänvisning och sam-
manhang. Eftersom en metafor endast blir begriplig i relation till innehållet i den text den 
kommer ifrån, innebär det att en metafor inte har någon betydelse utanför denna. Det är därför 
en inre kontakt med en text, kontakten med en texts essens, men också kontakten med en texts 
intention att representera människans agerande som högre än det är, ger en metafor dess kraft. 
Kraften i en metafor har följaktligen sitt ursprung i en text som helhet (ibid.).  
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Från ett perspektiv är det förståelse av ett verk som ger nyckeln till förståelse av en metafor, 
men en metafor kan dessutom från ett förklarande perspektiv tjäna som vägvisare för förståel-
se av längre texter inom litteratur (Ricoeur, 1988; 1998). Det som gör en metafor levande och 
inte enbart till ett bildligt omskrivande som förklarar en sak med andra ord är när en metafor 
pekar på nya möjligheter. En metafor som lever upprepar inte bara det som redan är känt utan 
ger en ny beskrivning av en välbekant värld och ett nytt perspektiv på samma situation (ibid.).  
 
 

4. METOD 
 
Kapitlet inleds med en kort redogörelse för uppsatsens metodval, sedan följer ett avsnitt om 
etiska frågor vid forskningsintervjuer. I avsnittet; Urval, beskrivs valet av informanter för 
denna studie och hur kontakten med dessa gått till, därefter presenteras var och en av infor-
manterna. I avsnittet; Tillvägagångssätt, följer en beskrivning av hur jag gått tillväga inför, 
vid och efter intervjuerna. Kapitlet avslutas med en skildring av hur intervjumaterialet be-
handlats och tolkats. 
 
 
4.1. Metodval 
 
I denna studie används kvalitativ metod i form av intervjustudie (Kvale, 2008; Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Viktiga kännetecken för kvalitativa metoder är att 
de utgår från de studerade subjektens perspektiv. En intervjumetod gör det dessutom möjligt 
att fånga flera olika uppfattningar och perspektiv, vilket förutom att bidra till en mångfacette-
rad bild av sammanhanget de tillhör, även innebär att allmänna slutsatser kan dras utifrån des-
sa (Smeijsters, 1997). Intervjuerna i studien har olika temata som utgångspunkt, med endast 
några få förberedda öppna frågor. Tanken med dessa temata har varit att uppmuntra till samtal 
runt förhållningssätt inom de aktuella musikverksamheterna. Intervjuerna har inneburit tro-
värdiga beskrivningar av olika för informanterna aktuella områden, som jag dokumenterat 
med hjälp av ljudinspelningar och genom anteckningar under pågående intervjuer.  
 
 
4.2. Etiska frågor 
 
Den kunskap eller förståelse som förvärvas under en intervju, behöver ”vägas mot människors 
grundläggande fri- och rättigheter” (Hartman, 2004, s. 128 ). Detta betyder att i studier där 
människor deltar bör forskaren ta hänsyn till både vetenskapliga och mänskliga intressen, nå-
got som inneburit att jag inför intervjustudien gått igenom tre etiska riktlinjer för forsknings-
intervjuer; informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale, 2008). När det 
gäller informerat samtycke har intervjupersonerna/informanterna informerats om syftet med 
studien, om hur studien ska genomföras samt om att intervjumaterialet endast kommer att 
användas i denna uppsats. Informanterna har även fått ett samtyckesformulär enligt Veten-
skapsrådets forskningsetiska principer, att underteckna och återsända/återlämna före intervju-
ernas genomförande (1990, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Konfidentialitet innebär 
att material som kan leda till en identifiering av informanterna behöver avidentifieras alterna-
tivt strykas ur studien för att på så sätt skydda deras identiteter och privatliv. Detta har innebu-
rit att informanterna i studien getts fingerade namn, personliga identifierande drag har ändrats 
och deras arbetsplatsers geografiska läge uteslutits ur texten. Beträffande åldern på den infor-
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mant i studien som representeras av en elev, har denna däremot inte ändrats då åldern har be-
tydelse för informantens rätt att fatta egna beslut, såsom att delta i intervjuer. Innan intervjuer 
påbörjas är det också nödvändigt att vara insatt i vilka konsekvenser som kan bli följden. Då 
samspelet mellan informant och intervjuare är personligt, inverkar det både på den som blir 
intervjuad, men också på den som intervjuar eftersom förståelsen för den andres situation får 
förutsättning att öka (Kvale, 2008). Det är också viktigt att vara insatt i vilka konsekvenser 
intervjuer kan innebära för det större sammanhang de intervjuade representerar (ibid.). Samt-
liga informanter har därför informerats om att de kommer att ingå i en studie för att bidra till 
ökad kunskap inom ett visst område.  
 
 
4.3. Urval 
 
I studien har jag valt att intervjua fem personer som på olika sätt har anknytning till musik-
verksamheter i särskolan. Dessa är en musiklärare, en FMT-terapeut, en musikterapeut med 
psykodynamisk inriktning, en elev och en skolledare. Elevens deltagande handlar om värdet 
av att få ta del av en särskoleelevs tankar. När det gäller skolledarens anknytning till musik-
verksamheten handlar det om den överblick av en verksamhet som en skolledares roll innebär.  
 
Efter telefonkontakt med en styrelsemedlem i FMS/RFDM (Förbundet för Musikterapi i Sve-
rige/Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter) skickade jag ett mail till styrelsemed-
lemmen med uppgifter om studiens syfte. Då min ambition var att ha en någorlunda jämlik 
fördelning mellan kvinnliga och manliga informanter i studien skickade jag även med en sär-
skild önskan om att få intervjua en manlig FMT-terapeut. Detta mail distribuerades sedan 
vidare till medlemmar i FMS/RFDM. Kort därefter kontaktades jag per telefon av en manlig 
FMT-terapeut som anmälde sitt intresse över att delta i studien. Jag kontaktade samtidigt en 
skolledare i en gymnasiesärskola och bad, efter att jag informerat om syftet med studien, att få 
göra en intervju, något skolledaren gav sitt samtycke till. Att få ett elevperspektiv på saken 
kändes också angeläget och innan jag ställde frågan till en manlig elev i en gymnasiesärskola 
talade jag med dennes skolledare samt klasslärare om saken. De menade att den manliga ele-
vens lämplighet för att delta i studien delvis berodde på att han var myndig (20 år), men också 
på hans goda verbala förmåga och möjlighet att fatta egna beslut. Efter att eleven fått informa-
tion om studien och dess syfte tackade han ja till att delta i intervjun. Av ämnesansvarig i mu-
sikterapi på Kungl. Musikhögskolan fick jag telefonnummer och mailadress till en kvinnlig 
musikterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag kontaktade inledningsvis musikterapeuten 
via mail och presenterade mitt ärende. Musikterapeuten tackade snabbt ja till att delta som 
informant i studien. Efter ett flertal mail till musiklärare i olika kommunala särskolor med 
förfrågningar om deltagande i intervjustudien, och dålig respons, det vill säga ingen reaktion 
alls, fick jag per telefon kontakt med rektorn för en grundsärskola. Efter att ha presenterat mitt 
ärende fick jag av denne arbetsplatsförlagda kontaktuppgifter till grundsärskolans musiklära-
re. Jag skickade därefter ett mail med information om studien till musikläraren tillsammans 
med en förfrågan om denne kunde tänka sig att delta i intervjustudien. Efter ett par dagar fick 
jag svar av musikläraren som tackade ja. 
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Informanterna 
 
Genom att ge informanterna namn vars inledande bokstäver stämmer överens med de inle-
dande bokstäverna i deras olika funktioner/yrkesroller, är tanken att läsaren under läsningens 
gång lite enklare ska kunna identifiera vem som är vem i texten. Informanterna med sina 
funktioner/yrkesroller går under nedanstående namn: 
 
• Musiklärare - Mona-Lisa 
• Musikterapeut med psykodynamisk inriktning - Mette  
• FMT-terapeut - Fredrik 
• Skolledare - Sol-Britt 
• Elev – Erik 
 
Här följer modifierade presentationer av informanterna som samtliga är knutna till olika sär-
skolor i Sverige.  
 
Mona-Lisa är en utbildad musikpedagog i 40-års åldern. Hon är verksam som musiklärare i 
en grundskola samt i en grundsärskola och berättar tidigt under intervjun att när hon skulle 
öka på sin musiklärartjänst i grundskolan efter ett lov, bestämde skolledningen plötsligt att 
dessa procent skulle förläggas till en grundsärskola i området. Mona-Lisa har ingen tidigare 
erfarenhet av arbete i särskola.  
 
Mette är en 35-årig musikterapeut med psykodynamisk inriktning. Hon är anställd som mu-
siklärare i en grundsär- och träningsskola men känner sig främst som en musikterapeut i detta 
sammanhang. Mette är förutom utbildad musikterapeut, även sångpedagog och sjuksköterska 
och har gått flera kurser i ämnet beteendestörning.  
 
Fredrik är i 40-års åldern och verksam FMT-terapeut sedan några år tillbaka. När han fick 
arbete som elevassistent i en särskola i början av 2000-talet var det naturligt för honom att 
med sina musikkunskaper också musicera tillsammans med eleverna. För att få nya idéer om 
hur han skulle kunna jobba musikaliskt med dessa elever bestämde sig Fredrik så småningom 
för att utbilda sig till musikterapeut. Fredrik valde att studera till FMT-terapeut. 
 
Sol-Britt är runt 60 år och arbetar som skolledare i en gymnasiesärskola. Hon är utbildad för-
skollärare och speciallärare med lång erfarenhet av arbete inom särskolan och har arbetat med 
elever på alla utvecklingsnivåer. Idag har Sol-Britt uppdrag som bland annat schemaläggare, 
vilket innebär god överblick men också inblick i verksamheten. Under sina år som pedagog 
inom särskolan har Sol-Britt samlat på sig många olika erfarenheter av musikverksamheter i 
särskolan.  
 
Erik är 20 år och studerar på Fordonsprogrammet i en gymnasiesärskola. Eftersom Erik har 
ett stort intresse för musik och spelar gitarr, händer det att han deltar i musikevenemang på 
skolan. Erik anser att han själv har lärt sig att spela på sin gitarr och kallar sig därför ”själv-
lärd”. Musik är viktigt och något som bland annat gör honom trygg och lugn, uppger han. 
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4.4. Tillvägagångssätt  
 
Följande avsnitt beskriver mitt metodologiska tillvägagångssätt när det gäller studier ur forsk-
ningssynpunkt och handlar om de olika steg som tagits inför, vid samt efter intervjuerna.  
 
 
Olika temata som utgångspunkt 
 
Utifrån ”Den kvalitativa forskningsintervjun” fick jag tidigt olika idéer om tillvägagångssätt 
vid intervjuer (Kvale, 2008). I detta tidiga skede formulerades även följande temata till upp-
satsens studie; miljö, metod, bemötande och musik. Ambitionen var att med dessa som ut-
gångspunkt låta informanterna samtala relativt fritt runt hur de utifrån sina olika perspektiv 
tänker runt förhållningssätt inom särskolans musikverksamhet, vilket är huvudfrågan i studi-
en.  
 
 
Provintervju 
 
Ännu ett förberedande steg var att göra en provintervju. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud (2007), rekommenderar att provintervju genomförs med en person som är så lik 
studiens intervjupersoner som möjligt. Med anledning av detta berodde mitt val att tillfråga 
just denna musikterapeut om att delta i en provintervju, på musikterapeutens erfarenheter av 
arbete inom särskola. Provintervjun visade sig vara ett viktigt steg i förberedelserna inför de 
kommande intervjuerna. Bland annat gav den mig tillfälle att öva min förmåga att föra ett 
fungerande samtal runt ett specifikt område/ämne samt att reflektera över vad som var viktigt 
att tänka på under själva intervjusituationen. Detta kunde vara att ställa följdfrågor för att bätt-
re förstå meningen i vad som sagts, samt att i stunden våga be om förtydligande av svar jag 
upplevde som oklara.  
 
 
Platsen för intervjun 
 
Förutom FMT-terapeuten är de övriga informanterna vid olika tillfällen intervjuade på respek-
tive arbetsplats/skola. FMT-terapeuten som bor i en annan del av landet, intervjuades i sam-
band med att denne deltog i en kurs i en för mig närbelägen stad. Då det är viktigt att inter-
vjun sker på ett ställe där den intervjuade känner sig så bekväm som möjligt är platsen för 
intervjun betydelsefull (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). En sådan plats 
kan till exempel vara arbetsplatsen. 
 
 
Intervjuerna 
 
Efter att ljudinspelningen startat inleddes varje intervju med att jag läste upp den skriftliga 
information som tidigare skickats eller givits till informanterna tillsammans med samtyckes-
formuläret. Informationen handlade om informanternas möjlighet att vid behov avbryta inter-
vjun, samt om att allt identifierbart material skulle komma att avidentifieras. Denna inledning 
gjordes med tanke på att det skulle kunna bidra till en mer trygg och avslappnad atmosfär 
under själva intervjuerna. Därefter startade intervjuerna och var och en av informanterna om-
bads att berätta lite om sig själva. För att enklare uppmärksamma framträdande egenskaper 
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försökte jag under intervjuerna att hålla mig fri från egna idéer, föreställningar och förutfatta-
de meningar.  
 
När de cirka 60 minuter långa intervjuerna var genomförda och inspelade skrev jag ut dem 
ordagrant tillsammans med samtliga pauser, upprepningar och hummanden. Att skriva ut en 
intervju lär ta cirka 4-5 timmar per intervjuad timme, men för en ovan skrivare som mig tog 
det cirka 7-8 timmar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Efter att intervju-
erna skrivits ut skickades texterna tillbaka till respektive informant för genomläsning. Då in-
tervjuer kan påverkas av den som skriver ut texterna gavs informanterna även möjlighet att 
vid behov ändra i innehållet, detta för att minska risken för missuppfattningar (Kvale, 2005). 
Textutskrifter som är direkta avskrifter från det talade språket och dessutom kan se ovanliga 
ut med sina ofullbordade meningar, konstpauser och återkommande vanemässiga ord såsom 
liksom och alltså, behöver skrivas om till skriftspråk så som det upplevs i tal för att göra in-
formanten rättvisa (Ödman, 2007). Tillsammans med utskrifterna förmedlade jag därför även 
information om att texterna efteråt skulle bearbetas och skrivas om till skriftspråk innan de 
användes i uppsatsen. Denna information samt textutskrifternas innehåll godkändes av samtli-
ga informanter. Frånsett ett par kompletteringar av uttalanden jag ville höra mer om valde jag 
att efter godkännandet fortsätta analysera materialet på egen hand. 
 
 
Analysprocess 
 
Utifrån intervjumaterialet har jag haft möjlighet att studera informanternas olika tankar. Efter 
att ha fått en idé om hur jag skulle gå till väga vid analysarbetet började jag att sortera materi-
alet med en sorts sammanfattningsteknik lik den Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 
kallar ”koncentrering” (2007, s. 305). En teknik som innebär att det väsentligaste av infor-
manternas uttalanden sållas fram för att sedan sorteras. Med en intention att vara öppen till det 
material jag hade framför mig studerade jag inledningsvis de handskrivna anteckningar jag 
fört under intervjuerna. Mina associationer utifrån dessa skrev jag ned på olika post-it lappar 
som jag samlade i en hög jag kallade ”fria associationer utifrån handskrivna anteckningar”. 
Som steg två gick jag igenom textutskrifterna. Jag samlade de citat jag fångades av, skrev ned 
även dessa på post-it lappar tillsammans med mina associationer och samlade dem i en hög 
kallad ”fria associationer över citat från textutskrifterna”. Steg tre innebar att jag sorterade 
steg tvås citat i olika grupper utifrån likheter. Dessa citat bildade därmed olika temata. I steg 
fyra fördelade jag sedan mina associationer från steg ett i steg tres temata. Efter den första 
omgången med texten insåg jag att där syntes något annat än det jag i undersökningen haft 
ambitionen att studera. Materialet som framkom visade sig ha ett annat fokus än vad jag hade 
tänkt, ett fokus som mer rörde sig runt informanternas situationer än ett fokus rörande olika 
tankar runt förhållningssätt inom särskolans musikverksamhet. Därför började jag bearbeta 
texterna än en gång, denna gång med ett tydligare elevfokus i förhållande till undersökningens 
huvudintresse. Vid bearbetningen av materialet sorterade jag nu citat och handskrivna anteck-
ningar under de temata jag använt vid intervjuerna; miljö, metod, bemötande och musik. Ut-
ifrån dessa fann jag likheter och skillnader i informanternas tankar runt förhållningssätt. Vid 
ytterligare en omgång med materialet sorterades tankematerialet utifrån synsätt som påminde 
om varandra. Det sorterade tankematerialet utifrån min jämförande analys redovisas i kapitel 
fem. 
 
 
 
 



 20 

Analysprocessens olika steg 
 
1. Jag associerar fritt utifrån de handskrivna anteckningarna och skriver ned dessa associa-

tioner på olika post-it lappar. 
 
2. Jag väljer ut och skriver ned olika citat från textutskrifterna på post-it lappar, associerar 

fritt över dessa och skriver sedan ned mina associationer över citaten på samma post-it 
lappar. 

 
3. Samtliga post-it lappar från steg 2, sorteras i olika högar utifrån likheter och bildar olika  

temata. 
 

4. Samtliga post-it lappar med associationer utifrån handskrivna anteckningar från steg 1, 
sorteras in i steg tres temata.  

 
5. Jag uppmärksammar en förskjutning av mitt fokus och börjar därför bearbeta textmateria-

let än en gång. 
 
6. Jag skriver än en gång ned citat från textutskrifterna samt fria associationer över dessa 

citat, på olika post-it lappar. Denna gång med ett tydligare elevfokus.  
 
7. De handskrivna anteckningarna ses över ännu en gång. 
 
8. Jag sorterar post-it lapparna med citat och associationer från textutskrifterna samt post-it 

lapparna med associationer över de handskrivna anteckningarna och placerar dem denna 
gång under intervjustudiens olika temata; miljö, metod, bemötande och musik. 

 
9. Med dessa temata som utgångspunkt sorterar jag materialet ytterligare en gång. Denna 

gång sammanfogas synsätt som liknar varandra. 
 
 

5. FEM TANKEVÄRLDAR 
 
I detta kapitel presenteras tolkningarna av de fem intervjuerna. Under analysprocessen har 
fem tankevärldar kring förhållningssätt vaskats fram; Flexibel värld; Rigid värld; Svävande 
värld; Solid värld och Isolerad värld. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
 
 
5.1. Fem tankevärldar kring förhållningssätt 
 
Det jag i den här studien benämner tankevärld är en metafor för informanternas samlade kog-
nitiva associationer, det vill säga deras föreställningar, åsikter, reflexioner, minnen, idéer och 
synsätt etcetera. De tankar som liknar varandra och därför fogats samman till en tankevärld, 
kännetecknas i studien med en metafor. Varje metafor är tänkt att på ett kort beskrivande sätt 
fånga innebörden i varje tankevärld vars sammanhang är musikverksamheten i särskolan. De 
tankevärldar jag funnit när jag tolkat intervjumaterialet, som leder fram till olika handlings-
mönster, benämner jag: 
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• Flexibel värld 
• Rigid värld 
• Svävande värld 
• Solid värld  
• Isolerad värld 
 
Flexibel värld utgörs av en tankevärld som visar ett öppet och anpassningsbart förhållnings-
sätt innehållande acceptans för elevers olika uttryckssätt. Förmåga som att kunna se svårighe-
ter som möjligheter och det oroliga eller stökiga som något kreativt, utmärker denna tanke-
värld. Rigid värld utgörs av en tankevärld som visar ett osmidigt förhållningssätt. Åsikter om 
saker och ting är i denna tankevärld färdiga och fasta vilket därför gör dem svåra att förändra. 
En svävande värld visar i sin tur ett otydligt och tveksamt förhållningssätt. Vaghet och tvety-
dighet, frustration, kritiska frågeställningar och svårigheter att möta ovanliga uttryck, känne-
tecknar denna tankevärld. En solid värld visar däremot ett tydligt och stabilt förhållningssätt. 
Denna tankevärld värdesätter ramar, samarbete, jämlikhet och demokrati vilket bland annat 
resulterar i ökad självkänsla. En isolerad värld utgörs slutligen av ett avskärmat förhållnings-
sätt där antingen ovilja eller av olika skäl oförmåga, att skapa kontakter och relationer utmär-
ker sig. Denna tankevärld innehåller därför bland annat frånvaro av samarbete mellan kollegor 
såväl som mellan personal och elever. Här finns dessutom antaganden om att känslor såsom 
rädsla, måste döljas. 
 
De här nämnda världarna står på olika sätt i relation till varandra. Flexibel och rigid värld är 
varandras motsatser och kompletterar varandra. Flexibel13 värld är en öppen, rörlig, föränder-
lig och anpassningsbar värld. Rigid värld är en stel, hård, oböjlig, osmidig, stelbent, fantasi-
lös, förstockad och enögd värld. Även svävande och solid värld kompletterar varandra. 
Svävande värld är en flytande, vag, otydlig och luddig värld. Solid värld däremot är en mas-
siv, gedigen, stadig, hållfast, stark och stabil värld. Isolerad värld är en avskild, avstängd, av-
skuren, ensam, fristående och avsides värld men en värld som likväl ingår som en betydande 
del i de övriga världarna. Flexibel och svävande värld samt rigid och solid värld liknar var-
andra och går på sina ställen i varandra men eftersom de varierar så påtagligt i innebörd har de 
inte förenats i den här texten.  
 
Informanternas roller knyter på olika sätt an till en musikverksamhet men deras tankevärldar 
runt förhållningssätt begränsas däremot inte till att enbart gälla en musikverksamhet utan rör 
sig mot en tillvaro i särskolan som helhet. Då varje tankevärld är ett hopsnickrat verk där in-
formanternas tankar även kan ingå i kompletterande tankevärldar, visar att deras tankar är 
nyanserade. Fokus i denna studie gäller däremot de olika tankevärldarnas innehåll. För att 
ytterligare förtydliga de världar som framträtt ur intervjumaterialet avslutas var och ett av 
avsnitten med en illustration.  
 
I studien är informanternas namn fingerade och de citat som följer omarbetade från talspråk 
till skriftspråk. 
 
 
 
 
 

                                                             
13 Följande termer; flexibel, rigid, svävande och isolerad, beskrivs med synonymer från Bonniers synonym ord-
bok (Walter, 2005). 
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5.1.1. Flexibel värld 
 
En flexibel tankevärld blottlägger ett förhållningssätt där samarbete och relationer betraktas 
som viktiga. I denna tankevärld visar sig ett öppet, föränderligt och anpassningsbart förhåll-
ningssätt gentemot de individuella behov och förmågor eleverna har. I en flexibel värld be-
traktas även det stökiga som kreativt och är en värld där svårigheter alltid kan vändas till möj-
ligheter. En flexibel värld exemplifieras i detta avsnitt av Fredrik, Mette, Mona-Lisa och Sol-
Britt. 
 
Den flexibla tankevärlden erbjuder elever med koncentrationssvårigheter möjligheter att själ-
va bestämma hur de ska lägga upp lektionstiden så att de känner att det fungerar. Fredrik tror 
att om elever med koncentrationssvårigheter får bestämma nivå och längd på arbetet de ska 
göra kan de bättre känna att de klarar av att genomföra det. Det förutsätter även att det inte 
finns så mycket i rummet som distraherar dem, säger han. Fredrik berättar dessutom att om 
situationen kräver det, är han beredd att frångå sin egen metod för att möta eleverna med 
andra musikaliska redskap. Då kan han istället för att använda FMT-metoden, spela in musik 
på datorn eller improvisera tillsammans med eleverna. Att dessutom få arbeta ostört priorite-
ras högt av Fredrik som säger att han valt att ha sin musikverksamhet i ett avsides källarrum 
med källarlukt och brus i vattenledningarna, framför ett rum på marknivå, där risken finns att 
de blir störda under pågående arbete.  
 
Genom att vara uppmärksam på elevernas signaler och på vad som är möjligt i stunden anpas-
sar Mette sitt arbete i musikrummet efter elevernas behov. Hon säger: 
 
 

När det kommer en ny stökig elev till musiken gäller det att anpassa undervisningen eller tera-
pin efter situationen. Att bygga en relation till eleven genom att dricka te i tre veckor kan vara 
det som gör det möjligt att sedan komma vidare. Efter fyra veckor kanske vi spelar eller sjunger 
något tillsammans eller lyssnar på mobiltelefonens musik. Det får ta den tid det behöver. 

 
 
Mette söker skapa relationer med elever utifrån olika verktyg. Detta är något som kan ta flera 
veckor och kan innebära att hon och en elev dricker te tillsammans istället för att arbeta med 
musik. Relationerna är viktiga för att arbetet ska komma vidare, säger Mette, som också anser 
att det är viktigt att försöka trolla bort elevernas känsla av att de måste prestera något. Hon 
säger att det viktiga är att eleverna har roligt och mår bra i musiksammanhanget, inte att det 
låter bra. Hennes inställning, säger Mette, innebär att hon till och med har svårt att ens höra 
om det låter illa. Det finns många elever i Mettes verksamhet som inte har förmåga att någon-
sin lära sig spela ett instrument och då blir musiken istället ett redskap för kommunikation. 
Mette berättar att hon ser kommunikation och identitetsskapande som hennes första och störs-
ta uppdrag. Kommunikation mellan de anställda i verksamheten är även det viktigt, säger 
Mette, och berättar vidare om en verksamhet där personal samarbetar, har samma förhåll-
ningssätt, regler och mål etcetera: 
 
 

Samarbetet är väldigt viktigt och det har vi hela tiden här. Vi har samma förhållningssätt, sam-
ma arbetssätt, samma regler och samma pedagogiska krav, mål och delmål. Det är IUP:n som är 
basen för allt. 
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Grunden för det arbetssätt de har på skolan är den individuella utvecklingsplanen (IUP:n), 
säger Mette, och menar att personalen i verksamheten ständigt samarbetar runt eleverna. Hur 
en åtgärd ska se ut till följd av till exempel ett visst beteende bestäms utifrån orsaken till bete-
endet tillsammans med klasslärare, rektor och föräldrar.  
 
Som nyanställd och utan tidigare erfarenhet av arbete i särskola berättar Mona-Lisa att ele-
vens respons och reaktioner i stunden kan vara ett värdefullt redskap att arbeta utifrån i mu-
sikundervisningen. Hon uppmärksammar att eleverna i särskolan överhuvudtaget reagerar på 
andra sätt än vad hon är van vid. Mette säger att ögonkontakt med assistenter och kommuni-
kation med dem efter lektionerna därför är av vikt och något hon önskar mer av. När eleverna 
som kommer till musiklektionerna vill prata istället för att höra på den musik som ljuder ur 
högtalarna, försöker hon ta sig tid att lyssna till eleverna en stund eftersom hon tycker att det 
är viktigt att få en relation med dem. 
 
Sol-Britt säger att det vore intressant att veta hur länge en stökig elev, som endast klarar att 
koncentrera sig i 10 minuter under en mattelektion, kan klara att koncentrera sig om eleven 
spelar på ett musikinstrument. Det stökiga kan även vara kreativt om det tas tillvara på rätt 
sätt, menar Sol-Britt.  
 
I kommande illustrationer föreställande de olika tankevärldarna, kännetecknas ”värld” av den 
större cirkeln. Förhållningssätt och tankar finns representerade i cirkelns mitt. I illustration 1., 
visar pilarnas olika riktningar och storlekar, ett anpassningsbart, öppet och flexibelt förhåll-
ningssätt i en flexibel tankevärld.  
 
 

Illustration 1. Flexibel värld av Liselott Stenman. 
 

Flexibel värld 
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Flexibel värld innehåller alltså ett öppet, uppmärksamt och reflekterande förhållningssätt. I 
denna värld finns bland annat acceptans för olika uttryck och tillmötesgående av olika behov. 
 
 
5.1.2. Rigid värld 
 
Rigid värld belyser ett förhållningssätt där färdiga och förutfattade åsikter om musik och 
människor står i förgrunden. I denna tankevärld visar sig ett osmidigt, stelbent och fastlåst 
förhållningssätt som innebär svårigheter att möta andras uttryck eller att se andras behov. 
Denna tankevärld visar sig också som förutfattade åsikter angående vad som är rätt eller fel 
och som tankar om att rätta till det som avviker så att det passar in i en mall. Rigid värld ex-
emplifieras här av Mona-Lisa och Erik. 
 
Mona-Lisa berättar om en stökig klass i särskolan. Hon säger att elevernas attityder är tråkiga 
och förklarar dessutom varför de har dessa attityder: 
 
 

I den här klassen är eleverna ganska stökiga. De har väldigt tråkiga attityder, de är ju särskolee-
lever så att säga. Om jag förstått saken rätt så är de på gränsen till att gå i vanlig skola. ADHD-
problematik på allihop – en hel klass!  
 
 

Mona-Lisa förklarar de stökiga elevernas ”tråkiga attityder” med att de är särskoleelever, 
samtidigt som hon uppger att de står på gränsen till att ”gå i vanlig skola”. Hon uttrycker vi-
dare att dagens elever har alltför enkelspåriga åsikter om vad som är bra musik: ”Man lever 
verkligen i sin egen lilla bubbla”, säger hon, och tycker även att detta har förstärkts under 
senare år. Bland annat därför anser Mona-Lisa att ett av hennes viktigaste uppdrag i musik-
verksamheten är ”att vidga elevernas vyer”, något som innebär att elevers personliga musik 
behöver stå tillbaka till förmån för exempelvis den klassiska västerländska musiken.  
 
Även om avkopplande musik ljuder ur högtalarna när elever i en särskoleklass kommer till 
sina musiklektioner, vill eleverna hellre prata än lyssna till musiken, säger Mona-Lisa. Hon 
konstaterar att elever i särskolan, till skillnad från vanliga skolelever, är svårare att ”lirka 
med” och menar att hon måste försöka hitta sätt att begränsa dessa elevers pratande så att de 
inte tappar koncentration och att hon tappar fokus. 
 
På frågan om det någon gång varit riktigt stökigt under Eriks musiklektioner svarar han:  
 
 

Jo, men man stöter ju inte ut den personen bara för att den spelar fel. Då får den inte lämna 
rummet. Antingen får den sitta tyst eller så får den försöka komma in i musiken igen. Jag har 
väl aldrig varit så där riktigt förbannad men har kanske sagt att det är bättre om du spelar så 
där eller så där. 

 
 
Erik beskriver stökiga situationer i särskolans musiksammanhang med att någon annan 
spelar fel. Om ”den” spelar fel säger Erik, stöter man visserligen inte ut ”den personen”. 
”Den” får inte lämna rummet då, fortsätter han, utan får sitta tyst eller ”försöka komma in i 
musiken igen”. Erik säger att han nog aldrig har varit sådär ”riktigt förbannad” men säger 
att han kanske förklarat för personen hur personen ska spela istället. 
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Illustration 2., visar i den större cirkelns mitt ett svart fält som ska känneteckna ett bestämt, 
osmidigt och stelbent förhållningssätt i en rigid tankevärld. 
 

 
Illustration 2. Rigid värld av Liselott Stenman. 

 
Rigid värld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rigid värld, innehåller ett osmidigt förhållningssätt som tillrättavisar hellre än möter behov 
och som tycks följa en färdig, förutbestämd mall. 
 
 
5.1.3. Svävande värld 
 
En svävande värld visar ett förhållningssätt där tvetydighet och tveksamhet dominerar. För-
hållningssättet i denna tankevärld är svajande, obestämt eller vagt, vilket även visar sig som 
frustration och som svårigheter att möta annorlunda uttryck, samt att kompromissa. Svävande 
värld exemplifieras här av Mona-Lisa och Erik. 
 
Kanske är särskolan inte något som passar för alla att jobba i, menar Mona-Lisa. Med kort 
varsel fick hon vetskap om att hennes musiklärartjänst i grundskolan, när den skulle öka i 
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procent, även skulle omfatta tid inom grundsärskolan. Mona-Lisa berättar att hon reagerade 
med överraskning då hon fick beskedet. Eftersom hon inte har någon tidigare erfarenhet av 
arbete inom särskolan anser hon att en introduktion till arbetet varit önskvärt. Hon säger: 
 
 

Jag har ingen utbildning för det här arbetet. Jag är en vanlig blockflöjtslärare i grunden och kän-
ner mig väldigt liten för uppgiften. Det hade varit skönt med en introduktion till arbetet så att 
jag hade haft lite mer på fötterna innan jag stod där framför eleverna första gången.  

 
 
En av anledningarna till att Mona-Lisa inte tycker att skolledningen tagit hennes anställning 
på allvar är att hon av denna inte fått någon introduktion till arbetet. Hon ifrågasätter därför 
samtidigt synen på särskolan samt särskolans ställning i samhället. Mona-Lisa säger att det 
verkar som om elever med ett fysiskt eller psykiskt handikapp ofta får ta det som bjuds, det 
vill säga, ”det som finns kvar eller blir över”. När det gäller lokalerna, anser Mona-Lisa att det 
finns för få musiksalar och för många elever på skolan. När dessutom särskoleeleverna kom-
mer till grundskolan när de ska få sin musik blir det lite rörigt, säger hon. 
 
 

De som har bestämt hur många elever som ska gå på den här skolan tänkte inte på att vi kunde 
bli för trångbodda. Även särskolans elever kommer hit när de ska ha musik. Vi har helt enkelt 
för få musiksalar. 

 
 
Mona-Lisa är kritisk mot ”de som har bestämt” hur många elever skolan ska innehålla då det 
höga elevantalet innebär att det blir brist på lokaler. Eleverna i grundskolans musikklasser 
förhåller sig dessutom annorlunda än grundsärskolans elever, berättar Mona-Lisa, och är till 
exempel vana vid att kunna knacka på och få svar på sina frågor när som helst under dagen. 
Detta är något som kanske inte fungerar så bra under tiden grundsärskolans elever får sina 
musiklektioner, säger Mona-Lisa, som inte tycker att hon hittat ett bra sätt att hantera saken på 
ännu. Mona-Lisa ställer sig även frågande till hur situationer ska hanteras där elever under 
musiklektionerna inte genomför de moment hon förberett, utan istället nästan genast hänger 
tillbaka gitarrer de fått i sina händer. ”Eller så börjar de att leka med dom”, tillägger Mona-
Lisa. ”Dom vill inte sjunga, dom vill ingenting!”, fortsätter hon. I anslutning till lektionerna 
vill Mona-Lisa gärna prata en stund med assistenterna men menar att detta inte fungerar efter-
som eleverna ständigt finns i närheten. När det gäller valet av de sånger hon ska sjunga med 
elever i en av särskoleklasserna undrar hon vem hon ska tro på då åsikter från olika håll angå-
ende detta går isär, och därför ställer till förvirring: 
 
 

Många assistenter tycker att låtarna vi sjunger är för barnsliga för eleverna men på andra håll 
säger de att eleverna tycker om de här låtarna. Att hitta balansen känns svårt tycker jag. Vem 
ska man tro på? 
 
 

Mona-Lisa undrar om hon ska tro på assistenterna eller på det som sägs på ”andra håll”. Hon 
menar att hon får en mängd intryck från olika håll då personalen som känner eleverna sedan 
tidigare, säger sådant som inte alltid stämmer överens. Detta gör Mona-Lisa fundersam, men 
hon tillägger att alla kanske har lite rätt ändå. För Mona-Lisa är beteckningar såsom ADHD, 
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autism eller Asperger14 något nytt, och hon vet inte hur hon ska bemöta dessa elever, eller 
som hon säger; ”elever överhuvudtaget i särskolan”. Mona-Lisa menar att det finns en skill-
nad mellan hur det kan fungera i den ”vanliga” skolan mot hur det kan fungera i särskolan. Av 
särskolans elever får hon ofta ”kalla handen” och ”blankt nej”, säger hon, och tycker därför att 
hennes arbete i särskolan känns som ständiga nödlösningar, men är tacksam om det verkar 
bättre än så.  
 
”Ett bra rum med bra akustik men med fel innehåll”, är Eriks beskrivning av musikrummet i 
sin verksamhet. Han säger att han helst hade sett helt andra saker och instrument i detta rum 
men konstaterar att anledningen till att det ser ut som det gör; ”beror nog på det här med 
pengar”. Erik berättar även att han och andra elever i särskolans musiksammanhang kan tycka 
olika om till exempel hur man ska spela viss musik, men menar att om han då kompromissar 
lite, brukar det lösa sig till 90 %.  
 
Illustration 3., visar med vågrörelsen i cirkelns inre, ett vagt, diffust, otydligt och osäkert för-
hållningssätt i en svävande tankevärld. 
 
 

Illustration 3. Svävande värld av Liselott Stenman. 
 

Svävande värld 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
         

  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                                                             
14 Kriterierna för Aspergers syndrom synes vara samma som för autism inom de sociala och beteendemässiga 
områdena ”men pga högre begåvning och bättre expressivt språk framstår symtomen oftast som mindre alarme-
rande” (Gillberg & Hellgren, 2004, s. 204). 
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Svävande värld innehåller ett vagt och otydligt förhållningssätt. Detta visar sig bland annat 
som tveksamhet över ett uppdrag på grund av vaga direktiv från en skolledning, olika åsikter 
om samma sak, 90%-iga kompromisser och svårigheter att möta de behov som finns. 
 
 
5.1.4. Solid värld 
 
Solid värld belyser ett förhållningssätt där fasta ramar, jämställdhet, demokrati och självkäns-
la anses angeläget. I denna tankevärld visar sig ett stadigt, stabilt och tydligt förhållningssätt 
vilket intresserar, motiverar och fångar upp även stökiga elever. Denna tankevärld exemplifie-
ras här av Sol-Britt, Mette, Mona-Lisa och Erik. 
 
Ett gemensamt intresse runt musik fångar upp elever som normalt kan vara stökiga, berättar 
Sol-Britt. Hon säger att elever som inte är kompisar i vanliga fall ändå kan spela tillsammans, 
samarbeta och ge varandra utrymme att synas lika mycket. Det betyder mycket, säger Sol-
Britt, att se eleverna stärkas i sin självkänsla när de spelar. Om musikens betydelse som ett 
angeläget ämne i verksamheten berättar Sol-Britt vidare:  

 
 
Jag vet elever som fått enskild musik för att behovet kanske är terapeutiskt. Men även musik 
tillsammans med drama, och projekten de gör med de stora elevgrupperna när de bygger de här 
känslorna, är ju stort och terapi det också, fast på ett annat sätt.  
 
 

Elever har fått enskild musik för att de kanske haft ett terapeutiskt behov, säger Sol-Britt, men 
menar att de projekt musik- och dramalärarna haft tillsammans med stora elevgrupper i hen-
nes verksamhet också det är en sorts terapi, där ”känslor byggs”. Sol-Britt säger att stökiga 
elever egentligen är som ungdomar är mest men att deras handikapp gör att de tröttnar snab-
bare. Hon menar att ett bemötande av stökiga elever handlar om att såväl sätta gränser som att 
ge bekräftelser och alternativ. För att hjälpa dessa elever att lyckas är det även bra att göra 
gemensamma överenskommelser om olika delmål, säger Sol-Britt, vilket som ett exempel kan 
vara hur stor del av lektionen en elev ska närvara. Att dessutom hålla fast vid avtal är en bra 
strategi, fortsätter hon, och jämför tillvägagångssättet med hur man förhåller sig till små barn 
för att skapa lusten att komma tillbaka. Sol-Britt berättar vidare att höstterminerna innebär 
gemensamt och stenhårt arbete i personalgruppen med att skapa en bra kultur och miljö för de 
praktikanter som kommer till skolan under vårterminerna och gör sin praktik där. Det gemen-
samma förhållningssättet bland personalen som bland annat innebär nolltolerans mot mobb-
ning och kränkande behandling, är ett av de viktigaste redskapen i byggandet av en skola, 
anser Sol-Britt. 
 
Musiksalen i Mettes verksamhet är väl tillgodosedd och ett redskap i arbetet lika mycket som 
till exempel en gitarr. Utrymmet som har en storlek anpassad till en grupp om 8-10 elever är 
dessutom enbart till för musikverksamhet, säger Mette, som förklarar att det dessutom är vik-
tigt att inte bli störd av tillfälliga besökare under arbetets gång. Mette säger att hon varit rädd i 
sitt arbete i särskolan under alla år, men att hon vid elevers utagerande beteenden som räknas 
till de destruktiva, till exempel när saker går sönder eller vid elevers våld mot sig själva eller 
någon annan, har både en klar uppfattning om hur hon ska agera i stunden men även en hand-
lingsplan för hur sådana situationer ska bearbetas efteråt. För att bearbeta sådana händelser i 
arbetet talar Mette med kollegor och i handledning. Vid en elevs destruktiva beteende avbryts 
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eventuellt musiklektionen och eleven kan få lämna salen. Personal kan även ringa hem till 
elevens anhöriga och be om att eleven blir hämtad.  
Om musik säger Mette:  
 
 

För några är nog musiken livsavgörande. Det låter kanske lite väl... men för många är musiken 
det redskap de kan använda sig av. Jag har aldrig mött en elev som inte använder sig av musik 
på något sätt. Det finns alltid en referens till musik. 
 
 

Mette menar att musik är något de flesta elever hon mött använt sig av på olika sätt och att det 
dessutom kan vara ett livsavgörande redskap för vissa elever. Hon säger att flera av eleverna 
inte har ambitionen att någonsin lära sig spela ett instrument eller ens förmågan och att musik 
då får en annan sorts funktion, en funktion där eleverna kan kommunicera via musik och även 
få en identitet.  
 
Musikens olika användningsområden visar sig inte minst när Mona-Lisa använder den till-
sammans med rörelsehindrade elever utan talförmåga. Hon uppmärksammade att en av de 
rörelsehindrade eleverna deltog musikaliskt när hon gav eleven ett instrument och såg att ljud 
och rytm skapade glädje och ett koncentrerat lyssnande hos eleven. 
 
Erik säger att när han inte har spelat gitarr på ett tag kan han bli lite orolig och det kan även 
börja ”rycka i fingrarna” på honom. Men så fort han får en gitarr i knät blir han lugn och kän-
ner sig ”hemma”. Musik är roligt, säger Erik och är det sista han tänker ”ta bort” ur sitt liv. 
Det är också något han kommer att hålla på med så länge han ”bara orkar och vill”. Lugn mu-
sik gör Erik ”lugn och lätt avslappnad”, berättar han, men även 70- och 80-tals rock är bra, 
och är en musikgenre som gör att han känner sig ”lugn och sansad”.  
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Illustration 4., visar med den breda ringen, ett tryggt, tydligt och stabilt förhållningssätt i en 
solid tankevärld.  
 

 
Illustration 4. Solid värld av Liselott Stenman. 
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En solid värld innehåller alltså ett stabilt och tydligt förhållningssätt. I denna tankevärld upp-
märksammas inte enbart vikten av ramar utan även musikens förmåga att locka, intressera och 
motivera elever, samt dess förmåga att fånga upp det som är oroligt eller stökigt. En solid 
värld synes lugna, motivera och stärka elever. 
 
 
5.1.5. Isolerad värld 
 
En isolerad värld förtydligar ett förhållningssätt där ovilja eller oförmåga att skapa kontakt 
med andra människor utmärker sig. Här visar sig tankar runt rädslor som kan uppstå i situa-
tioner med stökiga elever, vilka anses bör döljas för att inte kontrollen över situationen ska gå 
förlorad. Här finns även tankar runt oro som är isolerade, då det är svårt att finna tid för sam-
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tal med andra anställda angående i detta fall känslor som uppstår i relation till stökiga elever. 
Tankevärlden innehåller dessutom känslor och tankar som kan relateras till stress vilka kan 
uppstå inom musikterapeuten när personer deltar i terapisituationer, som inte vanligtvis brukar 
det. Isolerad värld exemplifieras i studien av Erik, Mona-Lisa, Sol-Britt och Fredrik.  
Eleven Erik berättar att han tidigare gått i en gitarrskola som han avslutade efter bara något 
år. Det han kan, när det gäller musik, säger han att han framförallt lärt sig själv genom att 
lyssna på andra musiker och genom att provspela sig fram på gitarren. Erik kallar sig därför 
”självlärd”. Den grundsärskola som Erik gick i tidigare hade musikundervisning ibland, säger 
han. Om vad han gjorde under musiklektionerna när de fanns, säger han kort: 
 
 

Spelade ståbas för första och sista gången! På fritiden spelade jag gitarr. 
 
 
Erik berättar att han i musiksammanhanget under sin grundsärskoletid spelade ”ståbas”, 
men att detta var ”för första och sista gången”. Under sin fritid däremot spelade han gitarr, 
säger han. Vid tillfällen då han i gymnasiesärskolan spelar gitarr för en publik, berättar 
Erik att han inte tänker på att det finns en publik där: 
 
 

Jag kör mitt race och sen går jag bort från scenen. Jag tänker inte ens på att det sitter personer 
och tittar på mig. 

 
 
Erik säger att han inte ens tänker på att någon tittar på honom när han spelar utan ”kör” 
bara sitt ”race” för att sedan lämna scenen. Men om Erik ser ”våldsamheter”, det vill säga 
om han ser elever bete sig störande, högljutt och hotfullt, kan han känna sig rädd. Men 
även om rädslan känns är det viktigt att inte visa den, säger han. ”Man får INTE visa räds-
lan”, säger Erik med eftertryck, utan att kunna förklara varför.  
 
Kvällarna innan Mona-Lisa ska möta en viss klass i särskolan som hon anser är särskilt ”stru-
lig”, kan hon känna sig orolig. Hon försöker själv komma på hur hon ska hantera sin oro då 
det inte funnits forum att för henne prata med andra anställda i särskolan angående detta. 
Mona-Lisa uttrycker en önskan om att inte behöva ta hand om fler sådana stökiga klasser ef-
tersom det då, som hon beskriver det, ”kan bli besvärligt”.  
 
Sol-Britt säger att även om man blir rädd i situationer med stökiga elever är det viktigt att 
aldrig visa sig rädd. Hon förklarar detta med: 
 
 

Nej, för då är det ju… kört. Jag tror förstås inte att man kan undvika att bli rädd men det är väl 
det som är problemet. Om man visar att man är rädd har man gett bort kontrollen över situatio-
nen och det får man inte göra. Man kan känna rädsla men då måste den vara så långt in att den 
inte lyser igenom. Om läraren blir rädd för de tuffa ungdomarna i klassen känner de övriga ele-
verna ingen trygghet och tyr sig då istället till den stökiga och starkare eleven. 

 
 
Sol-Britt tror inte att det går att undvika att bli rädd men säger samtidigt att om man visar 
sin rädsla ger man även bort kontrollen över situationen. Detta skulle innebära att de övriga 
eleverna känner sig otrygga och därför ställer sig på den ”stökiga och starkare” elevens 
sida.  
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Fredrik berättar att han kan känna sig som en sämre terapeut om till exempel föräldrar är 
med i musiksammanhanget: 
 
 

Just när föräldrar är med i terapisituationen kan jag känna att; åh, du bevakar varje steg jag tar 
och det är ditt barn jag jobbar med! Generellt tycker jag att jag blir en sämre terapeut när det är 
en tredje person med i rummet. Jag blir orolig att dom inte förstår vad jag håller på med och 
kanske därför inte vågar vänta in eleven lika länge.  
 
 

Eftersom Fredrik kan känna sig iakttagen av tillfälligt besökande föräldrar i terapierna, kan 
han dessutom ha svårt att vänta in berörda elever lika länge som han brukar. Detta för att han 
oroar sig över att föräldrarna kanske inte förstår hans metod eller arbetssätt. Fredrik säger 
även att hans arbete kan kännas ensamt och att han därför önskar mer samarbete med andra. 
Han tycker att han i ett samarbete med till exempel habiliteringen skulle kunna bidra med 
mycket utifrån sin metod. Men eftersom metoden ”tangerar” både logopedi, arbetsterapi och 
sjukgymnastik tror Fredrik att konkurrenssituationer dessvärre skulle kunna uppstå. Om de 
vuxna däremot arbetade tillsammans och mot samma håll, skulle eleverna få större behållning 
av deras olika kompetenser, säger Fredrik.  
 
Illustration 5., visar med den mindre cirkeln som omsluts av en kvadrat, ett avskärmat förhåll-
ningssätt i en isolerad tankevärld. 

 
 

Illustration 5. Isolerad värld av Liselott Stenman. 
 

Isolerad värld 
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En isolerad värld innehåller ett förhållningssätt som inte självklart söker eller har förmåga att 
skapa relationer till andra. I denna värld finns funderingar runt känslor som oro och rädsla och 
hur dessa ska hanteras. I en isolerad värld når inte alltid tankar ut till omvärlden. 
 
 
5.2. Sammanfattning  
 
I den här studien har jag utforskat vad några utvalda informanter utifrån sina respektive roller 
tänker kring fenomenet förhållningssätt inom några olika musikverksamheter i särskolan. Det 
som framkommit ur analyserna har jag låtit sortera in i fem tankevärldar; flexibel värld; rigid 
värld; svävande värld; solid värld; och isolerad värld. De fem tankevärldarnas innehåll sam-
manfattas i följande avsnitt. 
 
 
Flexibel värld 
 
I en flexibel värld erbjuds elever med koncentrationssvårigheter att själva bestämma hur lek-
tioner ska utformas så att de anpassas till deras individuella behov. I denna värld anpassas 
även rummet så att det möter elevernas behov av få distraktioner. Här kan dessutom en etable-
rad metod överges, om det bedöms nödvändigt, för ett samarbete med elever runt andra musi-
kaliska redskap. Detta kan liknas vid att se flexibelt på den egna metoden och löser därmed 
upp dess eventuella omnipotens15 (Stern, 2003). Att välja bort ett rum för musikverksamhet på 
marknivå, då det finns risk att bli störd under pågående arbete, för ett källarrum med källar-
lukt och brusande vattenledningar där sannolikheten att bli störd är mindre, visar en flexibel 
attityd och ett anpassningsbart förhållningssätt gentemot de elever som har behov av att få 
arbeta ostörda.  
 
Då flera elever i särskolan inte har förmågan att någonsin lära sig spela ett instrument kan ett 
musikuppdrag istället innebära ”kommunikation och identitetsskapande”. I en flexibel värld 
anpassas undervisningen efter varje elevs behov, vilket innebär öppenhet för samspel med 
eleverna på sätt som utvecklar kommunikation och bidrar till möjlighet att utveckla relationer. 
Ett sådant sätt kan vara att dricka te tillsammans i flera veckor, och/eller intressera sig för 
elevernas personliga musiksmak genom att till exempel ta reda på vad deras mobiltelefoner 
har för musik. ”Att ha roligt och må bra är viktigare än att kämpa”, tycks i denna värld betyda 
att elevers glädje för musik och glädje över att musicera är viktigare än att kämpa för att upp-
nå olika mål med musiken.  
 
Kommunikation mellan de anställda i en verksamhet är även det ett högt prioriterat område i 
denna värld. Med gemensamma regler, målsättningar och pedagogiska krav etcetera, samarbe-
tar anställda runt eleverna i en särskola. Åtgärder, till följd av beteenden hos elever som ut-
märker sig, bestäms även detta gemensamt utifrån orsak. Genom bekräftande blickar i klass-
rummet mellan assistenter och musiklärare och korta kommentarer i anslutning till musiklek-
tionerna, samarbetar personalen i ännu en särskola. Detta samarbete runt elever i särskolan 
anses värdefullt, inte minst för att grundsärskolans elever reagerar på andra sätt än grundsko-
lans elever.  
 
Vid avsaknad av en introduktion till arbete i särskolan upptäcks att den enda möjlighet till ett 
fungerande arbetssätt är att möta dessa elever i stunden och att anpassa sig efter deras reaktio-
                                                             
15 Allsmäktighet (Walter, 2005). 
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ner. Hade ett sådant öppet förhållningssätt uppenbarat sig om en introduktion till arbetet er-
bjudits eller om det funnits en förutbestämd uppfattning om hur liknande situationer ska han-
teras? Även om det finns en önskan om att elever ska lyssna till den musik som spelas i lek-
tionssalen, får pratsamma elever en stunds utrymme, eftersom relationer anses viktiga. I denna 
värld finns även reflektioner angående hur länge ett musicerande kan fånga stökiga elevers 
uppmärksamhet och koncentration i jämförelse med en vanlig lektion i till exempel matema-
tik. Elevers stökiga beteenden anses dessutom vara kreativa om de tas tillvara på rätt sätt, ett 
reflekterande som gör dessa beteenden till en tillgång istället för en begränsning. Även detta 
tyder på en flexibel värld med en öppen, anpassningsbar attityd och tillika förhållningssätt.  
 
 
Rigid värld 
 
I en rigid värld uppfattas elever i en stökig särskoleklass ha tråkiga attityder och vara stökiga 
just för att de är särskoleelever, i detta fall med ADHD, samtidigt som det konstateras att 
grundsärskolans elever med ADHD står på gränsen till att gå i ”vanlig skola”. Beträffande 
elevernas musiksmak bedöms de ha enkelspåriga åsikter angående vad som är bra musik, och 
anses även leva ”i sin egen lilla bubbla”. Uttalandet om att ”vidga elevernas vyer” genom att 
föra in annan musik i elevernas vardag såsom den klassiska västerländska musiken, tyder på 
att elevernas personliga val av musik inte uppfattas vara tillräckligt bra, samtidigt som det 
finns musik som bedöms vara det. Det är även viktigt i denna värld att eleverna lyssnar till 
den musik som spelas i lektionssalen och inte pratar så mycket när de kommer till musiklek-
tionerna eftersom det skulle kunna innebära att de tappar koncentration och läraren fokus. 
Detta innebär att interaktion med elever inte värdesätts särskilt mycket i denna värld, samt att 
en förutbestämd plan går före en mer flexibel hållning. Kommentarer angående elevers tråki-
ga attityder för att de är särskoleelever, vad som är vanligt och vad som därmed blir ovanligt, 
tankar om elevers enkelspåriga musiksmak och hur detta ska åtgärdas samt prioriteringar i 
arbetet, motverkar lite mer öppna tankegångar. I denna värld hänvisas även stökiga stunder i 
särskolans musiksammanhang till att någon spelar fel. Då detta bemöts med en tillrättavis-
ning, tyder det på att när någon spelar fel upplevs detta som ett störningsmoment. Att uppfatta 
musik, när den framförs med andra toner än vanligt, som något störande och att tillrättavisa 
någon på grund av det, visserligen utan att vara sådär ”riktigt förbannad” som en informant 
uttrycker det, hellre än att se stundens möjligheter, tyder på ett osmidigt förhållningssätt. 
 
 
Svävande värld 
 
I en svävande värld kan man anställas i särskolans musikverksamhet utan att ha tidigare erfa-
renheter av sådant arbete. Då brist på erfarenheter av arbete i särskolan och tidigare utbildning 
inte uppfyller kriterierna för ett sådant arbete, blir ett ifrågasättande av den egna anställningen 
följden i denna värld. Att skolledningen inte erbjudit en introduktion till arbetet har gjort situ-
ationen än mer vag och har inneburit tankar om att anställningen inte tas på allvar. Även sy-
nen på särskolan och särskolans ställning i samhället ifrågasätts samt det faktum att personer 
med fysiskt eller psykiskt handikapp ofta får ta ”det som finns kvar eller blir över”. Då antalet 
musiksalar i grundskolan är alltför få, finns kritik över att även särskolans elever går dit när de 
ska ha musik. Kritiken beror på upplevelsen av att det blir lite rörigt i skolan då. Det finns en 
tanke i denna värld som handlar om att särskolans elever har ett behov av att vara ostörda un-
der musiklektionerna till skillnad från grundskolans elever. Denna tanke har däremot ännu 
inte utvecklats till en handling då grundskolans elever av gammal vana fortsätter att knacka på 
dörren till musiksalen när helst de har frågor de vill få svar på. Lektionerna med särskolans 
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elever fungerar inte så bra då särskolans elever i denna värld upplevs vara ovilliga att genom-
föra de moment som förberetts till musiklektionerna och istället kan börja leka med gitarrer de 
lånat. Att få möjlighet att kommunicera med personal i anslutning till lektionerna är viktigt 
men fungerar inte alltid eftersom eleverna ständigt finns i närheten. När det gäller valet av 
sånger till en av särskoleklassernas musiklektioner kommer flera bud från olika håll. Några 
tycker på ett vis, medan andra tycker på ett annat. Att vara nyanställd utan tidigare erfarenhe-
ter av arbete i särskolan och dessutom få olika bud från olika håll angående, i detta fall, vilka 
sånger som passar bäst i sammanhanget, blir troligtvis förvirrande. Brist på kunskaper om 
funktionshinder såsom ADHD, autism och Asperger, gör det svårt att bemöta eleverna kor-
rekt. En jämförelse mellan skolformerna där det påvisas att elever i grundsärskolan, till skill-
nad från elever i grundskolan, ofta ger ”kalla handen” eller säger ”blankt nej”, tycks innebära 
att särskolans elever inte är beredda att följa de instruktioner som ges i undervisningen. Av-
saknad av en introduktion till arbetet gör att det i denna värld finns fog för olika funderingar. 
Här finns dessutom ett bra musikrum men med ett felaktigt innehåll vilket visar att de intres-
sen och behov eleverna har inte tillgodoses, något som förmodas ha att göra med brist på 
pengar. I denna värld kan elevers olika åsikter om musik i särskolans musikverksamhet lösas 
om man kompromissar till 90%. Hur nöjda blir parterna med ett sådant resultat? Även detta 
startar tankar om en svävande värld med ett tvetydigt, luddigt och vagt förhållningssätt. 
 
 
Solid värld 
 
I en solid värld samlas elever som normalt kan vara stökiga runt ett gemensamt intresse för 
musik. Musik bidrar även till att stökiga elever som inte är kompisar till vardags förutom att 
stöka mindre, samarbetar. Vad som dessutom visar sig i denna värld är att ett gemensamt mu-
sicerande bidrar till jämställdhet mellan elever, då de i samarbetet ger varandra utrymme att 
synas lika mycket. Ett gemensamt musicerande visar sig dessutom bidra till ökad självkänsla. 
I en solid värld uppmärksammas musikens terapeutiska möjligheter både i större grupper men 
även i enskilda sammanhang. En uppfattning finns i denna värld om att många ungdomar i 
särskolan är som ungdomar är i allmänhet, men att de på grund av sina handikapp tröttnar 
snabbare. Bemötandet av elever med svårigheter de inte själva kan kontrollera handlar därför 
bland annat om att ge förtroenden, sätta gränser, ge bekräftelser, alternativ och fasta ramar. 
Gemensamma överenskommelser om olika delmål anses vara en bra strategi, liksom att hålla 
fast vid avtal, eftersom det hjälper elever att lyckas. Utifrån gemensamma ansträngningar 
bland de anställda under hösten, skapas en kultur i skolan som vårens praktikanter sedan kan 
välkomnas in i. Ett gemensamt förhållningssätt bland personalen anses vara ett av de viktigas-
te redskapen i byggandet av en skola, ett förhållningssätt som bland annat innebär nolltolerans 
mot mobbning och kränkande behandling.  
 
I en solid värld betraktas dessutom själva musiksalen som ett redskap i arbetet, där både inne-
hållet i rummet och storleken ska anpassas efter de behov som finns och de elever som an-
vänder det. Musiksalen ska helst vara ett utrymme som enbart används för musik och ett rum 
där arbetet dessutom kan ske ostört. I denna värld finns även fasta ramar och regler för vad 
som gäller vid destruktiva och/eller utagerande beteenden, det vill säga, om något på grund av 
en elevs destruktiva beteende går sönder eller om en elev brukar våld mot sig själv eller mot 
någon annan. En sådan regel kan vara att lektioner måste avbrytas, vilket skapar trygghet för 
både elever och personal. Ytterligare en trygghetsfaktor är att det finns en handlingsplan för 
hur sådana situationer ska bearbetas efteråt. I denna värld innebär handlingsplanen att kom-
municera med kollegor om sådant som hänt samt handledning. Kanske är det öppenheten och 
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erkännandet av rädslan som kan kännas, som innebär att regler, ramar och handlingsplaner är 
tydliga?  
 
Musik beskrivs här vara ett terapeutiskt men också ett livsavgörande redskap, då den för vissa 
elever är det enda redskap de kan använda sig av när de behöver uttrycka sig eller kommuni-
cera. Då flera av eleverna inte har ambitionen att lära sig spela ett instrument eller ens en så-
dan förmåga, får musik en annan sorts funktion och används då istället för kommunikation. 
Musik som redskap för kommunikation visar sig inte minst i arbetet med rörelsehindrade ele-
ver utan talförmåga. Här upptäcks musikens förmåga att väcka både glädje och ett koncentre-
rat lyssnande. I denna värld finns även en medvetenhet om hur musik påverkar, vilket blir 
tydligt när det uttalas att det upplevs vara lugnande att spela gitarr samt att lyssna på 70- & 
80-tals rock. Musik beskrivs dessutom vara det sista någon kommer att ”ta bort” ur sitt liv. En 
solid värld innehåller tankar om och syn på musiken som ett gediget, viktigt och starkt bidrag 
till att bland annat motivera och lugna stökiga elever, bidra till jämställdhet och demokrati 
samt öka elevers självkänsla. Musik med sin lugnande förmåga och förmåga till kommunika-
tion mellan människor innebär därför ett betydelsefullt bidrag till en stabil och solid värld för 
elever i särskolan.  
 
 
Isolerad värld 
 
I en isolerad värld finns svårigheter att fullfölja eller delta i projekt, vilket bland annat visar 
sig när en informant berättar att han hoppat av sin gitarrskola, men även genom dennes kom-
mentarer angående musikundervisningen i grundsärskolan; ”Spelade ståbas för första och 
sista gången! På fritiden spelade jag gitarr”. Gitarrskolan och grundsärskolans musikunder-
visning lockade uppenbarligen inte, men däremot tycks gitarrövningarna på fritiden ha gjort 
det. Informanten beskriver hur dennes kunskaper på gitarr inhämtats på egen hand, vilket ger 
en förståelse för varför informanten kallar sig ”självlärd”. När det gäller att spela för en publik 
uttalas att det inte finns några tankar om att det finns en publik där vilket tyder på en av-
skärmning gentemot, eller en oförmåga att interagera med publiken. Det skulle även kunna 
vara en medveten strategi för att slippa bli eller vara nervös. Vid ”våldsamheter”, det vill säga 
när elever beter sig störande, högljutt och hotfullt gentemot varandra, kan rädsla kännas. Det 
anses däremot vara viktigt i denna värld att inte visa sin rädsla, det är till och med så att man 
inte får visa sin rädsla vilket gör rädslan till en känsla som måste döljas. I den här världen kan 
en elev benämna en annan elev med ”den personen” istället för vid namn. Här refereras inte 
heller till några vuxna eller till någon personal, vilket tyder på en avskärmad tankevärld.  
 
Kvällen innan mötet med en ”strulig” särskoleklass kan en informant känna oro. På grund av 
bristande erfarenheter av arbete i särskolan och en utbildning som inte är adekvat för uppdra-
get samt skolledningens oförmåga att förbereda denna inför detta uppdrag, finns det inte några 
kunskaper hos informanten rörande hur elever i särskolan bör bemötas. Då det dessutom är 
svårt att träffa övrig personal för att samtala om särskolans elever finns det heller inga redskap 
att hantera oron med inför mötet med de stökiga eleverna. Detta betyder att informanten be-
höver bära sin känsla på egen hand, vilket innebär att denna befinner sig i en ofrivilligt isole-
rad värld. I en isolerad värld uttrycks även att i situationer med stökiga elever är det viktigt att 
aldrig visa sig rädd. Blir man rädd är det viktigt att dölja den känslan, för om den syns tar den 
”stökiga och starkare eleven” över situationen. Här finns även oro över att bli en sämre tera-
peut om till exempel en förälder är med i sammanhanget som inte förstår arbetssättet eller 
metoden. Eftersom denna inte är känd för alla, finns rädsla för att metoden för den oinvigde 
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ska verka obegriplig, vilket uttrycker sig som stress hos terapeuten som i sin tur stressar ele-
ven.  
 
Förhållningssättet i en isolerad värld är avskärmat och isolerat, vilket bland annat innebär att 
kontakt med en omvärld inte aktivt söks. Detta kan antingen bero på ovilja eller oförmåga på 
grund av en lindrig utvecklingsstörning men skulle även kunna hänvisas till att forum saknas 
för denna möjlighet. I en isolerad värld visar sig saknad efter samarbete. Här syns även käns-
lor som kan uppstå i situationer med stökiga elever, och tankar om varför dessa känslor bör 
döljas eller hanteras på egen hand. Här syns dessutom tankar om oro runt den egna metodens 
trovärdighet, vilket belyser en brist i kommunikation med omgivningen angående det tilläm-
pade arbetssättet. Isolerad värld härbärgerar och isolerar känslor som inte får synas och tankar 
som av olika skäl inte ges uttryck. Det visar sig dessutom vara en värld där behov döljs, där 
behov inte möts och där behov inte ges uttryck. 
 
 

6. DISKUSSION 
 
Särskolan med dess elevkategori är en skolform inom vilken den pedagogiska personaltäthe-
ten ökat mest under senare år (www.skolverket.se/sb/d205/a/830). Denna ökning kan förknip-
pas med det ökande antalet elever inom särskolan sedan mitten av 1990-talet 
(http://www.fas.forskning.se/). Elevernas diagnoser och varierande behov gör det nödvändigt 
att särskolan innehåller personal med olika kompetenser och yrkesroller, men ställer även 
krav på personalens sätt att förhålla sig till dem. Att samarbeta runt elever i särskolan och att 
ha ett gemensamt förhållningssätt vid bemötandet av dem är något några av informanterna i 
denna studie värdesätter men är även något som önskas, vilket visar att ett sådant samarbete 
och förhållningssätt inte är en självklarhet. Detta tyder på att frågor runt samarbete och frågor 
runt förhållningssätt inom särskolans verksamhet behöver uppmärksammas (ytterligare). 
 
I denna studie valde jag att använda mig av kvalitativ metod i form av halvstrukturerad forsk-
ningsintervju. Då metoden ger möjlighet till information om informanternas upplevelser, erfa-
renheter och tankar ansåg jag att den var mest lämpad för studien i förhållande till studiens 
syfte. Mycket av den förståelse jag fått för informanterna och deras livsvärldar har också visat 
sig vara beroende av denna intervjuform. De fem intervjuerna spelades in på band men hade 
även kunnat videofilmas för att genom deltagarnas kroppsspråk ge ytterligare förståelse för 
det de talar om. Att intervjuerna likväl inte videofilmades hade både med tidsaspekten att göra 
och min bedömning att studien var så pass överskådlig att den inte skulle innebära några svå-
righeter för mig att komma ihåg detaljer.  
 
En fråga jag var särskilt intresserad av att få svar på, och även vid något tillfälle under varje 
intervju ställde till samtliga informanter, var om de någon gång i sina särskoleverksamheter 
varit med om en lektion där de mött riktigt stökiga, oroliga elever. Jag var även intresserad av 
att höra hur de beskrev dessa möten. Fyra av informanterna berättade om situationer med stö-
kiga elever och beskrev dem som oroande. En av informanterna menade att det inte ”gick” att 
bli rädd. Efter att ha bett om kompletterande uppgifter angående detta fick jag en mer utförlig 
beskrivning om varför detta inte gick men också en beskrivning av hur ett förhållningssätt i 
relation till stökiga elever kan se ut. Informanten menade att man helst inte ska bli rädd, men 
om man blir rädd i alla fall, ska man inte visa det. Skulle rädslan bli synlig lämnas kontrollen 
över till den ”stökiga och starkare eleven” vilket gör att de övriga eleverna känner sig otrygga. 
Detta uttalande beskriver situationer med stökiga elever som ett maktspel mellan elever och 
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lärare där förhållningssättet hos läraren är att visa sig orädd för att behålla kontrollen. Ytterli-
gare en informant berättar att när han ser ”våldsamheter”, det vill säga, elever som uppför sig 
störande, högljudda och hotfulla i sina uttryck, kan han känna sig rädd. Även denna informant 
beskriver vikten av att inte visa rädsla även om den känns men kan däremot inte förklara var-
för. Ytterligare ett tillfälle när informanten refererar till stökiga elever är när någon i musik-
sammanhanget spelar fel. Detta har kanske inte gjort informanten sådär ”riktigt förbannad” 
men har inneburit att han förklarat att det är bättre att göra på ett annat sätt. Ännu en infor-
mant berättar att mötet med en stökig särskoleklass kan väcka oro. Informanten funderade 
över hur oron skulle hanteras, något som visar att det inte finns någon plan för detta, vilket i 
sin tur kan tänkas bero på avsaknaden av en introduktion till arbetet i särskolan. Informanten 
upplevde sig dessutom ha svårt att hitta tid för att prata med kollegor vilket försvårar för in-
formanten ytterligare när det gäller att hitta ett lämpligt förhållningssätt. En fjärde informant 
beskrev sig ständigt vara rädd i mötet med stökiga elever, men däremot aldrig så rädd att räds-
lan tagit över och inneburit funderingar om att avsluta arbetet i särskolan. Rädslan uppgavs 
hanteras genom samtal med kollegor och i handledning.  
 
Det som gjorde mig förvånad var hur lite informanterna trots allt talade om stökiga elever och 
förhållningssätt i förhållande till dessa. Eftersom utagerande beteenden inte är ovanliga i sär-
skolan undrar jag hur det kommer sig att detta ämne inte syns mer påtagligt eller är något man 
självmant tar upp i en studie som denna? En anledning kan förstås vara att stökiga elever inte 
upplevs som ett problem, utan är något man förväntas hantera och hanterar i särskolans sam-
manhang. Men utifrån de svar jag fick tycks stökiga elever ändå vara ett laddat ämne. Är det 
kanske ett alltför oreflekterat ämne? Eller ett alltför känsligt ämne? Två av informanterna be-
skriver rädsla i förhållande till stökiga elever som en känsla som bör döljas. En av dessa me-
nar att man annars kan tappa kontrollen över situationen, den andre kan inte förklara varför 
denne tycker som den gör.  
 
Ifrågasätts ens lämplighet för uppdraget/anställningen om man visar sig rädd? Är det obehag-
ligt att tala om känslor som man i dessa sammanhang i så fall inte bör ha? Ifrågasätter man sig 
själv om man inte hanterar de känslor som uppstår i samband med möten med stökiga elever? 
Kan okunskap om hur situationer med stökiga elever ska hanteras göra att ämnet undviks? 
Eller är det okunskap om hur känslor, relaterade till situationer med stökiga elever, ska hante-
ras, som gör att ämnet undviks? Eller är stökiga elever inte det mest brännande ämnet i infor-
manternas beskrivningar? Är det kanske så att större delen av deras engagemang handlar om 
något annat? Det vill säga sådant som upptar ens tankar som när arbete i team saknas, när en 
dialog mellan anställda samt en dialog mellan anställda och organisation saknas, när lokaler 
saknas eller är för trånga eller inte ändamålsenliga på grund av att de är för allmänna eller 
saknar instrument som möter elevernas intresse och behov, eller när elevgrupper är för stora, 
när en introduktion till ett nytt arbete i särskolan lyser med sin frånvaro, etcetera.  
 
Det jag uppfattar att informanterna fokuserar över mest i studien är följande temata som tidigt 
under tolkningsprocessen växte fram och därför förvillade bort mig från mitt egentliga huvud-
fokus; tankar runt förhållningssätt inom särskolans musikverksamhet: 
 
• Maktlöshet 
• Tillhörighet i team  
• Att inte bli sedd och bekräftad  
• Egna erfarenheter 
• Tid för eleverna 
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En informant behöver mycket tid under intervjun till att beskriva känslan inför sitt nya upp-
drag i särskolan. Informanten berättar att skolledningen beslutat saker över huvudet på denne. 
Beslutet gällde den utlovade utökade tjänstgöringen efter ett lov, som överraskande nog blev 
ett uppdrag inom särskolan. Eftersom informanten saknar tidigare erfarenheter av liknande 
arbete och därför hade önskat en introduktion, som uteblev, ställer sig denne frågande till sär-
skolans ställning i samhället. Placerad i en verksamhet utan att ha några verktyg i arbetet med 
särskolans elever och dessutom väldigt få kunskaper om elevkategorin, gör informanten osä-
ker. Att i tillägg till detta inte få tid att kommunicera med annan personal som ständigt tycks 
vara uppbundna med elever, upplever informanten som frustrerande. Skolorganisationen har 
tilldelat informanten ett uppdrag att undervisa elever denne inte förstår sig på. Forum för 
kommunikation runt både elever och pedagogiska frågor saknas, vilket innebär att informan-
ten uttrycker en känsla av maktlöshet. 
 
Ännu en informant upplever att arbetet i särskolan är ett ensamt arbete och anser inte att de 
vuxnas kompetenser runt eleverna utnyttjas maximalt. Informanten tänker att eleverna skulle 
få större behållning av dessa kompetenser om alla ”arbetade åt samma håll”. Eleverna borde 
vara i fokus säger informanten men tycker att konkurrenssituationen mellan de vuxna runt 
eleverna stör denna möjlighet. Här uttrycks saknad efter, eller en önskan om, samarbete, del-
aktighet och tillhörighet i team. 
 
Ytterligare en informant återgår ständigt under intervjun till musikens betydelse samt till det 
egna musikintresset och till den egna ambitionen som inneburit att informanten lärt sig spela 
gitarr på egen hand. Mycket av det som rör sig inom denna informant handlar om informanten 
själv. Frånvaron av en vuxenvärld i informantens uttalanden, behov som inte blivit bemötta i 
och med en för informanten ointressant musikverksamhet, samt informantens tankar om att 
vara ”självlärd” gitarrist, visar en frivillig eller ofrivillig avskärmning vilket tyder på isolering 
och att inte bli sedd och bekräftad.  
 
En informant talar i huvudsak om egna erfarenheter och minnen från en tid som verksam 
pedagog inom särskolan, och om egna teorier. Olika tankar runt egna erfarenheter av musik i 
särskolan och tankar om musikens betydelse målas upp, samt olika tankar om sätt att förhålla 
sig till eleverna, bland annat så att en bra kultur ska kunna byggas upp. 
 
Detta huvudfokus visar tankar runt vad ett fungerande samarbete mellan personal i särskolan 
kan innebära. Här finns en ändamålsenlig lokal och det finns utrymme för fungerande samar-
beten och kommunikation mellan personalen i verksamheten. Detta anses viktigt för att per-
sonalen ska kunna ställa gemensamma mål, ha samma regler och förhållningssätt. När hela 
verksamheten arbetar mot samma mål, när grunden för det gemensamma arbetet är den indi-
viduella utvecklingsplanen och när det finns förutsättningar för en bra musikverksamhet tycks 
hos personalen finnas tid för eleverna och tid att se och bekräfta dessa.  
 
Materialet angående informanternas huvudfokus talar i fyra av fallen om att särskolans elever 
inte är huvudämnet. Detta betyder att särskolans elever hamnar i skuggan av sådant som up-
penbarligen är mer aktuellt för informanterna. Därför undrar man: Vad sker med eleverna när 
personalens huvudfokus framförallt handlar om det omgivande, det organisatoriska? Får ele-
ver verkligen det stöd de behöver och har rätt till i särskolans musikverksamhet? Blir de sedda 
och mötta i sina behov?  
 
Det som visat sig i studien är att i särskolans musikverksamhet är man inte nödvändigtvis 
uppmärksam på eller har förståelse för elevernas olikheter. När personal känner stress och 
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känslor av otillräcklighet och maktlöshet, tycks sikten skymma för det som är viktigast, ele-
verna. Det har visat sig att det är viktigt att anställningsvillkor och att det organisatoriska fun-
gerar för personalens möjlighet att lägga fokus vid rätt sak. Hur förbättras därför villkoren för 
anställda inom i särskolan?  
 
Att det kan vara det motsatta visar sig också. När arbetet fungerar i personalgrupper och det 
finns stöd och resurser för deras arbete och metoder, samt handlingsplaner i krissituationer, då 
ställs eleverna istället i fokus.  
 
Informanten som i studien representerar elevperspektivet anser jag är viktig att lyfta fram. Jag 
benämner därför fortsättningsvis denna informant med sitt fingerade namn Erik. Erik refererar 
överhuvudtaget inte under hela intervjun till någon vuxen. Detta är intressant tycker jag. Var 
finns de vuxna eller personalen i Eriks vardag? Ett svar kan vara att Erik med sin lindriga ut-
vecklingsstörning har vissa svårigheter när det gäller att relatera till andra. Erik beskriver 
dessutom ett musikrum i dennes skola som innehåller instrument och material han inte har 
något intresse för. Erik säger att han skulle vilja köpa in lite andra musikinstrument men kon-
staterar att det antagligen inte går och att det nog handlar om pengar. Resonemanget Erik för 
med sig själv tycks också stanna inuti honom själv, utan att nå ut till omvärlden. När det gäller 
musik beskriver sig Erik som en självlärd gitarrist. Kontrabas som han tidigare spelade i 
grundsärskolans musikverksamhet är något han gjorde ”för första och sista gången”. Erik äg-
nar inte mycket tid åt att tala om musiken i särskolan där han uppenbarligen inte blivit mött i 
sitt intresse. Hur kommer det sig? Varför blev inte Erik mött i sitt intresse för gitarrspel, och 
detta tidigt under sin skoltid?  
 
I studien ser jag i tre av världarna; rigid värld, svävande värld och isolerad värld, en ganska 
osynlig elev som tycks stå nästan helt utan samspel med en vuxen omvärld. I en rigid värld 
tycks eleven dessutom ha en stämpel på sig för att eleven är särskoleelev, underförstått att det 
innebär en del problem. Här finns förutfattade meningar gentemot eleven som stökig och tan-
kar om elevens musik som något som behöver rättas till och förändras. Hellre än att möta ele-
ven i dennes musikaliska värld anses uppdraget vara att vidga elevens vyer genom att spela 
till exempel klassisk västerländsk musik för eleven. Samtal som förs med eleven begränsas 
dessutom, då åsikten är att eleven annars kan tappa koncentrationen. I denna värld anses 
”problem” bli lösta med hjälp av tillrättavisningar. I en svävande värld finns också svårigheter 
att möta elevens behov. Detta visar sig då en av informanternas tankar framförallt handlar om 
att skolledningen inte gett informanten en introduktion till sitt nya uppdrag i särskolan. I den-
na värld rör sig tankarna även runt den egna bristfälliga kunskapen om diagnoser, svårigheter 
och behov etcetera. Detta visar sig i halvfärdiga lösningar i musikundervisningen och i en 
uppgiven attityd som uttrycker att eleven inte vill någonting och inte gör det som planerats, 
utan istället ”leker” med instrumenten. I en svävande värld råder även funderingar över att 
behöva förhålla sig annorlunda gentemot de så kallade vanliga eleverna nu när särskolans 
elever börjat ta plats i lokalerna. I en isolerad värld pågår funderingar inom eleven som eleven 
inte självklart lägger fram, vilket gör elevens tankar avskärmade. I denna tankevärld finns 
tankar runt rädslor som kan uppstå i möten med stökiga elever och tankar på hur dessa situa-
tioner ska hanteras. Även oro som uppstår vid föräldrars besök i musikverksamheten, på 
grund av tankar om att de kanske inte förstår den använda metoden, finns i denna värld. En 
oro som stressar terapeuten som i sin tur stressar på sin elev. Önskningar om samarbete upptar 
även denna tankevärld. I de nämnda tre tankevärldarna syns inte eleven särskilt mycket och 
här möts inte heller elevens behov. Förutfattade meningar, färdiga idéer och mallar, tveksam-
het, otydlighet, önskningar och stress, sätter stopp för detta. 
 



 41 

I en flexibel och i en solid värld är eleven däremot synlig. I en flexibel värld inväntas eleven 
och saker får ta sin tid. Eleven behöver heller inte känna krav på att prestera något. I denna 
värld är relationen i centrum och här finns även viljan till anpassning efter elevens förutsätt-
ningar och behov. Det viktiga är att eleven har roligt och att eleven mår bra. Detta syns även i 
en solid värld där eleven är synlig, är accepterad i sitt uttryck och mår bra. Genom musiken 
kan eleven dessutom utveckla olika förmågor och bli stärkt i sin självkänsla. I denna värld 
handlar relationen mycket om den eleven har med musiken. I en flexibel och i en solid värld 
blir eleven följaktligen sedd, eleven mår bra, samspelar och utvecklas.  
 
Av fem tankevärldar uppfattar jag att tre innehåller förhållningssätt som är mindre lämpade i 
arbetet med elever i särskolans musikverksamhet. I en rigid värld, i en svävande värld och i en 
isolerad värld ställs inte eleven i fokus och eleven får därför inte heller den stabila grund och 
utgångspunkt denne har rätt till. 
 
Det blir även tydligt i studien att det omgivande har en avgörande betydelse för vilka förhåll-
ningssätt som råder. Detta är även något C. Perrow (1978) belyst i sin forskning runt verk-
samheter. Denna forskning utgick från att det är en verksamhets mål som styr och präglar 
denna. Men det visade sig i själva verket vara yttre faktorer såsom sysselsättning, ledning, 
personals trivsel, bra villkor samt möjligheter att leva upp till normer för hur det förväntas se 
ut, som styr verksamheten. Detta synsätt ändrar föreställningen om att verksamheter i första 
hand existerar för de officiella målen och klienternas/elevernas skull. Att ha eleven i fokus 
skulle således vara ett mål som enligt Perrow endast kan uppnås om förutsättningarna stäm-
mer i den omgivande verksamheten (ibid.). Något även uppsatsens studie visar.  
 
 

Det handlar väl om vilken syn vi ska ha… måste ha? Skogen skulle vara mycket tyst om bara de 
fåglar som sjunger bäst fick sjunga, eller hur? 

     
                      (informant) 
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Då musik i särskolan är ett föga beforskat område i Sverige, innehåller följande referenser 
även C-uppsatser i musikterapi från Kungl. Musikhögskolan, C-uppsatser i musikpedago-
gik/pedagogik från Göteborgs Universitet samt examensarbeten från Musikterapiinstitutet i 
Uppsala.  
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BILAGOR: 

Bilaga 1. 
 
Information  
Jag är musikterapeut och studerar på Mastersprogrammet i musikpedagogik vid Kungl. Mu-
sikhögskolan i Stockholm. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats för vilken jag 
planerar en intervjuundersökning.  
 
Syfte  
Denna studie ska undersöka hur man utifrån olika perspektiv tänker runt förhållningssätt inom 
särskolans musikverksamhet. Min avsikt är att intervjua personer med olika anknytning till 
musikverksamheten i särskolan. En medverkan bidrar till ökad kunskap angående detta. 
 
Genomförande 
Vi träffas på Kungl. Musikhögskolan eller annan lämplig lokal efter överenskommelse. Hela 
intervjun spelas in på band och skrivs sedan ut av mig. Jag kommer även att föra anteckningar 
under intervjun. Jag ber att få återkomma efter intervjuerna om något skulle vara oklart. När 
texterna skrivits ut skickas de tillbaka till respektive informant (intervjuperson) för godkän-
nande. Varje intervju tar ca 60 minuter. 
 
Att tänka på 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Informanterna i undersökningen är 
anonyma och allt intervjumaterial kommer att avidentifieras. Intervjumaterial som kan inne-
bära en identifiering stryks ur undersökningen. Intervjumaterialet får endast användas för 
denna undersöknings ändamål. Resultatet kommer att redovisas i magisteruppsatsen.  
 
I samband med den här informationen skickar jag även med en blankett om samtycke som jag 
önskar få ifylld och återsänd. 
 
Du är välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lisa Stenman 
 
Kontakt 
Kontaktperson och 
intervjuare:   Lisa Stenman 
   studerande 

Tel 073 21 32176 
E-post: liselott.stenman@student.kmh.se 

 
 
 
Skrivhandledare:  Ann-Sofie Paulander  
   doktorand 

tel 073 96 49 695 
E-post: ann-sofie.paulander@kmh.se 
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Bilaga 2. 
 

Samtyckesformulär 
 
 
Jag har läst och förstått ovanstående information och samtycker till att delta i en intervju an-
gående hur man tänker runt förhållningssätt inom särskolans musikverksamhet.  
 
 
 
Medverkande: 
 
 
Underskrift………………………………………………………………………... 
 
 
Namnförtydligande…………………………………………………………….…. 
 
 
Datum…………………………………………………………………………….. 
 
 
Ort………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Jag har läst och förstått ovanstående information och förbinder mig att följa de etiska krav 
som nämnts och utfärdats av Vetenskapsrådet.  
 
 
 
Studerande: Lisa Stenman 
 
 
Underskrift………………………………………………………………………... 
 
 
Namnförtydligande…………………………………………………………….…. 
 
 
Datum…………………………………………………………………………....... 
 
 
Ort………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. 
 
Etiska riktlinjer enligt Musikterapeuters Yrkes Förbund, MYF. 
 
 
Riktlinjernas syfte 
 
Dessa etiska riktlinjer avser att utveckla reflektionen och samtalet om etik inom musiktera-
peutiskt arbete, att ge vägledning och stöd för musikterapeuter vid etiska ställningstaganden, 
att förhindra att klienter och andra far illa genom musikterapeutisk behandling samt att skapa 
ett samhälleligt förtroende för musikterapeutisk verksamhet. Följande riktlinjer tar tillvara 
ståndpunkter inom jämförbara professioner, men med inriktning att utforma en yrkesetik som 
är specifik för musikterapin.  
      
 
Etiska utgångspunkter 
 
Etiska utgångspunkter för musikterapin är erkännandet av människors lika värde, respekt för 
människors autonomi och integritet samt en strävan att förbättra människors livsvillkor och 
livskvalitet. Etiska valsituationer där ett par av dessa utgångspunkter – till exempel autonomi 
och ökad livskvalitet – tycks komma i konflikt med varandra bör bedömas utifrån följande 
riktlinjer, efter samråd men de berörda.  
 
 
Grundläggande professionalitet  
 
1. Musikterapeuten bör hålla sig väl orienterad om kunskaps- och teoriutveckling inom sitt 

yrkesområde samt sträva efter att utveckla sin kompetens. 
 
2. Musikterapeuten bör vara medveten om och klargöra omfattning och gränser för sin egen 

kompetens inför klienter, uppdragsgivare och samarbetsparter. 
 
3. Musikterapeuten bör sträva efter respekt, öppenhet och förtroendefullt samarbete med 

kollegor och andra yrkesgrupper samt anlita annan kunskap då så erfordras. 
 
4. Musikterapeuten bör stödja musikterapeutiskt utvecklingsarbete samt vara öppen för kri-

tisk granskning av sin verksamhet genom utvärdering och forskning. 
 
5. Musikterapeuten ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så länge detta inte kränker 

grundläggande mänskliga rättigheter. 
 
6. Musikterapeuten strävar efter att skapa och upprätthålla ett förtroende i samhället för mu-

sikterapeutisk verksamhet och för musikterapeuternas yrkesmässiga kompetens. 
 
7.   Musikterapeuten bör eftersträva etisk medvetenhet och moralisk mognad. 
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(forts. bilaga 3.) 
 
Förhållande till klienten 
 
8. Bemötandet av klienten ska grundas på respekt och klienten ska så långt som möjligt gö-

ras medveten och få samråd om terapins inriktning och behandlingsmål. 
 
9.   Musikterapeutiska insatser inom ramen för någon form av tvångsvård förutsätter en 
      särskilt omsorgsfull bedömning. 
 
10. Musikterapeuten ska vara observant på klientens beroende och får inte inleda en privat  

relation till klienten eller på annat sätt utnyttja klientens beroendeställning. En sådan ob-
servans krävs också vid undervisning och handledning. 

 
11. Musikterapeut som får kunskap om grova försummelser eller kränkande behandling av           
      klient ska vidta åtgärder för att undanröja missförhållandet. Denna förpliktelse går före       
      lojaliteten mot kollegor och samarbetsparter. 
 
12. Personliga uppgifter om klienten måste hanteras under erforderlig sekretess och förvaras  
      så att de är skyddade från obehörig insyn. Sekretessen avser själva förekomsten av en    
      terapeutisk relation. 
 
13. Utlåtanden och annan dokumentation bör endast avse relevanta uppgifter och utformas  
      med stor varsamhet. 
 
14. Medverkan i forskningsprojekt och media – där enskilda personuppgifter framkommer –  
      kan ske först efter klientens eller vårdnadshavares samtycke. Enskilda personuppgifter bör  
      avidentifieras innan de ges offentlighet. 
 
15. Om musikterapeuten finner det nödvändigt att avbryta en behandling ska klienten erbjudas  
      möjlighet till fortsatta adekvata insatser. 
 
 
      (Vinkeloe, 1999, s. 44; www.musikterapi.se/word/Etiska%riktlinjer.doc) 
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