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Abstract 

Denna uppsats består av en observationsstudie av projektet El Sistema i Umeå kommuns regi 

med fokus på inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet med 

studien var att beskriva och analysera hur projektet El Sistema lyckats med att inkludera 

elever i musikundervisningen. Utifrån syfte och den allmänt kända problematiken kring 

inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan belystes följande 

frågor: Hur anpassar projektet El Sistema musikundervisningen för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka effekter bedömer projektets pedagoger att 

musikundervisningen haft för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Studien 

var kvalitativ där tonvikten oftare ligger på ord än på siffror vid analys och insamling av data. 

Forskaren hade en kunskapsteoretisk ståndpunkt där huvudfokus låg på att få en förståelse av 

den sociala verkligheten. De datakällor som användes var deltagande observation samt 

videobaserad observation. Den huvudsakliga analysen har skett “kontinuerligt under själva 

datainsamlingsmomentet”. Ytterligare information samlades in med hjälp av skriftliga källor 

och med intervju. Enligt studiens resultat medförde kontinuiteten av att ha musikundervisning 

två gånger i veckan under en hel termin att de flesta elever som från början inte ville delta i 

musikundervisningen deltog mer frekvent i slutet av densamma samt att de kände sig lugnare 

och tryggare.  

 

Nyckelord: musikundervisning, observationsstudie. 
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1. Förord 

 

Jag har studerat ett foto från 1970-talet av en flicka på en pianopall framför ett piano. Flickan 

är liten, hon har blöja på sig och kan nog knappast gå. Men sitta på pallen framför pianot kan 

hon, och hon kan ha sina händer på tangenterna och få fram ljud. Kanske sjunger hon också. 

Det låter kanske inte så bra, men det låter. Flickan på bilden är jag. Tidigt introducerades jag 

att spela på piano. Ofta satt min pappa bredvid mig och spelade också. Fortfarande än i dag 

när jag besöker mitt barndomshem kan min pappa spela på pianot. Och jag älskar det. Det får 

mig att må bra. Hur har musik format mig? Vilken betydelse har musik för mig? 

 

2. Inledning 

 

Under denna studie var El Sistema ett pågående projekt i Umeå kommuns regi där deras syfte 

utgick ifrån att använda musik som ett verktyg för social och mänsklig utveckling. Visionen 

var att alla elever och barn skulle kunna delta i en orkester oavsett vilken funktions-

nedsättning eleven än hade. Fokus lades på aspekter som belyste inkludering av elever i de 

lägre årsklasserna. Enligt en av projektledarna skulle elever med olika former av 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges lika möjligheter att lyckas i skolan. Alla elever 

skulle vara med och alla var lika viktiga. Ett nätverk med lärare och pedagoger i deltagande 

skolor med respektive klasser fanns med i konceptet. (A. Högstadius, personlig 

kommunikation, 17 augusti 2015). Projektet anslöt därmed till Skolverkets Allmänna råd 

(2014) som menar att ”om en elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” (Ibid, s.10).  

 

Skolan har en ständig önskan men även ett ansvar att hitta metoder och verktyg för att 

inkludera elever i all undervisning. Lgr 11 (Skolverket, 2011) menar att skolan ansvarar för 

att elever utvecklar och inhämtar kunskaper som är nödvändiga för varje individ. Målet är att 

varje elev efter genomgången grundskola ska ha vissa kunskaper i olika ämnen (Ibid). Detta 

gäller även musik. Vidare står det att skolan utgör en kulturell och social värld där 

gemensamma erfarenheter skapar förutsättningar och utrymme för lärande och utveckling. 

Det pedagogiska synsättet mellan synsätten i förskoleklass, fritidshem och skola kan berika 

elevernas lärande och utveckling. I skolarbetet ska bland annat de sinnliga, praktiska och 

estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska få utveckla och pröva olika 

uttrycksformer såsom dans och musicerande (Skolverket, 2011).   

 

Projektet El Sistema använde framför allt estetiska ämnen och estetiska förhållningssätt samt 

belyste aspekter kring inkludering av elever och barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar vilket gjorde att studien blev extra intressant då min egen bakgrund 

som fritidspedagog på framför allt resursskolor/särskild undervisningsgrupp till mycket 



2 
 

speglar den pedagogiska verksamheten. Det viktigaste kännetecknet för musisk undervisning 

är upplevelser genom skapande och aktiviteter där lek ingår som ett viktigt läromedel vilket 

även var fallet i min verksamhet som fritidspedagog. Musiska aktiviteter som musik, spel, 

rörelse, drama, skapande är välbekanta inslag i den verksamhet som en fritidspedagog 

traditionellt använder i mötet med sina elever.  

 

I musikundervisning används konst och musik som enligt Grahn (2005) kan nå andra syften 

än konstnärliga. Undervisningen ska vara saklig men samtidigt entusiasmerande för eleven. 

Kommunikation och dialog är viktiga faktorer. Hela människan ska närvara med intellekt, 

känslor, tankar, instinkter, fantasi och kropp.  “Musiska ämnen exemplifieras med skolämnen 

som konstfostran och musik, som har som mål att främja och utbilda konstnärliga förmågor. 

(Ibid s. 39). Bjorkvold (1991) anser att oavsett vilka ämneskunskaper eller vilket betyg lärare 

har i lärarskicklighet så kan inte lärare lyckas med inlärning eller kunskapsförmedling utan 

musisk förmedlingskraft (Ibid).  

 

Forskning om musik visar att nyfödda barn har en utvecklad och väl fungerande musikalitet 

(Jerderlund, 2011) och att de musiska grundelementen ljud, rytm och rörelse formar oss 

människor redan under fosterstadiet (Bjørkvold, 1991). Vidare visar musikforskning att om 

människan musicerar i grupp eller sjunger så ökar den självskattade hälsan och att ökningen 

är varaktig under lång tid (Theorell, 2009) samt att musik påverkar vår hälsa och kropp på ett 

positivt sätt och att regelbunden träning av musikaliska färdigheter förbättrar 

kommunikationen mellan vänster och höger hjärnhalva (Jederlund 2011).  

 

Oavsett vilken kultur människan befinner sig i eller vilket språk som talas så kan barn och 

vuxna kommunicera, uppleva, känna och närvara i en musikalisk verksamhet. Studiens 

utgångspunkter bygger på antagandet att detta även gäller för barn och elever med 

funktionsnedsättningar. Till exempel visar forskning att musikterapi underlättar för föräldrar 

till barn i behov av särskild vård att förstå de speciella behov deras barn behöver (Jacobsen & 

Wigram, 2007). Enligt Jellison (2006) så strukturerades traditionellt musikterapi som ett sätt 

att ändra beteende och förbättra lärandet hos barn och elever. Musikterapeuters arbete utgår 

från att konstruera en musikmiljö som underlättar elevernas särskilda lärande. Så utfallet för 

musikterapeuter är egentligen detsamma som för specialpedagoger (Ibid). 

 

Denna studie hade sina utgångspunkter i ett sociokulturellt och relationellt synsätt och 

analyserade inte medverkande barn/elever utifrån neuropsykiatriska teorier och begrepp, 

fastän de hade kategoriserats av elevhälsan med dessa diagnoser. Begrepp och tankegångar 

hämtade från denna kategorisering användes emellertid med avsikten att ge en mer allsidig 

beskrivning av studiens bakgrund och förutsättningar. Studien hade alltså inte medicinskt 

behandlingsfokus med synsättet att barnen inte var sin diagnos. Istället sågs barnen först och 

främst som elever i en pedagogisk verksamhet med såväl pedagogiska- som fostransmål. 

 



3 
 

3. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur projektet El Sistema inkluderat 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i musikundervisningen.  

 

Utifrån syfte och den allmänt kända problematiken kring inkludering av elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan ställs följande forskningsfrågor: 

 

- Hur anpassar projektet El Sistema musikundervisningen för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

 

- Vilka effekter bedömer projektets pedagoger att musikundervisningen haft för elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

 

Med inkludering avses i detta arbete deltagande elever i projektet El Sistema från 

förskoleklass samt årskurs 1 och 2.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Följande avsnitt behandlar studiens teoretiska utgångspunkter, sociokulturellt perspektiv och 

specialpedagogiskt perspektiv.  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Ett sociokulturellt perspektiv intresserar sig för individen i gruppen, fenomenet inom gruppen 

samt ömsesidiga påverkningar mellan grupper. Det förklarar känslor, tankar och beteenden i 

relation till den sociala påverkan individen utsätts för. Den kultur vi växer upp i eller de 

grupper vi tillhör utgör grunden i perspektivet. En grupp gör intryck på oss men vi gör även 

intryck på gruppen (Arosesus, 2013). Den ryska pedagogen och filosofen Vygotskijs arbeten 

kring språk, lärande och utveckling utgör ett ursprung av den sociokulturella traditionen 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2011). Enligt Lindqvist (1999) så ansåg Vygotskij att elever kan 

uppfostra sig själva där pedagogiken ska främja elevens egen verksamhet. För att vara en bra 

pedagog ska läraren ”skaffa sig psykologisk kunskap om den sociala miljön för att kunna 

handleda eleverna” (Ibid s. 73). Vygotskij ansåg vidare att elevers handlingar utvecklas av 

den sociala miljön. Därför påverkar miljön eleven vilket gör att det är viktigt att lärare och 

pedagoger organiserar miljön utifrån allas behov. Det krävs ”en aktiv elev, en aktiv lärare och 

en aktiv miljö” (Ibid s. 73). Vygotskij intresserade sig för det barn och elever kan 

åstadkomma med hjälp av ledning av äldre kamrater eller vuxna, alltså barn och elevers 

inlärningspotential. Vygotskij menade att unga människor har en förmåga att lära sig i och om 

samhället genom att härma. Genom att imitera och iaktta kan människa med tiden utveckla 

högre psykiska funktioner (Philips & Soltis, 2010).  
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Ett grundläggande begrepp i sociokulturellt perspektiv är mediering. Med mediering ämnas 

att människor använder verktyg eller redskap när vi agerar i vår omvärld samt förstår den. 

Vygotskij menar att människan använder två redskap, det materiella samt det språkliga. Det 

språkliga redskapet kan även kallas för mentalt eller intellektuellt. Vygotskij refererade till 

språket som redskapens redskap. En formulering den sociokulturella traditionen använder för 

att redogöra för och förstå lärande är appropriering. Appropriering betyder att en individ blir 

förtrogen med och lär sig använda kulturella redskap som att skriva, rita eller sjunga 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2011). 

 

Enligt Phillips & Soltis (2010) ansåg Dewey att skolan är en gemenskap och som ändå låter 

lärare och elever arbeta med individuella uppgifter. Det motarbetar kommunikationen samt ett 

aktivt förhållningssätt hos barnet/eleverna. Skolor borde istället involvera elever till samarbete 

i olika meningsfulla aktiviteter för att lösa problem. Genom funktionella aktiviteter i sociala 

sammanhang lär sig verkligen eleverna någonting enligt Dewey. Det gör att lärare måste 

skapa förutsättningar som sporrar tänkandet hos eleverna och ha ett befrämjande 

förhållningssätt. Nya idéer måste prövas genom kommunikation med andra för att kunna lära 

sig (Ibid). Enligt Aroseus (2013) är människan ett flockdjur vilket utgör grunden till att vi är 

sociala varelser. Det är tillsammans med andra som vi blir människor (Ibid). 

 

4.2 Specialpedagogiska perspektiv 

 

Nilholm (2003) talar om tre olika perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska, det 

kritiska och dilemma perspektivet (Ibid). Det kompensatoriska perspektivet lägger i första 

hand problemet hos den enskilde individen. Individens brister ska på olika sätt kompenseras. 

De problem som kan visa sig i skolan som interaktion och samspel i undervisningen vägs inte 

in i en förståelse för de problem individen har (Lundgren, Säljö & Liberg, 2011). Enligt 

Nilholm (2003) är grundidén för det kompensatoriska perspektivet att “kompensera individer 

för deras problem” (Ibid s. 25). Det utgörs av en identifiering av problemgrupper där man 

söker efter de neurologiska eller psykologiska förklaringar som kan ligga till grund för 

problemen/problemet. Utefter det försöker man skapa metoder för att kunna kompensera för 

problemet. Forskningen har sin “grund i en medicinsk och psykologisk tradition där 

diagnostisering blir central, eftersom forskningen, för att generell kunskap ska nås, kräver att 

man kan arbeta med grupper som uppvisar samma typ av problem” (Nilholm, 2003, s. 25).   

Haug (1998) anser att den kompensatoriska lösningen är ”det första man tillgriper för att 

förbättra i enlighet med principen om lika formell rätt” (Ibid s. 15). De möjligheter som krävs 

för att den enskilde individen ska fungera ska ges genom att lägga till extra resurser för att på 

detta vis stärka varje enskild person. Det utgår från att ställa en diagnos på eleven/barnet för 

att kunna kartlägga deras svaga eller starka sidor. Utifrån detta ska det byggas upp en 

undervisning samt utbildning som framför allt utvecklar de svaga sidorna. Målet i 

undervisningen blir att lyfta eleven/barnet till den nivån där andra barn befinner sig inom ett 

visst område. Huvudmålet blir att eleven/barnet ska gå tillbaks till den ursprungliga 
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undervisningen för att på sikt kunna anpassas till skolan och samhället (Haug, 1998). Den 

segregerande integreringen är nära kopplat till det kompensatoriska perspektivet att vissa 

elever/barn måste ha speciella arrangemang för att följa undervisningen till exempel enskild 

undervisning men att alla elever och barn ska gå i skolan. Skolan ska göra individuella 

bedömningar om hur stödet och undervisningen ska ges och det är de professionella 

pedagogerna i skolan som gör detta (Ibid).    

Det kritiska perspektivet står i kontrast till det kompensatoriska när det gäller kunskapssyn. 

Det anser att kunskap är beroende till förhållande till olika gruppers intressen och till olika 

sociokulturella och historiska omständigheter. Det finns en kritik till diagnostisering då det 

anses vara en nackdel för barnet och eleven men en fördel för skolsystemet. Om skolan får en 

diagnos på en elev kan skolan skylla på diagnosen och inte på undervisningssystemet. 

Förutsättningen för det kritiska perspektivet är att i huvuddrag ha urskiljandet av barnen som 

icke normala. Det kompensatoriska perspektivet har huvuddragen att ge de grupper som 

behöver extra resurser samt skapa situationer som är speciellt anpassade till dem (Nilholm, 

2003). Enligt Lundgren, Säljö & Liberg (2011) så började specialpedagogens roll att kritiseras 

för att vara stödjande för de elever som behövde det s men också för att det separerade dem 

från övriga elever. Samtidigt visade forskning att specialundervisning inte gav det stöd som 

det hoppats på. Att specialundervisningen dessutom kostade massor av pengar spädde på 

kritiken. Tanken på att ha en skola för alla visade sig vara svår att genomföra (Ibid).  

Enligt Lundgren, Säljö & Liberg (2011) så innebär det så kallade dilemmaperspektivet att 

skolans verksamhet anses som en ”arena där olika dilemman kommer till uttryck och blir 

synliga” (Ibid s. 347). Det betecknande för ett dilemma är att det finns en motsats mellan 

olika behov eller krav som inte går att lösa någon gång (Ibid). Dilemma-perspektivet hanterar 

frågor där det inte finns några enkla lösningar när bland annat skolor ska hantera de olikheter 

elever kan ha. ”Dilemman är motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som 

hela tiden pockar på ställningstaganden” (Nilholm, 2003 s. 61). Moderna utbildningssystem 

har att hantera grundläggande dilemman som att alla elever måste ges liknande färdigheter 

och kunskaper samtidigt som skolan måste anpassa sig. Även inom dilemmaperspektivet 

riktas kritik mot diagnostisering av barn och elever (Ibid).  

 

5. Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med vanligt förekommande begrepp inom området neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar samt några övriga begrepp som nämns i studien. Därefter följer en 

beskrivning av El Sistema, musiskt förhållningsätt, musik i skolan samt 

inkluderingsperspektiv. Avsnittet avslutas med en framställning vad som kan anses vara 

normalt och vad som kan anses vara avvikande. 

 



6 
 

5.1 Begreppsdefinitioner 

 

Funktionsnedsättning - Människan har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 

intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en 

funktionsnedsättning, medan andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. 

Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid (Vårdguiden, 2015). 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är 

autism och ADHD. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning (Vårdguiden, 

2015). 

 

ASD (Autism Spectrum Disorder) - ny benämning på autismdiagnoser som Aspergers 

syndrom, Autistiskt syndrom eller Genomgripande störning i utvecklingen (Habilitering, 

2015).  

 

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) - det finns en avvikelse inom områdena 

aktivitet, uppmärksamhet och impulsivitet som är förenliga med kriterierna i den amerikanska 

psykiaterföreningens diagnostiska manual DSM-IV. ADHD kan vara dominerad av 

uppmärksamhetsbrist, överaktivitet och bristande impulskontroll eller en kombination av både 

uppmärksamhetsbrist och uppmärksamhet (Gillberg, 2005).  

 

ADD (Attention Deficit Disorder) - om man använder beskrivningen syftar den oftast på 

personer som har en underaktivitet i stället för överaktivitet (Gillberg, 2005).  

 

HDK (Hyperkinetic disorder) - syftar mot den undergrupp som har “kombinerad ADHD” det 

vill säga både hyperaktivitet, uppmärksamhetsbrist och impulsivitet och därmed får ett stort 

handikapp i flertalet sammanhang i vardagslivet (Gillberg, 2005). 

 

DCD/MPD (Developmental Coordination Disorder)/(Motor Perception Dysfunction) -DCD 

är symtomen till MPD i DSM-IV. MPD betyder att det finns varseblivningsproblem och/eller 

motoriska samordningssvårigheter som kan dokumenteras vid neuropsykologisk testning 

och/eller vid läkarundersökning (Gillberg, 2005). 

 

MBD (Minimal brain dysfunction) - Det finns en “störning i hjärnans funktioner som är så 

ringa att den inte upptäcks vid en vanlig läkarundersökning (Iglum, 1999, s. 43).  

 

DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) - människan har en  

dysfunktion i frågan om “avledbarhet/aktivitetskontroll och uppmärksamhet, motorikkontroll 

och perception” (Gillberg, 2005, s. 20).  

 

Aspergers syndrom - Diagnosen kan inte ställas med säkerhet förrän efter fyra års ålder och 

oftast inte förrän i skolåldern. Diagnoskriterierna varierar beroende på vem som har satt dem 

(WHO, DSM-IV med mera) men oftast är kriterierna att specialintressen och motorisk 

http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/
http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/
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klumpighet är symptom samt att tal och språk utvecklas relativt sent (Gillberg, 1997).  Jakalas 

(2007) anser att en person med asperger känns igen på de bekväma kläderna och på den 

obekväma gången. “Aspergaren” har en absurd principfasthet och är lojal, pålitlig och trofast. 

De har en unik förmåga att fokusera och är extremt duktiga i de ämnen som intresserar dem 

(Ibid s. 14). 

 

DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2000). 

 

Rytm - växling mellan starkare och svagare moment som bildar ett regelbundet mönster i 

musik, dans eller poesi eller liknande (Nationalencyklopedins ordbok, 2015). 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) - en organisation som arbetar för att barn, 

unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin 

utbildning. Genom att ge stadsbidrag, specialpedagogiskt stöd, tillgängliga läromedel och 

undervisning i specialskolor ska detta kunna bli möjligt. Det stöd som kan ges kan handla om 

pedagogers arbete, individens lärande eller verksamhet och organisation. Kompetensen som 

erbjuds av SPSM ska komplettera kommunernas och skolornas egna resurser (SPSM, 2015 a). 

 

Integration - begreppet kan brukas för att beteckna en förening av skilda delar till en större 

helhet. I Svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där 

invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska 

samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen 

innebär (Wikipedia, 2015). 

 

5.2 El Sistema 

 

José Antonio Abreu från Venezulea fick år 1975 en vision om att använda musik som ett 

verktyg för att hjälpa barn att hitta andra livsvägar och få möjlighet att utvecklas. Han började 

undervisa några få barn i musik i ett garage. Det växte snart till en mer omfattande 

verksamhet. I dagsläget deltar framför allt barn från fattiga förhållande i El Sistema. Det finns 

i hela Venezuela och är statligt finansierat (El Sistema, 2015). 

 

2009 framförde Göteborgs Symfoniker Beethovens 5:a i Hammarkullens idrottshall. 

Chefsdirigent var Gustavo Dudamel. I samband med det kom idén att starta ett El Sistema i 

Sverige och i samråd med Angereds kulturskola började projekt att utformas. Syftet med El 

Sistema var att använda musik som ett verktyg för mänsklig och social utveckling. Alla barn 

skulle kunna delta i en orkester oavsett vilken funktionsnedsättning barnet än hade. Med 

konceptet skulle barn få möjlighet att utvecklas och växa hela livet. Barnet kan börja redan 

vid två års ålder och med höga mål, hårt arbete och en levande vision lyckas uppnå sin fulla 

potential. Alla kan vara med och är lika viktiga (El Sistema, 2015). 

 

Umeå kommun tog beslutet att starta projektet El Sistema 2013. Rytmik och 

musikundervisning bedrevs av Musikskolan på två skolområden för elever i förskoleklass. 
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Eleverna fick obligatorisk musikundervisning två gånger i veckan under skoltid. Även 

familjeträffen Vänstay konstruerades. Vänstay innebar en mötesplats en gång per vecka där 

barnen spelade med och för varandra och för och med föräldrar. Släktingar, vänner eller 

gäster var också välkomna. Fika eller kvällsmat ingick ofta i konceptet. Syftet med Vänstay 

var att umgås över språk och kulturella gränser. Familjerna skulle få en chans att tillhöra ett 

socialt sammanhang (A. Högstadius, personlig kommunikation, 17 augusti 2015).  

 

Projektet ansökte och beviljades bidrag från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). 

Bidraget fick användas till lönekostnader samt processutvärdering. Projektledare/ 

delprocessledare, musiklärare, fortbildning, dokumentation och utvärdering ingick i bidraget. 

Tjänsterna tillhandahölls av El Sistema, Umeå via Umeå musikskola (A. Högstadius, 

personlig kommunikation, 17 augusti 2015). 

 

När det gällde läsåret 2015-16 så skulle förskoleklass och årskurs 1 och 2 samt 

Norrlandsoperans orkester ingå i projektet. Projektet ville genom musiken nå fler barn som 

kunde skapa verktyg för integration. Målet var att skapa en orkester där alla elever var lika 

viktiga. Elever med olika former av neuropsykiatriska funktionshinder skulle ges lika 

möjligheter att lyckas i skolan (Ibid). 

 

I samband med att projektet startades upp upprättades ett nätverk med lärare och pedagoger 

runt en klass på respektive deltagande skola. I nätverket ingick deltagare som Musikskolans 

lärare, projektledare, klasslärare, specialpedagoger, fritidspersonal, personliga assistenter samt 

annan relevant pedagogisk personal som fanns runt de specifika klasserna. Övriga deltagare 

var författaren till denna studie som deltog som observatör. Alla deltagande personer i 

nätverket hade gemensam sekretess. Projektledaren ansvarade för att nätverket hade 

regelbundna träffar under arbetstid, skickade ut inbjudan till behöriga deltagare samt 

sammanställde de anteckningar som gjordes under nätverksträffarna (A. Högstadius, personlig 

kommunikation, 17 augusti 2015).  

 

Syftet och idén med nätverket var att deltagare i projektet El Sistema skulle utveckla och 

utbyta gemensamma verktyg som kunde användas i olika lärandesituationer och därmed skapa 

ett kollegialt lärande. Utbyten skulle göras av de erfarenheter deltagande pedagoger gjorde 

runt musikundervisningen och med kunskapsöverföring/kollegialt lärande mellan olika 

yrkesgrupper komma fram till; “Vad ger undervisningen för effekter på elever med 

neuropsykiatriska funktions-nedsättningar.” “Hur bygger vi (El Sistema) vår 

musikundervisning så att den passar alla elever? “samt “Vilka goda exempel finns?” (Ibid). 

Författarens syfte med deltagandet i nätverket var att observera mötena för att på det sättet få 

en större inblick och kunskap om projektet.  

 

5.3 Musiskt förhållningssätt 

 

Begreppet musisk kommer från den grekiska mytologin (Grahn, 2005). Människan tänkte att 

muserna föddes för att manifestera skapandet. Det var gudarnas tid och Muserna var 
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olympiska gudinnor som kunde uttrycka tillvarons mening med dans, ord och sång 

(Bjørkvold, 2005). Numera används begreppet Musiskt som ett kollektivt begrepp för 

skapande verksamhet med tydlig pedagogiska aspekter till sinnesupplevelser. Eleven skapar 

och lär i spontana processer (Grahn, 2005). Förutsättningarna utgår från den musiska 

människan och hennes väg genom livets faser (Bjørkvold, 2005).  

 

När barnet börjar skolan blir lärandet ofta mer formaliserat. Vuxensamhällets kunskapssyn 

och värderingar speglar i stort sett skolan Ett viktigt kännetecken för en musisk skola är 

centralt bild, musik, rörelse och språk vilket gör livet musiskt, det vill säga värt att leva 

((Bjørkvold, 2005).  I ämnet Musiskt lärande så ingår musik, idrott/rörelse, bild och inslag av 

dramakommunikation. Pedagoger och lärare hämtar och integrerar metoder, tekniker, teorier 

och perspektiv ur dessa ämnen men även från andra discipliner (Grahn, 2005).  

 

När det gäller kunskapsområdet Musiskt lärande så är de viktigaste kärnpunkterna rytm, puls 

och rörelse. Icke-verbala och verbala uttryck är basen ur vilken pedagoger och lärare formar 

en kunskap genom sinnesupplevelser. Människan utvecklar en stimulans till allsidig 

utveckling och gör sig medveten om vilka möjligheter vi har och vilka vi är. Musiskt lärande 

är ett experimenterande förhållningssätt till kunskapsområdets färdigheter och fakta samt ett 

reflekterande förhållningssätt för att uppnå förtrogenhet och förståelse (Grahn, 2005). 

Spychiger (2001) menar att Musikaliska förhållningssätt som musik, idrott/rörelse, bild och 

inslag av dramakommunikation kan inrättas i många skolämnen. Till exempel genom att läsa 

texter, dikter med mera med melodisk struktur (Ibid).   

 

När det gäller läraryrket måste den musiska läraren ha en naturlig känsla och en nödvändig 

talang när det gäller barn och elever. Läraren ska dessutom ha fackkunskaper långt utöver 

kurslitteraturen. Trygghet i yrkesutövningen, trovärdighet och tydlighet ger musiska 

bonuspoäng (Bjørkvold, 2005). Den musiska läraren har avsikter av att musikundervisningen 

ska präglas av att musik är utvecklande, musik är till för alla och upplevelsesidan av 

musikämnet är viktig. Rörelse och dans samt musikskapande förekommer relativt ofta i 

undervisningen medan kunskaper i musikteori har en svagare ställning samt att läraren ofta 

integrerar musik med skolans övriga ämnen (Grahn, 2005). 

 

Musisk fostran står för att skapa en känsla av gemenskap för eleverna. Läraren har en bred 

syn på lärande där lek, erfarenheter och upplevelser är viktiga aspekter, både i och utanför 

skolan. Målet är att kombinera praktisk och teoretisk kunskap i alla ämnen (Grahn, 2005). 

Genom musisk fostran låter pedagoger och lärare barn och ungdomar få leka för att utveckla 

bra metoder för detta. Barnen kommer åt sin uppfinnerikedom genom leken. I barnets lek 

finns de uttrycks- och arbetsformer som finns i det musiska, nämligen ljud, rörelse, bild, 

drama och skapande (Ibid). 

 

Grahn (2005) anser att alla lärare borde ha utbildning i ett eller flera konstnärliga ämnen. 

Läraren bör ha stor psykologisk och pedagogisk insikt när det handlar om kreativa processer 

samt goda ämneskunskaper. Läroplaner och lärarutbildning borde ses över. En lärare ska 
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kunna samspela med barn och ta vara på deras idéer. Samtidigt ska läraren vara flexibel och 

fast och kunna ta hänsyn till både eleven eller/och gruppen (Ibid). 

 

5.4 Musik i skolan 

 

Lgr 80 (Skolverket, 1980) betonade varierade arbetsformer och arbetssätt i skolan. Synen var 

att människan var kunskapsbyggande och aktiv av sin natur. Det fanns tre huvudsyften med 

musikundervisningen, “Att skapa musik”, Att musicera tillsammans”, och “Musiken i 

samhället och världen”(Ibid). I varje huvudmoment fanns det flera delmoment som angav 

undervisningens innehåll (Sandberg, 1994).  

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns det också tre syften med musikundervisningen, “Skapa 

musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer”, “Spela och sjunga 

i olika musikaliska former och genrer”, och “Analysera och samtala om musikens uttryck i 

olika sociala, kulturella och historiska sammanhang” (Ibid s. 100).  

 

Sandberg (1994) hävdar att den nya kursplanen och läroplanen i musik lägger fokus på 

ämnets centrala begrepp och perspektiv, vilka mål som ska gälla för ämnet i skolan, samt på 

de kunskapsformer som ska utvecklas inom ämnet. De professionella lärarna ska i en allt 

högre grad välja ut arbetsmetoder och innehåll för att uppnå läroplanens mål. Sandberg (1994) 

skriver att “Den senare läroplansutvecklingen kan därför sägas präglas av en övergång från 

urvalet av kunskaper till kunskaper om urvalet” (Ibid, s. 118). 

 

Arbetet i skolan ska forma en helhet där de olika kunskapsområdena kommer till sin rätt. 

Eleverna ska få pröva och uppleva olika uttryck för kunskaper, till exempel bild eller musik 

(Jederlund, 2011). Detta ställer höga krav på pedagoger som arbetar i skolan. Det gäller att 

utveckla arbetet inom bland annat området musik. Och att uppfölja och utvärdera resultat och 

kvalitet i ämnet. Troligtvis har pedagogen dessutom ansvar för minst fem ämnen till (Ibid).  

  

Enligt SOU (1999:63) så ställer dagens arbetsliv krav på kreativitet och flexibelt tänkande för 

att människan ska lyckas hålla jämna steg “med samhällsutvecklingen och vara 

uppfinningsrik” (Ibid s. 55). Skapande och fantasi utgör en grund för varje kreativ aktivitet. 

Skolan måste ha centrala inslag av skapande och fantasi för att kunna tillvarata barns och 

ungdomars kreativa förmåga. Musik, konst, teater slöjd och dans är “exempel på icke-verbalt 

språk som kan bidra till att fördjupa barn och ungdomars sammantagna kommunikativa 

förmåga” (Ibid s. 55).  

 

5.5 Inkluderingsperspektiv   

 

Enligt Nilholm & Björnwall (personlig kommunikation, 27-28 oktober 2015) kan begreppet 

inkludering bland annat vara när gruppen eller organisationen i sitt förhållningssätt bjuder in 

individen eller/och när individen placeras i gruppen. Placering och kvalitét för alla elever och 
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gemenskap samt förhållningssätt är också viktiga inslag. Endast eleven själv kan avgöra om 

den är inkluderad eller inte (Ibid).  

 

Att se eleven oavsett om eleven är utagerande eller inåtagerande kan vara en viktig 

framgångsfaktor kring inkludering då det betraktas som ett grundläggande behov att bli sedd 

(Lund, 2006). Att bli sedd gör att människan tillhör ett sammanhang, man är något i 

förhållande till en annan. Att samtala med eleverna är viktigt, inte bara när det gäller att 

diskutera de “problem” eleven har, eller det som eleven är duktig på, utan om allt möjligt. Det 

finns en stor skillnad mellan att tala med eleven och att tala till dem. I samtalen med barn är 

det exempelvis bra att ställa öppna frågor med många svarsmöjligheter och frågor som leder 

till ännu fler frågor, att vara nyfiken och intresserad (Ibid).  

 

Till framgångsfaktorer för inkludering i skolan brukar även ett gott föräldrasamarbete räknas. 

Det är naturligtvis önskvärt att kunna bedriva samarbete med föräldrarna men pedagoger i 

skolan måste vara medvetna om att föräldrar är olika och förväntar sig olika saker från skolan. 

En del har själva en negativ erfarenhet av skolan och kan vara mycket skeptiska till både 

skola, lärare, läromedel med mera. Målet för ett samarbete måste alltid vara för elevens bästa. 

Det är också av vikt att tänka på att eleven ingår i ett system av kontakter. Det kan vara 

kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin, sjukvården, idrottslag, specialpedagoger, far- 

och morföräldrar med mera. Det är viktigt att veta hur människorna omkring eleven ska kunna 

mötas för att skapa en sådan meningsfull vardag som möjligt för eleverna (Lund, 2006).  

  

Enligt Ogden (1989) bör det alltid finnas en tydlig handlingsplan som bygger på en elev-och 

situationsanalys. Lärare bör kunna studera effekter av åtgärder som vidtas för att kunna ändra 

planerna så att de överensstämmer med de signaler som fångas upp. I detta sammanhang är 

nyckelord som elevbehandling och situationsstyrd undervisning viktiga. Lärare ska utifrån ett 

flexibelt sätt och av sin bedömning av situationen använda sig av de hjälpmedel och metoder 

som läraren tror gagnar inlärningsprocessen (Ibid).  

 

Skolan borde därför reflektera mer över konsten att be om hjälp i rätt tid. Alltför många 

pedagoger tycker att de ska klara av utmaningar själva. Att veta att även om kollegor, elever, 

föräldrar och ledare förväntar sig att vi ska klara allt så klarar vi inte allt själv. Pedagoger bör 

inse att utgångspunkten för allt lärande är vårt behov av nya kunskaper (Ogden, 1989). 

Lendahls & Runesson (1995) anser att frågor som “ Var är jag? Vart vill jag komma? Vad är 

det jag gör? och “Vad behöver jag för att komma vidare?” (Ibid s. 142) är viktiga frågor 

pedagoger ständigt behöver reflektera över tillsammans med kollegor och elever. 

 

Kadesjö (1992) anser att det är viktigt att utforma miljöer och lokaler på rätt sätt eftersom det 

påverkar elevens sätt att fungera. Viktiga frågor som pedagoger i skolan kan ställa sig är ”Vad 

i miljön skapar splittring? respektive främjar koncentration?” (Ibid s. 135). Pedagoger bör till 

exempel hjälpa elever att hålla ordning i klassrummet och i sin bänk samt fundera över 

elevens placering, klassrummets och skolans lokaler. Det som sker i samspelet mellan elever 

och mellan elever och vuxna som den psykiska miljön kan vara ett starkt distraktionsmoment 

hos elever. Atmosfären och andan i klassrummet är avgörande för koncentrationsförmågan 
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hos alla barn. Det gäller att bryta onda cirklar i inlärningen hos elever och hitta vägar förbi 

svårigheter (Ibid). 

 

Skola och utbildning är numera obligatoriskt under minst nio år av vårt liv. Tittar man tillbaka 

cirka 50 år så var det stora skillnader på skolan nu och då. Skolan byggde på olika slags 

differentiering av eleverna. Folkskolan och småskolan var skolor för alla elever oavsett om 

man ville studera vidare eller inte. Det fanns olika lösningar för eleverna som inte ansågs ha 

möjligheter att följa undervisningen (Persson, 2001). På 1970-talet växte specialundervisning 

där framförallt speciallärare med särskilt undervisningsmaterial framförde undervisning i 

långsamt tempo. Samtidigt förordades en ökad integration av barn och elever med olika slags 

handikapp i vanliga klasser. De positiva effekterna av specialundervisning uteblev dock, 

vilket oroade statsmakten. Ett viktigt mål i Lgr 80 (Skolverket, 1980) var att motverka att barn 

får svårigheter i skolan. Betoningen låg på vikten att de elever som fick specialpedagogisk 

hjälp skulle återgå till vanlig undervisning så snabbt som möjligt (Persson, 2001).  

 

Det kan dock vara svårt att hitta en ideal skolsituation för elever i behov av särskilt stöd. 

Kanske eleven lär sig mer under en kort pass med en specialpedagog än under resten av dagen 

i den stora klassen. Det är dock viktigt att tänka på hur isolering från klasskamrater påverkar 

eleven. Skolan innebär mycket mer än bara inlärning av ämnen. Därför är det av vikt att tänka 

på avvägningen mellan undervisning under speciella former och i ordinarie klass (Kadesjö, 

1992).  

 

För att inkludera elever är det enligt SOU (2002:121) viktig att arbeta förebyggande i skolan, 

det ”handlar om att främja hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i behov av stöd 

och hjälp för sitt lärande” (Ibid, s. 324). Skolorna behöver därför personal med kompetens 

inom en rad områden. Till exempel behövs det expertis inom medicin, omvårdnad, psykologi 

samt specialpedagogik på skolorna (SOU 2002:121). 

 

5.6 Vad är normalt och vad är avvikande?  

 

Vilka barn och elever är i behov av särskilt stöd? 1968 lanserades begreppen barn med behov 

av särskilt stöd och barn med särskilda behov av den dåvarande Barnstugeutredningen. Barn 

med fysiska funktionsnedsättningar, och barn vars svårigheter var av psykisk, emotionell, 

social eller språklig karaktär räknades i utredningen som grupper av barn med behov av 

särskilt stöd (SOU 1972:26-27).  

 

Allmänna råden och Socialstyrelsen (Skolverket 1991:1) utvecklade begreppet barn i behov 

av särskilt stöd. Genom att byta ut ordet med mot i betonades här att barns eventuella problem 

inte alltid beror på egenskaper hos barnet utan kan vara ett uttryck för förhållandet till 

omgivningen.  Allmänna råden betonade vikten av verksamhetens förmåga och tolerans att 

anpassa sig till barn och elevers olika förutsättningar. “Barn som vi upplever som 

problembarn i en förskola behöver inte uppfattas så i en annan” (Ibid, s. 11). Svårigheter som 
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uppstår i skolan kan vara av tillfällig art och övergående och skolmiljön kan både bidra till 

och förebygga att svårigheter uppstår (Isaksson, 2009).  

 

Begreppsanvändningen kring särskilt stöd har ändrats sedan början av 1990-talet. Av elever 

med särskilda behov eller elever med behov av särskilt stöd har nu blivit elever i behov av 

särskilt stöd. Detta markerar en förändrad inställning, ett perspektivskifte (Skolverket 1991:1). 

 

En fråga lärare kan ställa när den ställs inför en elev med särskilda behov är “Vad beror 

sjukdomen/handikappet på och hur vanligt är det med dåligt uppförande?” (Iglum, s. 145, 

1999). Ofta måste man dela in frågan i två delar, ”Vad består sjukdomen/handikappet av?” 

och ”Vad är neurologiskt betingat och därför något vi måste acceptera på samma sätt som vi 

accepterar en elev i rullstol?” Den andra frågan är ”Vad innebär dåligt uppförande? Hur kan 

skolan fånga upp elever och lära dem att lyda regler?” (Ibid s. 145) En fråga lärare borde 

ställa sig mer är “Vad måste vi acceptera och vad kan vi försöka åtgärda?” (Iglum, 1999 s. 

146).  

  

Enligt Ogden (1989) så kan beteendeproblem i skolan definieras med interpersonella problem, 

sviktande förmåga att lära in eller prestera i skolsammanhang, beteendemässiga och/eller 

emotionella störningar, beteende som skiljer sig från norm- eller åldersrelaterade 

förväntningar. Problemen ska vara långvariga, allvarliga och göra att eleven har behov av 

specialundervisning (Ibid).  

 

För att få ett svar på vad som är avvikande måste människor först ta sig en rejäl fundering på 

vad man tycker är normalt. Var dras gränsen för vad som är normalt? Hur ser människan ut 

som har fått en plats på den rätta sidan? Vem har bestämt var den gränsen ska dras? Vilka är 

betraktarna och med vilka ögon ser de? Hur kommer det sig att normalbegreppet förändrats 

under seklets gång? Pedagogisk personal i skolan måste ha en välgrundad uppfattning om vad 

de betraktar som normalt. För det krävs konkreta kunskaper om barns utveckling och 

återkommande uppdateringar om de vetenskapliga riktningarna om olika metoder och 

uppfattningar för att avgöra vad som är normalt eller inte (Iglum, 1999).   

 

6. Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning börjar med en beskrivning av musikens påverkan. Därefter följer en 

redogörelse om framgångsfaktorer kring inkludering, samt om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

 

6.1 Musikens påverkan 

 

På 1960-talet utvecklade forskare musikterapin för barn med funktionsnedsättningar genom 

ett lekfullt, ickeverbalt samspel. Genom sång, röst, lek och instrumentspel ökades möjligheter 

hos barnen att utveckla kommunikation och social förmåga (Jederlund, 2011). 2011 var 
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musikterapi bland de “högst rankade interventionerna inom pedagogik och behandling för 

barn med autism när det gäller kommunikations-utveckling hos den brittiska forskningssajten 

Research Autism” (Jederlund, 2011 s. 176). Det påpekades dock att det behövs både mer och 

större forskning på området. 

 

I slutet av 1990-talet fick musik som ämne ett genombrott i förskola och skola. Forskning som 

bedrevs (Rauscher & Zupan, 2000) visade ett samband mellan musikutövande och förbättrade 

resultat i språk och matematik.  

 

I Journal of Music Therapy (2011) kan man läsa att från 1997 till 2007 har antalet barn med 

autistisk störning ökat femfaldigt. Det har gjort att efterfrågan på musikterapi har ökat. 

Kvalitativa studier visar att musikterapi är ett värdefullt behandlingsalternativ för barn med 

autism. Dock visade studierna en brist på bevis för att validera effekten av musikterapi (Ibid.) 

 

6.2 Framgångsfaktorer kring inkludering 

 

Enligt en undersökning av Nilholm och Alm (2010) finns det sex strategier lärare bör använda 

för att nå en framgångsrik inkludering av elever. Strategi ett är att anpassningen av 

instruktioner ska vara utifrån varje elevs behov. Strategi två är att ge tydliga ramar i form av 

grundregler som att alla har rätt att uttrycka sin åsikt och bör respektfullt lyssna på andras 

åsikter. Man ska inte skratta åt andras åsikter. Individen ska ha en inställning till att det är bra 

att människor tycker och tänker olika. Personer behöver inte vara överens. Det ska finnas en 

tydlig dagsplanering och pedagoger och lärare ska agera omedelbart om det uppstår problem 

och konflikter.  

 

Strategi tre är att utnyttja gruppaktiviteter för sociala processer och lärandeprocesser. 

Strategi fyra är att skapa goda relationer med föräldrarna, låta dem ta del av målen i skolan, 

och kontakta dem ofta och inte bara när problem uppstår.  

Strategi fem är att inkludera diskussioner och samtal i ämnen och uppmuntra gemensam 

problemlösning. Strategi sex är att ha ett respektfullt bemötande av eleverna. Pedagoger och 

lärare ska respektera alla elever, och undvika konfrontationer så att de aldrig riskerar att tappa 

ansiktet. Använd istället positiv feedback. Några av strategierna sades vara ännu viktigare för 

barn med funktionsnedsättning. Slutsatsen av Nilholm och Alms undersökning (2010) är att 

lärarna har arbetat mycket med att få en balans mellan att skapa samhörighet i gruppen 

samtidigt som de har tillgodosett varje elevs behov och rättighet (Ibid).    

 

Enligt Ruijs m.fl (2010) så är en framgångsfaktor att pedagoger i skolan ska ha en 

välstrukturerad undervisning som innebär handledning, kartläggning, utvärdering och höga 

förväntningar. God struktur i undervisningen gagnar alla elever men särskilt elever med olika 

funktionsnedsättningar (Ibid). Nilholm (2012) anser att det är en del av alla lärares arbete att 

ha ett förebyggande arbete i skolan för att alla elever ska kunna nå skolans mål. Därför angår 

det specialpedagogiska området alla lärare (Ibid).  
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Det förebyggande arbetet kan vara att alla elever ska erbjudas goda möjligheter genom att 

verksamheten i skolan håller hög kvalité. Det är viktigt att verksamheten ser till alla barns och 

elevers behov och det är viktigt att inse att alla barn och elever är olika. Ett annat sätt att se på 

förebyggande arbete är att pedagoger i skolan tidigt ska upptäcka vad som uppfattas som 

brister hos elever och barn. På så sätt kan man åtgärda bristerna och undvika att de utvecklas 

till ännu större problem (Nilholm, 2012).  

 

6.3 Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

 

Vissa barn med epilepsi beskrevs som extremt överaktiva på 1840-talet. Cirka 50 år senare 

beskrev den engelska läkaren George Still läget att barn kunde ha bristande impulskontroll, 

motoriska problem, omfattande överaktivitet, koncentrationssvårigheter samt 

inlärningssvårigheter av olika slag (Gillberg, 2005). Det tog ytterligare 20 år innan de 

problem som Still beskrivit kunde orsakas på grund av sviterna av att barnet drabbats av 

epidemisk hjärninflammation. Barnen som drabbats av hjärninflammation med sömnsjuka 

även kallad encephalitis lethargia verkade allmänt normalt begåvade. Därför antogs att barnen 

drabbats av minimal hjärnskada. Begreppet MBD “Minimal Brain Damage” började användas 

(Ibid).  

 

Diagnosen MBD ställdes till barn under flera decennier. Barnen uppvisade kombinationer av 

svårigheter med skolanpassning och umgänge med kamrater. Det övervägande symtomet var 

motorisk överaktivitet. Charles Bradley upptäckte på 1930-talet att centralstimulerande 

medicin dämpade överaktiviteten samtidigt som koncentrationsförmågan förbättrades. Det 

gjorde att vissa barn i USA behandlades med medicinen (Gillberg, 2005).  

 

Under 1950 och 60-talet diskuterades begreppet MBD. Ett forskarmöte anordnades i slutet av 

1960-talet med syfte att “avskaffa” MBD som medicinsk diagnos. Forskarna lyckades inte 

komma överens men ändrade betydelsen av D i MBD. I stället för damage bytte man mot 

dysfunction (Gillberg, 2005). I början av 1980-talet ifrågasatte den engelska barnpsykiatern 

Michael Rutter begreppet MBD i två uppmärksammade artiklar (Rutter, 1981 & 1982). 

Artiklarna gjorde att det togs en resonabel inställning till MBD-begreppet. Begreppet används 

fortfarande men inom forskning används mer begrepp som visar upp de typer av problem och 

symtom som barnet har, till exempel ADHD eller DAMP (Gillberg, 2005).  

 

Det som anses vara emotionella och sociala eller psykiskt betingade reaktioner rymmer ofta 

en grundläggande neurologisk aspekt som det inte har fokuserat på (Iglum, 1999). Vid 

diagnoser som DAMP och ADHD är det oftare en regel än ett undantag att eleven även har 

problem med läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter och psykiska störningar. Pojkar 

drabbas tre gånger så ofta som flickor (Gillberg, 2005).  

 

Forskning (Comings, 1992) visar på att de genetiska faktorer som kan vara inblandade vid 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som självmordstankar, alkoholism, ångest, våld, 

normöverträdande beteende och skolrelaterade svårigheter kan leda till emotionella, sociala 
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eller psykiskt betingande problem i flera generationer (Ibid). Hjärnorganisk 

funktionsnedsättning kan förorsakas på grund av utvecklingen av sådana problem (Iglum, 

1999). Forskning om utsatta barn har ändrat “fokus från temat deprivation, till separation och 

anknytning och vidare till risker och skyddande förhållanden” (Ogden, 2003 s. 43).  

 

Barn med neuropsykiatriska funktionshinder har ofta störningar i den normala utvecklingen. 

När det gäller begrepp som ADHD/DAMP har barnet och eleven ofta problem med 

impulskontroll, aktivitetskontroll och uppmärksamhetsstörning (Gillberg, 2005). Vidare kan 

barnet och eleven ha problem med exekutiva funktioner som bristande hämningsförmåga 

vilket gör att personen är lättdistraherad, impulsiv och hyperaktiv. Barnet och eleven kan ha 

överlappande diagnoser som inlärningssvårigheter, beteendestörningar, trotssyndrom, 

ångestsyndrom, depression, bipolär sjukdom, tics och Tourettes syndrom med mera 

(Kutscher, 2010). Det här medför ofta stora påfrestningar inom familjen. Forskning (Kutsher 

m.fl, 2010) visar att sannolikheten för att den ena föräldern till ett barn med ADHD själv har 

ADHD är så stor som 40 procent. Det kan ge stora negativa konsekvenser för familjen att 

hantera barnets svårigheter (Kutcher, 2010).  

 

Om ett barn eller en vuxen i en familj har ADHD kan det skapa kaos i hela familjen. Övriga 

familjemedlemmar utsätts ofta för konstant stress där bland annat arbete med läxor och 

morgonrutiner kan utvecklas till konflikter. Eftersom ett barn med ADHD behöver mycket tid 

och särskild behandling så kan syskon reagera negativt. Då det ofta är oerhört påfrestande att 

bo i en familj där en familjemedlem har ADHD kan det leda till att en förälder blir slutkörd, 

vilket är det sista familjen och barnet behöver (Ibid).   

 

Den största långtidsstudien (MTA-Studien, 1999) av ADHD-droger som Ritalina visar att 

amfetaminpreparaten inte har några positiva effekter alls för barnen. Barnens normala 

utveckling hindras av preparaten så att de inte växer som de ska. Det påverkar även den 

växande hjärnan. Utvecklingen av ett mer antisocialt och aggressivt beteende ökar också 

vilket medför en risk för framtida kriminalitet (Larsson, 2007). 

 

Diagnostiska termer som primära koncentrationssvårigheter, till exempel ADHD, kan ses som 

en mycket koncentrerad sammanfattning av utredningsresultat. Resultaten anger att de 

huvudsakliga orsakerna till koncentrationssvårigheterna finns i barnets biologiska 

förutsättningar och inte i dess uppväxtsituation. Om symptomen inte räcker för att uppfylla 

diagnoskriterierna är det viktigt att utredningen presenterar barnets svårigheter på ett konkret 

och tydligt sätt så att pedagoger i skolan förstår dem (Kadesjö, 1992).  

 

När det gäller undervisning av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så ska 

teorier ligga till grund för det pedagoger gör i klassrummen och i mötet med varje enskild 

elev. De åtgärder pedagoger verkställer och det sättet de verkställer det på är avgörande för 

hur eleverna upplever det. Det gäller att se vilka faktorer som påverkar eleverna som 

intressen, humör, flexibilitet, personlig stil med mera. Det som verkar funka för en elev kan 

misslyckas med en annan. Faktorer som klassens motivation, kulturer, lärare och metoder kan 

ha stor påverkan (Lund, 2006).  
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7. Metod 

 

Metoddelen inleds med en beskrivning av kvalitativ metod. Efter det kommer en redogörelse 

av begreppet triangulering. Vidare beskrivs datainsamlingsmetod och procedur samt metod 

för observation. Avslutningsvis följer en beskrivning om urval av dataunderlag, trovärdighet 

samt forskningsetiska principer.  

 

7.1 Kvalitativ metod 

 

Eftersom ambitionen i denna studie var att få en förståelse av den sociala verkligheten i 

konceptet El Sistema i Umeå kommuns regi blev metodvalet kvalitativ metod. Enligt Bryman 

(2008) ligger tonvikten vid kvalitativa studier oftare på ord än på siffror vid analys och 

insamling av data. Forskningsstrategin är tolkande, och omedelbar till sin art. Den omedelbara 

synen genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten. Forskaren har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt där huvudfokus ligger på att få en förståelse av den sociala 

verkligheten. Grundvalen utgörs av hur deltagarna tolkar verkligheten i en viss miljö. 

Forskarens ontologiska ståndpunkt innebär att resultatet av ett samspel mellan individer anses 

uppstå till följd av sociala egenskaper och inte av händelser som “finns där ute” och som är 

skilda från dem som är inbegripna i konstruktionen av dem (Ibid). 

  

För denna studie innebar detta att författaren ville få en förståelse av den sociala verkligheten 

i form av den musiska undervisningspraktik som utspelade sig under de tillfällen 

observationer av projektet El Sistema gjordes. Genom kvalitativa observationer var 

ambitionen att få förståelse för hur deltagarna tolkade och konstruerade sin gemensamma 

verklighet och sig själva. 

 

7.2 Triangulering 

 

De datainsamlingsmetoder som användes i studien var deltagande observation, 

videoobservation samt intervju med projektledaren för El Sistema. Användandet av mer än en 

datakälla gjordes för att få så stor tillförlitlighet som möjligt på resultatet. Enligt Bryman 

(2008) innebär begreppet triangulering att forskaren använder mer än en datakälla eller metod 

vid studie av sociala företeelser. Främst brukar forskaren titta på informationskällor och 

undersökningsmetoder. Triangulering brukar leda till att ge större tillförlitlighet när det gäller 

resultaten (Ibid).  

 

7.3 Datainsamlingsmetoder 
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Studiens avsikt var att beskriva och analysera hur projektet El Sistema inkluderat elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i musikundervisningen. Datainsamlingsmetoderna i 

studien var framför allt observation. Vid etnografiska observationer används ofta deltagande 

observationer, det vill säga att man deltar i den aktivitet som observeras och då gör 

dagboksanteckningar (Johansson & Svedner, 2006). De observationsmetoder studien utgick 

ifrån var deltagande observation samt videoobservation. Vid en observationsstudie bör 

observatören ha en avsikt med observationen och veta i stort sett vad den är ute efter 

(Backman, 2008). Författaren av studien har haft som avsikt att tolka försök till inkludering 

av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Dimenäs (2008) menar att observatören ökar sina kunskaper om olika delar av barn och 

elevers lärande och utveckling om observationerna kopplas till aktuell forskning. Observation 

är ett exempel på hur praktik och teori hör ihop. Att observera handlar om att se på något som 

redan är bekant med nya ögon. Det gäller att registrera det som verkar oväntat och nytt (Ibid). 

Observation som datainsamlingsmetod valdes för att öka kunskaperna om de deltagande 

elevernas lärande och utveckling i förhållande till musikprojektet El Sistemas 

undervisningsmetoder. Detta gjordes genom att koppla observationerna till aktuell forskning.  

 

Deltagande observationer genomfördes för att få en inblick i hur pedagogerna uppfattade 

projektets effekter för eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När det gäller 

förutsättningar kring deltagande observation kan en möjlighet vara att delta som observatör 

under en förhållandevis lång tid vilket var fallet i denna studie. Enligt Bryman (2008) är 

deltagande observation ”ett långvarigt engagemang från forskarens sida när det gäller de 

studerade personernas sociala liv” (Ibid, s. 377). Studiens fokus har legat på att som 

närvarande observatör intressera sig för en grupp under en förhållandevis lång tid och lyssna 

på vad som sägs i samtal både mellan individerna själva och med deltagande observatör. Även 

gruppens beteende har observerats (Bryman, 2008).  

 

Videoobservation valdes för att få en tydligare bild av vad som händer i musikundervisningen 

genom att särskilja och därmed uppfatta situationer. Enligt Jederlund (2008) finns det två 

skillnader mellan video som data jämfört med andra observationstyper. En skillnad är att det 

går att studera samma sekvens hur många gånger som helst och den andra skillnaden är att det 

går att observera detaljer. Filmen kan spelas upp ljudlöst, och med olika hastigheter. Det går 

även att spela upp en bildruta i taget. Observatören kan med fördel gå tillbaka och analysera 

skeenden flera gånger. Resultatet av videobaserad forskning är ofta väldigt omfattande och 

observatören måste veta vad den är intresserad av och därefter bryta ner materialet i mindre 

delar innan det går att analysera (Ibid).  

 

Enligt Bryman (2008) kan det i en studie som bygger på observationsmetoder vara svårt att 

veta när man ska sluta observera. Forskaren måste försäkra sig om att det inte finns några fler 

jämförelser att göra eller att det inte finns några nya frågor att ställa när det gäller det område 

som studeras (Ibid). I denna studie pågick observationerna under en längre period i 

författarens utbildning till specialpedagog vilken var en termin.  
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Deltagande observationer samt videoobservationerna dokumenterades genom att enligt 

Johansson & Svedner (2006) skriva löpande protokoll vilket innebar att sträva efter att skriva 

ned så mycket som möjligt om ett visst, längre skeende. Författaren/ observatören strävade 

efter att fokusera på de anpassningar som utgjordes under musiklektionerna samt strävade 

efter att de beskrivningar som gjordes vid observationerna var så detaljerade och precisa som 

möjligt samt fria från författarens egna värderingar och tyckande. De ord som användes var 

framförallt beskrivande och gav detaljer om skeendet (Ibid).  

 

Intervjuer genomfördes med projektledaren för El Sistema för att få underlag samt 

information om projektet. Intervjuerna som genomfördes under den deltagande studien var 

inte regelrätta intervjuer utan mer samtal som kompletterade observationerna. Samtalen kan 

enligt Bryman (2008) beskrivas som kvalitativa där forskaren följer den riktning 

intervjupersonernas svar går i genom att vara flexibel och kan anpassas efter de viktiga frågor 

som dyker upp (Ibid). Samtalen gjordes med projektledaren via personlig kontakt under 

ordnade former på skolor eller via mail.  

 

7.4 Genomförande 

 

Författaren fick kontakt med konkreta personer samt lov att delta i gruppens aktiviteter redan 

före forskningsskedet då projektet El Sistema via Umeå universitet erbjöd en eller flera 

studenter att forska om projektet. Författaren antog erbjudandet.  

 

Från i slutet av oktober till i början av december 2015 observerade författaren nätverksmöten, 

även kallade SPSM-möte via Skype eller personlig medverkan. Syftet med deltagandet var att 

genom observation få en inblick i hur pedagogerna uppfattade projektets effekter för eleverna 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Deltagarna på mötena och i projektet El 

Sistema, Umeå hade en yrkesutbildning som lärare, musiklärare, assistenter, specialpedagog 

samt fritidspersonal. På mötena deltog mellan sex till tolv personer. Viss frånvaro från 

deltagande pedagoger fanns vid varje möte. Mötena varade mellan en och en och en halv 

timme. Totalt deltog författaren på 5 möten. Enligt Bryman (2008) är deltagande observation 

”ett långvarigt engagemang från forskarens sida när det gäller de studerade personernas 

sociala liv” (Ibid, s. 377). 

 

När det gällde den videobaserade observationen genomfördes den på två olika skolor. 

Deltagande pedagoger på skolorna anordnade den filmning som gjordes av 

musikundervisningen. En filmkamera eller en I-PAD ställdes eller riggades upp på en 

bestämd plats i den undervisningssal som skulle användas för musikundervisningen. Ingen 

ansvarig deltagande pedagog filmade. Kameran eller I-PADEN började filma innan 

deltagande elever och pedagoger kom in i salen och stängdes av en stund efter att alla gått ut. 

En ansvarig pedagog i projektet El Sistema skickade digitalt det empiriska materialet som 

filmats till författaren av denna studie.  
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De detaljer och sekvenser som författaren tittade fokusinriktat på var hur projektet El Sistema 

inkluderade barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Om författaren tillämpar en viss, fastän grov, strukturering under det kvalitativa förfarandet 

kan analysmomentet underlättas (Backman, 2008). Genomgående har studien strukturerat 

genom att jämföra data bestående av videobaserad observation och deltagande observation. 

Den huvudsakliga analysen har skett “kontinuerligt under själva datainsamlingsmomentet” 

(Ibid, s. 60).  

 

Vid en observationsstudie bör observatören ha en avsikt med observationen och veta i stort 

sett vad den är ute efter (Backman, 2008). Författaren av studien har haft som avsikt att tolka 

försök till inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Observationerna har gett en innebörd, mening och slutgiltigt en helhetsbild och förståelse för 

det författaren studerat. 

 

7.5 Urval av dataunderlag 

 

Valet av projektet El Sistema gjordes genom att anta erbjudandet att forska om projektet. 

Under studietiden omfattade projektet El Sistema totalt cirka 535 elever på två skolområden. 

Eleverna gick i förekoleklass respektive årskurs 1 och 2. Av dem hade cirka 101 elever 

funktionsnedsättningar och/eller behov av särskilt stöd. 15 elever gick i träningsklass (A. 

Högstadius, personlig kommunikation, 17 augusti 2015). Studien omfattade två skolor med 

vardera 151 och 156 elever.  

 

Forskaren måste vanligtvis göra ett urval av vad som ska filmas. Studiens val av vad som 

skulle filmas gjordes av projektet El Sistema eget syfte att videodokumentera 

musikundervisningen för att kunna observera olika koncept av och under undervisningen. Då 

deltagande pedagoger i projektet El Sistema filmade musikundervisningen behövde inte 

författaren göra ett urval av vad som skulle filmas.  

 

När det gällde urvalet av deltagande skolor så kunde studien sägas använda sig av ett målstyrt 

urval då skolorna frivilligt valde att delta i projektet El Sistema. Enligt Bryman (2008) 

handlar kärnan i ett målstyrt urval om att välja ut enheter som organisationer, projekt eller 

liknande (Ibid).  

 

Den ena deltagande skolan tog emot elever från förskoleklass till och med årskurs 5. Totalt 

gick det 156 elever på skolan. Skolan hade 21 pedagoger varav 2 var förskollärare, 6 var 

fritidspedagoger, 10 var grundskollärare, 1 var elevassistent, 1 var fritidsledare och 1 var 

specialpedagog.  

 

Den andra deltagande skolan tog emot elever från förskoleklass till och med årskurs 5. Skolan 

hade även en förberedelseklass. Totalt gick det 151 elever på skolan. Skolan hade 26 
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pedagoger varav 2 var förskollärare, 4 var fritidspedagoger/ fritidspersonal, 9 var 

grundskollärare, 9 var elevassistenter, 1 var musiklärare och 1 specialpedagog.  

 

Projektet El Sistema hade undervisande musiklärare från Musikskolan i Umeå.  

 

När det gäller urvalet av vilka barn och elever som skulle observeras via video så var studiens 

huvudfokus att undersöka hur musikprojektet El Sistema i Umeå kommuns regi lyckades 

inkludera elever och barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De elever och barn 

som observerades deltog alla i musikprojektet. Det fanns elever som hade diagnos och 

flertalet var under utredning eller var på väg att utredas. Eftersom eleverna gick i de lägre 

årskurserna fanns det elever som inte hade hunnit bli utredda eller var under utredningen. 

 

Antalet deltagande elever på musikundervisningen varierade från cirka 12 till 28 stycken. 

Elevgruppen bestod av både pojkar och flickor. Lektionerna pågick mellan 30-45 minuter. 

Antalet pedagoger, lärare och/eller assistenter som deltog varierade mellan en till tre. En 

musiklärare var alltid med, någon gång var de två. Det var alltid samma musiklärare.  

 

7.6 Trovärdighet 

 

Som deltagare och författare är det lätt att ”ryckas med” i det projekt som studeras. Det är 

därför viktigt att identifiera och redovisa några så kallade distansskapande faktorer i 

sammanhanget. Distansskapande faktorer som spelade in i denna studie var följande: 

- Delaktig men på geografiskt avstånd: författaren bodde eller arbetade inte i Umeå. Att 

inte behöva vara på plats för att filma blev också en distansskapande faktor eftersom 

inga personliga integrationer med elever eller personal gjordes.  

- Tillhör inte musikerskrået: författaren är inte själv utövande musiker. 

- Distans med hjälp av teknik: författaren kunde spela upp de olika videoinspelningarna 

hur många gånger som helst vilket gör att det går att isolera olika enskilda händelser 

från det övriga sociala sammanhanget i klassrummet.  

 

När det gäller begreppen reliabilitet och validitet används och diskuteras dessa främst av 

forskare som tillhör den kvantitativa metodtraditionen. Validitet i betydelsen 

mätningsvaliditet är emellertid inte relevant som begrepp i denna studie då specifik och 

systematisk mätning inte används som metod och därför saknar speciell betydelse för studiens 

analys. Någon reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet hos en mätning är därmed svår att 

uppskatta eftersom det bland annat är omöjligt att “återskapa” de sociala betingelser eller den 

sociala miljön som gäller vid den inledande studien. Istället har studien valt att använda 

begrepp tillhörande den kvalitativa metodtraditionen: tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 

2008).  

 

Tillförlitligheten har fyra delkriterier, “trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera” (Ibid, s. 354).  

- Angående trovärdigheten har studien använt triangulering som ökar tillförlitligheten.  
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- När det handlar om överförbarhet så har författaren fokuserat på att skriva så fylliga 

och täta beskrivningar som går av de detaljer som ingår i den kultur studien 

observerat.  

- Beträffande pålitlighet har författaren försökt skapa en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen.  

- Angående möjlighet att styrka och konfirmera så har författaren strävat efter att 

undvika personliga värderingar eller teoretiska inriktningar som påverkat utförandet av 

och slutsatserna från undersökningen (Bryman, 2008).  

 

Vad gäller det andra metodbegreppet äkthet så framgår denna genom författarens belysning 

av frågan om vad som gäller för en rättvis bild: “Ger undersökningen en tillräckligt rättvis 

bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studeras?” 

(Ibid s. 357).  

 

7.7 Forskningsetiska principer 

 

Studien har följt de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2015). De består av fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. När det 

gäller informationskravet “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2015 s. 7) så gavs ett informationsbrev 

(Se bilaga 1) till projektledaren Agneta Högstadius 2015-09-07.  Hon vidarebefordrade brevet 

vidare till de deltagare som berördes av studien kring projektet El Sistema.  

 

Rörande samtyckeskravet, “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2015 s. 9) så finns det ingen information om detta i brevet. I 

de skolor där videodokumentation genomfördes så ansvarade deltagande pedagoger för att 

informera om samtyckeskravet. Information gavs framförallt av projektet El Sistema till 

vårdnadshavare av de elever som var deltagande i de observationer som genomfördes.  

 

Angående konfidentialitetskravet, “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem” (Ibid s. 12) så kommer studien inte lämna ut några 

personuppgifter. Uppgifter om vilken klass, klasselever eller vilka deltagande pedagoger som 

var med på det inspelade materialet finnas inte med. Ingen obehörig kommer få ta del av det 

empiriska materialet. Materialet användes endast till forskningsändamål.  

 

När det gäller nyttjandekravet “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål.” (Ibid s. 14) så kommer inget material att lämnas ut.  

8. Resultat och analys 
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Avsnitt 8.1 inleds med resultat och analys kring forskningsfrågan; Hur anpassar projektet El 

Sistema musikundervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Avsnitt 8.2 inleds med resultat och analys kring forskningsfrågan; Vilka effekter bedömer 

projektets pedagoger att musikundervisningen haft för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar?  För att underlätta läsandet finns det vissa förkortningar. NPF betyder 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Pedagoger samt elever utgörs av de aktörer som 

deltog i projektet El Sistema. Undervisning betyder i detta sammanhang musikundervisning. 
 

8.1 Hur anpassar projektet El Sistema musikundervisningen för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

ANPASSNING SITTDYNOR:  

Det allra tydligaste resultatet som framträde ur dessa data var att pedagogerna beskrev ett 

försök till anpassning för elever med NPF genom att lägga ut sittdynor i musiksalen för 

eleverna att sitta på under musiklektionerna. Pedagogerna ansåg att det troligtvis skulle 

underlätta för eleverna om det fanns en tydlig markering på sittplats eftersom pedagogerna 

upplevde att flertalet elever hade svårigheter med att veta var de borde/kunde sätta sig. 

Pedagogerna ansåg ett en anledning till detta var att eleverna var vana vid att det i de flesta 

klassrum fanns bänkar med tillhörande stolar som därigenom blev en tydlig markering för 

sittplats. Stolarna var ofta skyltade med elevernas namn. I musiksalen fanns det inga tydliga 

markeringar för sittplatser, inte ens stolar eller bord. Pedagogerna tog dock bort sittdynorna 

ganska omgående därför att flertalet elever använde sittdynorna till att slå varandra med 

istället för att sitta på.  

  

Analys: Enligt Ogden (1989) bör lärare kunna studera effekter kring de åtgärder som vidtas 

för eleverna så att planerna kan ändras för att överensstämma med signaler som fångas upp 

från eleverna. Det bör finnas en tydlig handlingsplan som bygger på en elev- och 

situationsanalys (Ibid). Enligt Lindqvist (1999) så ansåg Vygotskij att elever kan uppfostra sig 

själva där pedagogiken ska främja elevens egen verksamhet. För att vara en bra pedagog ska 

läraren ”skaffa sig psykologisk kunskap om den sociala miljön för att kunna handleda 

eleverna” (Ibid s. 73). Vygotskij ansåg vidare att elevers handlingar utvecklas av den sociala 

miljön. Därför påverkar miljön eleven vilket gör att det är viktigt att lärare och pedagoger 

organiserar miljön utifrån allas behov. Det krävs ”en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv 

miljö” (Ibid s. 73). När det gäller undervisning av elever med NPF så ska teorier ligga till 

grund för det pedagoger gör i klassrummen och i mötet med varje enskild individ. Det krävs 

konkreta kunskaper om barns utveckling och återkommande uppdateringar av vetenskapliga 

riktningar kring olika metoder och uppfattningar (se vidare Lund (2006) och Iglum (1999).  

Resultatet visar att pedagogerna strävade att anpassa musikundervisningen för elever med 

NPF genom experimenterande förhållningssätt men fick ändra planerna på grund av de 

signaler från eleverna som fångades upp. Utifrån ett flexibelt sätt och sin egen bedömning av 

situationen använde sig pedagogerna alltså av de hjälpmedel och metoder som de trodde 

kunde gagna inlärningsprocessen.   
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ANPASSNING GENOM TYDLIG STRUKTUR:  

Resultatet visar att pedagogerna strävade efter anpassning genom icke-verbala uttryck i form 

av beröringar som pedagogerna framför allt använde i samspelet med oroliga elever. 

Pedagogerna beskrev att dessa elever hade svårt att sitta stilla eller delta i moment, till 

exempel i rörelser som utfördes. Beröringarna innebar bland annat i att pedagoger la sina 

händer på elevers axlar, ryggar, eller armar. Pedagoger kunde även ha elever sittandes nära 

intill sig, ibland halvt uppkrupen i knät på pedagogen eller kunde pedagogen ställa sig framför 

eller bredvid en elev för att tydligt visa vad och hur eleven skulle genomföra till exempel 

klappövningar. Pedagogen kunde till exempel ta tag i elevens händer för att hjälpa till att 

klappa på rätt ställe. Pedagogen strävade ofta efter att få ögonkontakt med eleven. Andra 

beröringar utgjordes av avslappningsövningar vilket innebar att eleverna låg ner samtidigt 

som lugn avslappningsmusik spelades. Musiklärare/pedagoger gick sedan runt till en elev i 

taget och berörde eleven försiktigt genom att ta på elevens ben eller arm. Först då fick eleven 

resa på sig och gå ut ur undervisningssalen. 

 

Andra icke-verbala uttryck som elever och pedagoger gjorde var att klappa händerna mot 

varandra eller att alla klappade på samma sätt i samma takt.  

 

Pedagogerna lät ibland elever ligga ner eller sitta och titta på undervisningen. Eleven/eleverna 

kunde även sitta utanför samlingsringen. Om någon elev inte deltog aktivt påverkade det inte 

undervisningen märkbart. De andra eleverna deltog oftast frekvent ändå. Till exempel så 

gjorde en elev inte de klapprörelser som skulle göras mot sin kamrat. Kamraten gjorde dock 

klappövningarna i alla fall ut i tomma luften. 

 

Om elever verkade behöva eller ville lämna musiklektionen fick de göra det. Oftast kom 

eleven tillbaka efter en stund. Ibland följde en pedagog med, ibland satt pedagogen kvar och 

lät eleven gå iväg själv.  

 

Exempel på anpassning med hjälp av verbala uttryck var att eleverna ibland tilläts att berätta 

korta händelser om vardagliga ting eller komma med förslag på hur det såg ut i staden som 

deltagarna skulle göra en fantasiresa till. Andra förslag och/eller önskemål var vilket språk 

deltagarna skulle sjunga på. Andra verbala uttryck var att musikläraren pratade/diskuterade 

med eleverna när det uppstod en konflikt. Musikläraren pratade/diskuterade med eleverna om 

att det inte var okej att skratta åt någon deltagare om den deltagen blir ledsen av det. 

Musikläraren beskrev och förklarade också varför musikundervisningen hade regler samt 

varför det var viktigt att följa dem. Eleverna fick ibland vara ”lärare” och visa eller berätta för 

andra deltagare hur de skulle dansa eller sjunga. Det hände att musikläraren låtsades glömma 

bort hur en sång började och lät då eleven/eleverna komma med förslag på hur sången började 

och därmed hjälpa till att starta upp sången.  

 

Andra verbala uttryck var att undervisningen alltid startades upp med en “hej-sång” där varje 

elev och deltagare namngavs. Musikläraren tittade alltid mot den elev eller pedagog som 

namngavs. Musikläraren tittade även intresserat mot elever som ville säga något och nickade 
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och verkade lyssnade på vad de sa. De elever som ville krama musikläraren fick göra det när 

musiklektionen var slut.  

 

Analys: Enligt Nilholm & Alm (2010) kan en viktig strategi för att nå en framgångsrik 

inkludering vara att inte skratta åt andras åsikter samt ha en inställning till att det är bra att 

människor tycker och tänker olika (Ibid). Pedagoger ska ha ett respektfullt bemötande av 

elever och tydligt visa att människor inte behöver vara överens. Pedagoger ska agera 

omedelbart om det uppstår problem och konflikter. En annan strategi är att ge tydliga ramar i 

form av grundregler som att alla har rätt att uttrycka sin åsikt och respektfullt lyssna på andras 

åsikter. Det är viktigt att ha samtal med elever. Pedagoger ska tänka på att tala med elever 

istället för till dem. En annan viktig framgångsfaktor kring inkludering är att se eleven oavsett 

om den är utagerande eller inåtagerande. Människor har ett grundläggande behov av att bli 

sedda, att bli sedd gör att man tillhör ett sammanhang, man är något i förhållande till någon 

annan (se vidare Nilholm och Alm (2010) och Lund (2006). Resultatet visar att pedagogerna 

strävade efter att anpassa musikundervisningen för elever med NPF. Pedagogerna i denna 

studie kunde utifrån ett flexibelt sätt och sin egen bedömning av situationen använda sig av de 

icke-verbala och verbala uttryck som de trodde kunde gagna inlärningsprocessen. 

 

Enligt Grahn (2005) är icke-verbala och verbala uttryck basen utifrån vilken pedagoger och 

lärare formar en kunskap genom sinnesupplevelser. Människan utvecklar en stimulans till 

allsidig utveckling och gör sig medveten om vilka möjligheter vi har och vilka vi är (Ibid). 

Jederlund (2011) menar att ett sätt att utveckla barn och elevers kommunikation och sociala 

förmåga är genom sång, röst, lek och instrumentspel (ibid) Det kan vara viktigt att utforma 

miljöer och lokaler på rätt sätt eftersom det kan påverka individers sätt att fungera. Viktiga 

frågor som pedagoger i skolan bör ställa sig är ”Vad i miljön skapar splittring? respektive 

främjar koncentration?” Se vidare Kadesjö (1992). 

 

Angående anpassning kring tydlig struktur utgick pedagogerna ifrån att bildstöd kunde vara 

en lämplig åtgärd på undervisningsstruktur. Bildstöd är ett kommunikationsstöd för individer 

som till exempel kan vara otrygga av oförutsägbarhet i tillvaron. Bildstöd är ofta en skylt med 

en bild samt ord som tydliggör det som ska ske under en vecka eller en dag. Det bildstöd som 

användes i de flesta klassrum på de deltagande skolorna var dagsscheman (ett bildstöd som 

tydliggör vilka lektioner/aktiviteter som händer i skolan under en dag) som fanns uppsatta på 

en whiteboard eller anslagstavla. Ett dagsschema kunde bestå av olika skyltar utformade med 

ord och bilder som var uppsatta med en magnet som en lista, till exempel en skylt med ordet 

”matematik” samt en bild på en matematik bok och under den en skylt med ordet ”rast” samt 

en bild på barn som leker. Även tidsangivelser kunde stå med. Det bildstöd som förekom på 

dagsschemat för musikundervisning var till exempel en skylt med ordet ”musik” samt en bild 

på en not. Det förekom dock inga detaljerade texter och/eller bilder av vad som skulle ske 

under en musiklektion.  

 

Pedagogerna diskuterade med musiklärarna om införande av bildstöd på musiklektionerna 

vilket i så fall skulle inneburit bilder med ord på det som skulle ske under en musiklektion. 

Musiklärarna ville dock inte att musikundervisningen skulle ha en bestämd 
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undervisningsstruktur. Musiklärarna ville att lektioner framförallt skulle utgå från en 

intensitetsstruktur vilket innebar att blanda rörliga och aktiva sånger/danser med lugna, för att 

få en lektionsstruktur som blev lagom intensiv. Musiklärarna ansåg att det mesta av 

undervisningen skulle handla om att locka fram kreativitet hos elever och barn. Musiklärarna 

upplevde att de strävade efter att genomföra samma struktur i början och i slutet av 

musiklektionerna genom att deltagarna gick in i ett långt led där alla höll varandra i hand, 

alltid till samma sång. Undervisningen avslutades oftast på samma sätt som den började.  

 

Analys: Ruijs m.fl. (2010) menar att goda strukturer i undervisningen kan gagna alla elever 

men särskilt elever med olika funktionsnedsättningar (Ibid). De svårigheter som elever har i 

skolan kan vara av tillfällig art och övergående och skolmiljön kan bidra till och förebygga att 

svårigheterna uppstår (Isaksson, 2009). Dagens arbetsliv ställer krav på kreativitet och 

flexibelt tänkande för att människan ska kunna hålla jämna steg med den utveckling som sker 

i samhället och kunna klara av att vara uppfinningsrik (SOU, 1999:63). Resultaten visar att 

musiklärarna i denna studie skulle ta ställning till den struktur och de upplägg kring 

dagsscheman som fanns uppsatta i olika klassrum på skolorna. Musiklärarna strävade efter en 

intensitetsstruktur i undervisningen men skulle ändå kolla den struktur av bildstöd som fanns i 

klassrummen för att kunna utröna om detta kunde användas i musikundervisningen. Detta 

genomfördes dock aldrig under den tiden studien pågick. Pedagogerna i denna studie 

inhämtade erfarenheten att trots olika åsikter om vilka strukturer musikundervisningen kunde 

försöka utforma, försökte de tillsammans genom olika tillvägagångsätt utröna en gemensam 

struktur. 

 

ANPASSNING SÄRSKILDA BEHOV: 

Vidare beskrevs anpassningar kring elever som ansågs ha särskilda behov. Pedagogerna ansåg 

bland annat att det fanns elever som var ljudkänsliga vilket innebär att individen har en 

överhördhet.  Överhördhet betyder att individen fångar upp irrelevanta ljud som till exempel 

en tickande klocka och distraheras då av det. Detta medförde till att pedagogerna bedömde att 

det fanns svårigheter i att inkludera dessa elever i undervisningen då det i musikundervisning 

ingår många olika sorters ljud. Pedagogerna diskuterade olika förslag på vad som kunde 

underlätta inkluderandet av dessa elever i musikundervisningen, till exempel gavs förslag på 

att köpa in öronproppar som kan sortera bort irrelevanta ljud. Inköpen gjordes dock aldrig 

under studietiden då pedagogerna ansåg att öronpropparna var för dyra.  

 

Andra särskilda behov som beskrevs var den ljuskänslighet som vissa elever ansågs ha. Att 

vara ljuskänslig innebär att individen till exempel kan få huvudvärk eller blir distraherad av 

blinkande ljus eller starka lysande lysrör. Pedagogerna beskrev även elever som ansågs bli 

lugnare och tryggare av tidsstöd som till exempel timglas eller tidstock. Genom tidstöden 

bedömdes eleverna få ett tydligt hjälpmedel på hur lång tid det var kvar av lektionen. 

Pedagogerna ställde frågan om musiklärarna kunde pröva bedriva undervisning utan ljus samt 

med tidsstöd någon gång. Under studietiden prövade aldrig pedagogerna eller musiklärarna att 

släcka ljuset eller använda timglas.  
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Pedagogerna beskrev vidare att de upplevde att flertalet av eleverna lätt distraherades av den 

rörlighet som förekom på musiklektionerna till exempel i de olika danser, klappövningar och 

sånger som utfördes av deltagarna. Pedagogerna beskrev även elever som tyckte att 

undervisningen inte var särskilt rolig, då eleven/eleverna uttryckte att den inte innehöll något 

av deras intresseområde, som till exempel Mind Craft. 

 

Andra elever beskrevs ha särskilda behov kring förflyttningar från och till klassrum då 

pedagogerna upplevde att eleven/eleverna verkade vara allmänt omotiverade att lämna det 

egna klassrummet samt uttalade att de helst av allt ville ha all undervisning i det egna 

klassrummet.  

 

Andra särskilda behov som beskrevs var vissa elever som betraktades ha behov av att delvis 

isolera sig genom att bland annat gå på toaletten ”för länge” när det var dags för 

musikundervisning. Pedagogerna ansåg att det dessa elever behövde samt ville isolera sig från 

resten av klassen ibland. Flertalet av eleverna med särskilda behov upplevdes lätt bli indragna 

i olika konflikter, som i vissa fall kunde utvecklas till slagsmål och/eller pratade eleverna rätt 

ut, retades, berörde/petade på andra elever eller på andra sätt krävde uppmärksamhet. Dessa 

elever ansågs ha ett stort behov av en pedagog, som kände eleven/eleverna väl, alltid fanns 

nära tillhands samt att pedagogerna beskrev att de tog väldigt mycket energi från både andra 

elever och av pedagoger 

 

Analys: Enligt Ogden (1989) kan olika beteendeproblem i skolan definieras med 

interpersonella problem, sviktande förmåga att lära in eller prestera i skolsammanhang, 

beteendemässiga och/eller emotionella störningar samt beteende som skiljer sig från norm- 

eller åldersrelaterade förväntningar (Ibid). Elever med NPF kan ha inlärningssvårigheter, 

beteendestörningar och ångest med mera. Problemen kan vara långvariga och allvarliga vilket 

kan göra att eleven har behov av specialundervisning. Det kan vara svårt att hitta en ideal 

skolsituation för elever i behov av särskilt stöd. Eleven kanske lär sig mer under ett kort pass 

med en specialpedagog än under en lektion med resten av klassen. Det är av vikt att tänka på 

avvägningen mellan undervisning i speciella former och i ordinarie klass (se vidare Kutsher 

(2010) och Kadesjö (1992). Iglum (1999) anser att en fråga pedagoger i skolan kan ställa sig 

när de möts inför elever med särskilda behov är ”Vad beror sjukdomen/handikappet på och 

hur vanligt är det med dåligt uppförande?” (Ibid s. 145). Resultatet visar att pedagogerna i 

denna studie inhämtade vissa erfarenheter under och kring försöken till inkludering av elever 

med NPF i musikundervisningen genom att kartlägga de elever som ansågs ha särskilda 

behov. Observationerna visade på att pedagogerna i denna studie strävade efter att inkludera 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med bland annat hjälp av tydliga 

strukturer i musikundervisningen. Pedagogerna inhämtade erfarenheten att det fanns vissa 

svårigheter att inkludera vissa elever med särskilda behov, till exempel överhördhet, i 

musikundervisningen men kunde utifrån ett flexibelt sätt och sin egen bedömning av 

situationen utröna olika hjälpmedel och metoder som de trodde kunde gagna 

inlärningsprocessen. Dock utgjorde bland annat kostnadsskäl att allt inte kunde testas. 

 

ANPASSNING INTEGRATION AV ÄMNEN: 
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Observationerna visar vidare att en anpassning pedagogerna gjorde var försök till integration 

av andra ämnen i musikundervisningen, framför allt ämnet matematik genom olika 

sifferramsor och sånger med siffror. Det förekom även matematikövningar som rörde takt och 

noter. Ett exempel på detta var att musiklärarna ibland hade med helnoter, halvnoter, 

fjärdedelsnoter och åttondelsnoter i undervisningen. Noterna var utskrivna på ett papper. 

Musikläraren berättade för eleverna att till exempel en helnot är lika lång som två halvnoter. 

Här följer en tydligare förklaring: Alla noter är lika långa men du måste ”springa” åtta gånger 

så snabbt i en åttondelsnot som du kan ”gå” en gång i en helnot. Till exempel så springer du 

åtta steg på åtta sekunder. Om du istället ska ”springa” fjärdedelsnoter så springer du fyra 

gånger på åtta sekunder. Om du ska ”gå” en helnot så går du ett långt steg på åtta sekunder. 

Musikläraren hade ibland även med sig ett helt äpple för att dela på det i hälften, sen fyra bitar 

och slutligen åtta bitar. Eleverna diskuterade bland annat om en person blir lika mätt av att äta 

ett helt äpple som av att äta två halvor, eller om man blir lika mätt av att äta en hel pizza som 

att äta två pizzahalvor. När det gäller pizzan så använde musiklärarna ett runt tyg som ofta 

fanns på golvet i musiksalen. Tyget hade ett kors uppritat vilket bildade fyra ”pizzadelar”. I de 

fyra delarna kunde även noter läggas ut, i en del lades en helnot, i en del två halvnoter, i en 

del fyra fjärdedelsnoter och i en del åtta åttondelsnoter. I och med detta tillfrågade 

musikläraren tre till fyra elever om de ville delta i en övning Under observationen som 

gjordes tackade ingen elev nej till deltagandet.  Övningen gick ut på att eleverna var i en del i 

det uppritade korset. I delen skulle eleverna gå eller springa beroende på vilken sorts not som 

låg där. Befann sig deltagarna i en del där en helnot låg skulle de gå långsamt, befann de sig i 

en del där åtta åttondelsnoter låg skulle de springa mycket snabbt.  

 

Andra ämnen som integrerades var språk samt samhällsorienterade ämnen genom att 

deltagarna dansade olika danser från olika länder samt sjöng på olika språk. Framförallt sjöng 

deltagarna på engelska och ibland kombinerade undervisningen ämnen genom att till exempel 

sjunga engelska sifferramsor. Ibland sjöng deltagarna även sånger på gamla Västerbottniska 

dialekter.  

 

Analys: Enligt Grahn (2005) är bild, musik, rörelse och språk centralt för en musisk skola. 

Det musiska lärandet ska ha med musik, idrott/rörelse, bild och inslag av 

dramakommunikation. Pedagoger och lärare hämtar och integrerar metoder, tekniker, teorier 

och perspektiv från dessa ämnen men även från andra discipliner (Ibid).  Vid diagnoser som 

DAMP och ADHD är det oftare en regel än ett undantag att elever har problem med läs- och 

skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter och psykiska störningar. Pojkar drabbas tre gånger så 

ofta som flickor (Gillberg, 2005). Det arbete som bedrivs i skolan bör utforma en helhet där 

olika kunskapsområden kommer till sin rätt (Jederlund, 2011). Resultatet visar att pedagoger i 

projektet El Sistema strävade efter att anpassa musikundervisningen för elever med NPF 

genom att integrera andra ämnen i musikundervisningen. Pedagogerna i denna studie kunde 

utifrån ett flexibelt sätt och sin egen bedömning av situationen använda sig av de hjälpmedel 

och metoder som de trodde kunde gagna inlärningsprocessen. Vidare visar resultatet att 

projektet strävade efter musiskt lärande då musikundervisningen hade med musik, 

idrott/rörelse, bild och inslag av dramakommunikation. Pedagogerna i projektet hämtade och 

integrerade metoder, tekniker, teorier och perspektiv från dessa ämnen men även från andra 
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discipliner. Resultaten visar även på att största delen elever som omnämndes ha särskilda 

behov var pojkar. 

 

8.2 Vilka effekter bedömer projektets pedagoger att musikundervisningen 

haft för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

EFFEKTER FÖR ELEVER SOM GRUPP: 

Det allra tydligaste resultatet som framträdde ur dessa data var erfarenheter pedagogerna 

beskrev i de nätverksträffar som genomfördes under studiens gång. Pedagogerna beskrev att i 

början av december 2015 upplevdes flertalet elever vara lugnare och tryggare på 

musiklektionerna jämfört med i början av terminen. Eleverna upplevdes gladare och mer 

motiverade och uttalade sig i större utsträckning mer positivt om musikundervisningen. 

Pedagogerna beskrev även elever som från början av höstterminen 2015 hade ett stort 

motstånd mot att delta i musikundervisningen deltog villigare i slutet av höstterminen 2015. 

Ytterligare en positiv effekt var att flertalet elever som inte ville delta i undervisningen i 

början av höstterminen 2015 deltog mer frekvent i slutet av densamma. Pedagogerna 

bedömde att detta bekräftades genom de analyser av enkäterna som hittills genomförts med 

deltagande elever. De positiva effekterna ansågs bero på kontinuiteten av att ha två 

musiklektioner i veckan.  

 

Vidare beskrev pedagogerna att de erfor erfarenheter genom att observera vissa delar kring 

den videofilmning av musikundervisningen som genomfördes. Bland annat beskrev 

musikläraren att hen upptäckte att hen gav somliga elever ordet oftare än andra. Pedagogerna 

observerade även elever som ansågs ha särskilda behov när det gällde musikundervisningen. 

Observationerna riktades framför allt mot hur eleverna agerade under musikundervisningen, 

alltså vad eleverna gjorde samt när och hur.  

 

I början av höstterminen 2015 valde pedagogerna att inte filma all musikundervisning då det 

ibland deltog elever som av olika anledningar inte fick delta på bild eller film. Pedagogerna 

fortsatte att diskutera med berörda vårdnadshavare om vikten av att filma undervisningen, 

varför man gjorde det, samt vilka som skulle se filmerna. Detta bidrog till att pedagogerna i 

slutet av december 2015 hade fått tillstånd från alla vårdnadshavare att filma. 

 

Andra beskrivningar handlade om pedagogernas upplevelse av att ofta när vikarier deltog på 

undervisningen i stället för ordinarie pedagoger förekom det ofta oroligheter som att eleverna 

var stökigare samt att de lyssnade mindre på musikläraren. Detta gjorde att musiklärarna 

ansåg att det kunde vara svårt att ha en fungerande och bra undervisning när vikarier deltog. 

Pedagogerna diskuterade att utforma en tydlig arbetsbeskrivning på vad vikarier förväntades 

göra under en musiklektion eftersom det aldrig gick att garantera att ordinarie pedagog deltog 

varje gång 

 

När det gäller handledning visar observationerna att pedagogerna beskrev att de ville att 

specialpedagog skulle delta i samt observera undervisningen och därigenom bland annat 
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fokusera på elever och barn med NPF för att sedermera ge handledning. Någon 

specialpedagog deltog aldrig i undervisningen under den tid studien gjordes. Enligt 

pedagogerna var anledningar till det dels att det fanns för få anställda specialpedagoger på de 

deltagande skolorna samt att de specialpedagoger som arbetade på skolorna var upptagna av 

andra arbetsmoment under musiklektionerna och därför inte kunde delta.  

 

Analys: Enligt Nilholm & Alm (2010) så är en framgångsrik strategi när det gäller 

inkludering av elever att utnyttja gruppaktiviteter för sociala processer och lärandeprocesser. 

Vissa gånger sägs strategin vara ännu viktigare för barn med funktionsnedsättning (Ibid). 

Atmosfären och andan i klassrummet kan vara avgörande för koncentrationsförmågan hos alla 

barn och elever. Genom musisk fostran går det att skapa en känsla av gemenskap för eleverna. 

Läraren bör ha en bred syn på lärandet där lek, erfarenheter och upplevelser är viktiga 

aspekter (se vidare Kadesjö (1992) och Grahn (2005). Det sociokulturella perspektivet 

intresserar sig för individen i gruppen, fenomenet inom gruppen samt ömsesidiga 

påverkningar mellan grupper. Det förklarar känslor, tankar och beteenden i relation till den 

sociala påverkan individen utsätts för. Den kultur vi växer upp i eller de grupper vi tillhör 

utgör grunden i perspektivet. En grupp gör intryck på oss men vi gör även intryck på gruppen 

(Arosesus, 2013). Pedagogerna i projektet El Sistema inhämtade erfarenheter om försöken till 

inkludering av elever med NPF i musikundervisningen genom att diskutera och utvärdera 

resultat genom nätverksträffar och kom därigenom fram till slutsatser som de kunde använda 

för inkludering av elever med NPF i musikundervisningen.  

 

Enligt Ruijs m.fl. (2010) är framgångsfaktorer när det gäller inkludering att ha en 

välstrukturerad undervisning vilket bland annat kan innebära att ha med utvärderingar i 

undervisningen samt  är att ha en välstrukturerad undervisning som bland annat innebär 

handledning (Ibid). Resultatet visar att pedagogerna uttryckte ett behov av mer frekvent 

handledning och deltagande av specialpedagog. Pedagogerna beskrev att trots olika 

påtryckningar och försök från pedagogernas sida fick de aldrig någon frekvent handledning 

eller deltagande av specialpedagog under den tid studien gjordes.  

 

EFFEKTER FÖR ENSKILD ELEV: 

Det allra tydligaste resultatet som framträder ur dessa data visar att en erfarenhet projektet 

gjorde var att en elev, som enligt pedagogerna aldrig tidigare märkbart deltagit i den 

sångundervisning som bedrivits, helt plötsligt började sjunga. Pedagogerna ansåg att detta 

kunde bero på att eleven hamnat utanför samlingsringen av deltagare och därmed kommit i 

närheten av pianot och musikläraren. Eleven ansågs därigenom fått fullt fokus på 

musikläraren och pianot, vilket möjligtvis utgjorde en trygghet samt skapade en ram för 

eleven. 

 

Analys: Enligt Phillips & Soltis (2010) ansåg Dewey att skolan låter lärare och elever arbeta 

med individuella uppgifter, det motarbetar kommunikationen samt ett aktivt förhållningssätt 

hos eleverna. Skolor borde istället involvera elever till samarbete i olika meningsfulla 

aktiviteter för att lösa problem. Genom funktionella aktiviteter i sociala sammanhang lär sig 

eleverna någonting enligt Dewey. Det innebär att lärare måste skapa förutsättningar som 
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sporrar tänkandet hos eleverna. Nya idéer måste prövas genom kommunikation med andra för 

att kunna lära sig (Ibid). Enligt Aroseus (2013) är människan en social varelse ett flockdjur 

det är tillsammans med andra som vi blir människor (Ibid).  Resultatet visar att pedagogerna i 

denna studie kunde utifrån ett flexibelt sätt och sin egen bedömning av situationen använda 

sig av de icke-verbala och verbala uttryck som de trodde kunde gagna inlärningsprocessen. 

Genom att pedagogerna involverade elever i meningsfulla aktiviteter löste det problem som 

att inte vilja delta genom att sjunga.  

 

9. Diskussion 

 

Detta avsnitt inleds med metoddiskussion, därefter följer en avslutande diskussion, fortsatt 

forskning samt slutord. 

 

9.1 Metoddiskussion  

 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur projektet El Sistema inkluderat 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i musikundervisningen. Syftet med att 

använda kvalitativ metod i denna studie motiverades av att forskningsstrategin var tolkande. 

Tonvikten låg mer på innebörd och mening i ord än på siffror vid analys och insamlande av 

data. Den omedelbara synen på forskningsobjektet genererades på grundval av de praktiska 

forskningsresultaten.  

 

Huvudfokus i studien var att få en förståelse för hur den sociala verkligheten konstruerades i 

konceptet El Sistema. Grundvalen för denna förståelse var att undersöka hur deltagarna 

tolkade verkligheten i konceptet. För att säkerhetsställa resultat användes triangulering genom 

att tillämpa datainsamlingsmetoderna deltagande observation, videoobservation samt intervju 

med projektledare. Observationerna kopplades samman med aktuell forskning vilket gjorde 

att jag utvecklade samt ökade mina kunskaper om olika delar av barn och elevers lärande och 

utveckling. Att observera med hjälp av videoobservationer handlade om försök att se på något 

som redan är bekant med nya ögon samtidigt som jag försökte lära mig att registrera det som 

var nytt och oväntat. Hade studien valt endast deltagande observation eller videobservation 

hade resultatet troligtvis blivit annorlunda.  

 

Enligt Bryman (2008) kan det vara svårt att veta när man ska sluta observera. Det finns ofta 

ingen tydlig slutpunkt. Olika stressfaktorer som ens familjeliv eller att forskningen kan bli för 

ansträngande kan bidra. Forskaren måste försäkra sig om att det inte finns några fler 

jämförelser att göra eller att det inte finns några nya frågor att ställa när det gäller det område 

som studeras (Ibid). Observationerna pågick under studietiden vilken var en termin.  

 

Det var svårt att veta när gränsen för tittandet av videoobservationerna skulle upphöra, 

framför allt när det gällde detaljer efter detaljer.. Frågor som ”Hur många gånger bör jag 
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observera en film? Jag kanske missade något viktigt, ska jag spola tillbaka?” dök ständigt 

upp. Allt eftersom observationstiden pågick upplevde jag en känsla över att ha sett tillräckligt 

med detaljer eller viktiga skeende och gick då på den känslan när jag bestämde denna gräns. 

Den deltagande observationen var lättare att avsluta då nätverksträffarna var begränsade till 

antal och pågick under en viss tid.  

 

I frågan om överförbarhet var strävan att skriva så fylliga och täta beskrivningar som möjligt 

av de detaljer som ingick i den kultur som observerades samt att jag tog del i de dokument 

ansvarig pedagog upprättade efter mötena. Angående pålitligheten i dessa beskrivningar låg 

focus på att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen. Beskrivningarna sammanställdes sedan med hjälp av information från 

dessa dokument. 

 

Urvalet i studien gjordes målstyrt, vilket innebar att de deltagande skolorna var utvalda av 

själva projektet. En studie av ett annat projekt i konceptet El Sistema hade eventuellt gett ett 

annat resultat. Om projektet El Sistema hade haft andra deltagande skolor från andra områden 

hade det troligtvis också påverkat resultaten.   

 

När det gäller deltagande i projektets El Sistemas nätverksmöten skedde det genom fysiskt 

närvaro på plats eller via virtuella kommunikationsmedel som Skype. Deltagandet via 

virtuella kommunikationsmedel resulterade i att alla deltagare inte syntes. Det förekom 

störningar i ljudet i form av resonans från frågor och prat av andra personer som befann sig i 

den miljö där deltagandet utfördes. Det kunde även uppstå en rundgång av mitt eget prat men 

det gick att åtgärda genom att sänka ljudet för att sedan försiktigt skruva upp det igen. Det 

kunde även uppstå ett eko av min egen röst. En fördel när det gällde möjligheterna att 

analysera och tolka dessa data kunde ha varit att spela in det som sades på mötena för att 

sedan transkribera det.  

 

Ingen elev eller pedagog tog någon synbar notis om kameran eller I-PADEN, vilket 

förmodligen hade varit fallet om en pedagog filmat, framförallt i början av filmandet. De 

fördelar som den begränsade vinkeln medförde till var att det inte blev ett ”rörigt” och 

”otydligt” empiriskt material. En kamera som hela tiden byter vinklar och fokus kan skapa ett 

material som kan bli svårt att titta på till följd av alla rörelser kameran gör. Det kan 

exempelvis bli svårt att koncentrera sig på detaljer. De nackdelar som den begränsade vinkeln 

medförde var att det inte gick att se allt som hände, och inte se alla deltagare. Synskärpan blev 

begränsad, och observatören fick nöja sig med att se det som gick att se. 

  

Behövdes videoobservationen avslutas av olika skäl var det bara att trycka på pausknappen 

vilket var en fördel. Det gick även att spola tillbaka filmen för att se samma sekvens om och 

om igen. Det gick även att stänga av ljudet för att kunna koncentrera sig på skeendet, men det 

gjordes aldrig då sången och musiken ansågs ha stor relevans för tolkningen av det empiriska 

materialet. 
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9.2 Avslutande diskussion 

 

Projektet El Sistema i Umeå kommuns regi strävade efter budskapet ”Alla ska vara med” med 

visionen att alla elever och barn skulle kunna delta i en orkester oavsett vilken 

funktionsnedsättning eleven än hade. Projektet som startade 2013 finansierades bland annat 

av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Varje läsår måste projektet söka nya projektpengar 

för att ha möjligheten att fortsätta.  

 

Som studiens genomgång av tidigare forskning visar, påverkar olika former av 

musikundervisning och musikutövning barns och elevers inlärningssituation positivt 

(Bjørkvold, 1991; Jederlund, 2011; Jellison, 2006). Ett viktigt resultat som framträdde ur det 

data som fanns till förfogande var att en erfarenhet pedagogerna i projektet El Sistema gjorde 

kring musikundervisningen när det gällde inkludering av elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar var att flertalet elever upplevdes vara lugnare och tryggare på 

musiklektionerna i slutet av terminen än i början.  Eleverna upplevdes gladare och mer 

motiverade samt uttalade sig mer positivt om musikundervisningen. Pedagogerna beskrev 

även elever som från början av terminen hade haft ett stort mottstånd av att delta på 

musikundervisningen i slutet av densamma deltog mer villigt. De positiva effekterna ansågs 

bero på kontinuiteten av att ha två musiklektioner i veckan.  

 

Enligt observationen så deltog aldrig någon specialpedagog i försöken att inkludera elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i musikundervisningen. Detta gjorde att 

deltagande pedagoger aldrig fick relevant handledning av specialpedagog. Om en 

specialpedagog redan från början deltagit vid några undervisningstillfällen kring projektet El 

Sistema hade hon/han med stöd i forskningsbaserade teorier kunnat strukturera upp olika 

handlingsplaner kring åtgärder och strategier för elever och personal. Till exempel om vikten 

av bildstöd i musikundervisningen och hur det i så fall kan utformas, eller hur undervisning 

för elever som har överhördhet bör och kan läggas upp. Specialpedagogen kunde vidare 

utreda frågor angående inkludering i musikundervisningen kring elever med till exempel 

överhördhet eller elever som helst bara vill vistas i det egna klassrummet 

 

Andra resultat som framkom var att projektet El Sistema strävade efter att anpassa 

musikundervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom icke-

verbala och verbala uttryck eller genom att försöka förändra undervisningssituationen. Det 

framkom att det fanns elever och barn som upplevde att musik var påfrestande på olika vis, 

kanske upplevde eleven/barnet att det var för rörig och/eller för intensivt eller kanske hade 

eleven/barnet en ljudöverkänslighet som gjorde att musikundervisningen upplevdes 

påfrestande.  

 

Hur kan eller bör skolor eller projekt som El Sistema inkludera elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar på musikundervisning? Kanske kunde undervisningen utföras enskilt 

endast för och med en elev en kort stund i elevens egna klassrum där det räckte med att spela 

och sjunga endast en låt? Kadesjö (1992) menar att det är svårt att hitta en ideal skolsituation 

för elever i behov av särskilt stöd. Eleven kanske lär sig mer under ett kort pass med en 
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specialpedagog än under resten av dagen i den stora klassen. Det är av vikt att tänka på 

avvägning mellan undervisning under speciella former och i ordinarie klass då skolan innebär 

så mycket mer än bara inlärning av ämnen (Ibid). Enligt Ogden (1991) bör det alltid finnas en 

tydlig handlingsplan som bygger på en elev- och situationsanalys (Ibid). Vidare kunde kanske 

frågor som “ Var är jag? Vart vill jag komma? Vad är det jag gör? och “Vad behöver jag för 

att komma vidare?” (Lendahls & Runesson 1995, s. 142) eller ”Vad i miljön skapar splittring? 

respektive främjar koncentration?” (Kadesjö 1992, s. 135) möjligtvis utveckla projektet El 

Sistema framåt.  

 

I studien framkom resultat där flertalet elever uppvisade mer positiva reaktioner på 

musikundervisningen i slutet av höstterminen 2015 än i terminens början. För flertalet elever 

bidrog troligtvis kontinuiteten med att få musiklektioner två gånger i veckan till att eleverna 

kände sig mer inkluderade i verksamheten, men frågan kvarstår om detta gällde alla elever. 

 

Jag hoppas att mitt kommande arbete som specialpedagog bland annat kommer att bestå av 

observationer där lärare och pedagoger accepterar att jag försöker se med “andra” och “nya” 

ögon. Där observationerna kan leda till att pedagoger blir medvetna om de olika händelser och 

skeende som kan inträffa under olika undervisningslektioner och i samband med det ställa 

frågor kring målen med undervisningen, exempelvis ”Vart vill vi komma?” och ”Hur ska vi 

nå dit”?  

 

I diskussioner om skolors mål borde lärare och pedagoger ställa frågor som var gränsen dras 

för vad som anses vara normalt eller hur en människa ser ut som har fått en plats på den 

”rätta” sidan. Vem bestämmer var gränsen för normalitets-begreppet går samt vilka som är 

betraktarna och med vilka ögon ser de?  För att kunna svara krävs det konkreta kunskaper om 

barns utveckling och återkommande uppdateringar om de vetenskapliga riktningarna om olika 

metoder och uppfattningar för att avgöra vad som är normalt eller inte (Se vidare Iglum, 

1999).  

 

Diskussionerna bör utgå ifrån att elever och barn kan vara väldigt olika när det gäller 

utveckling och kunskaper. När det handlar om att inkludera barn och elever gäller det enligt 

Nilholm & Björnwall (personlig kommunikation, 27-28 oktober 2015) att vara observant på 

hur och när gruppen eller organisationen bjuder in individen eller/och hur eller när individen 

placeras i gruppen. Viktiga inslag är placering, kvalitét och gemenskap för alla elever samt 

tydliga förhållningssätt kring dessa rutiner. Endast eleven själv kan avgöra om den är 

inkluderad eller inte (Ibid). 

 

9.3 Fortsatt forskning 

 

Då projektet El Sistema var ett pågående projekt som skulle fortsätta även efter det studien 

avslutades skulle forskning om projektet kunna fortsätta. Frågor som; “Påverkar 

musikundervisningen eleverna i andra ämnen?” Hur och på vilka sätt i så fall”? “Hur ska man 

bygga musik-undervisningen så att den bäst passar alla elever oavsett funktionsnedsättning?” 
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“Upplever man effekter på annan undervisning - vilka i så fall?” är frågor som projektet El 

Sistema själva funderar mycket på. (A. Högstadius, personlig kommunikation, 17 augusti, 

2015). Forskning (Rauscher & Zupan, 2000) visar på ett samband mellan musikutövande och 

förbättrade resultat i språk och matematik och det skulle vara intressant att se om forskning 

om projektet skulle komma fram till sådana samband. Även påståenden som att 

musikundervisning troligtvis bidrar till att fördjupa barn och ungdomars sammantagna 

kommunikativa förmåga skulle kunna undersökas.  

 

Kvalitativa studier visar att musikterapi är ett värdefullt behandlingsalternativ för barn med 

autism. Dock visade studierna en brist på bevis för att validera effekten av musikterapi vilket 

innebär att även detta område är värt att utforska.  

 

Det finns lite forskning om videodokumentation och hur den skulle kunna utvecklas och 

användas i skolans värld. Vidare forskning om denna metod skulle kunna göras för att få en 

bättre förståelse och inblick i vad lärare/pedagoger gör och hur skolor kan eller bör använda 

denna metod för bland annat inkludering av elever med särskilda behov.  

 

10.  Slutord 

 

Jag vill rikta ett särskilt tack till projektet El Sistema och projektledaren Agneta Högstadius, 

samt alla övriga deltagare, personal, elever och barn. Tack för att ni delat med er av det ni gör 

och det ni kan till mig. Jag kommer för evigt att bära era sånger och er musik i mitt hjärta och 

i mitt medvetande. Ni får mig att må bra. Ett stort tack för det! 

 

Ett stort tack till Ulf Jederlund för den extra handledning och de källor han bidragit med. Ett 

stort tack till Göran Widding för det stöd och den handledning han gett.  

 

Jag riktar ett stort tack till min familj som stått ut med att jag tillbringat mycket tid framför 

datorn och i böcker. Tack också Mundi som har tagit mig ut på härliga ridturer i skogen och 

på så sätt hjälpt till med att rensa skallen när det har behövts. 

 

Avslutningsvis vill jag rikta uppmärksamheten mot dikten av Loris Malaguzzi. Läs den och 

läs den sen en gång till, och en gång till…..kanske med någon musik till?  

 

Dikt av Loris Malaguzzi 

Tvärtom, det är hundra som finns! 

Ett barn  

är gjort av hundra 

Barnet har hundra språk  

hundra händer  

hundra tankar  

hundra sätt att tänka  



36 
 

att leka och att tala på  

hundra alltid hundra  

sätt att lyssna  

att förundra att tycka om  

hundra lustar  

att sjunga och förstå  

hundra världar  

att uppfinna  

hundra världar  

att drömma fram 

Ett barn har hundra språk  

(och därtill hundra hundra hundra)  

men berövas nittionio.  

Skolan och kulturen  

skiljer huvudet från kroppen. 

Man ber barn;  

att tänka utan händer  

att handla utan huvud  

att lyssna men inte tala  

att begripa utan glädjen i  

att hänföras och överraskas  

annat än till påsk och jul. 

Man ber dem:  

att bara upptäcka  

den värld som redan finns och  

av alla hundra  

berövar man dem nittionio 

Man säger dem:  

att leken och arbetet  

det verkliga och det inbillade  

vetenskapen och fantasin  

himlen och jorden  

förnuftet och drömmarna  

är företeelser  

som inte hänger ihop. 

Man säger dem:  

att det inte finns hundra  

Men barnet säger:  

Tvärtom, det är hundra som finns.  

(Malaguzzi, 2015) 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till berörda om forskningens etiska principer. 

 

BILAGA 1 

 

20150907 

Hej! 
 

Jag heter Linda Nilsson och läser till specialpedagog på Umeå 

universitet. Jag gör nu en uppsats med syfte att beskriva och 

analysera ett pågående utvecklingsarbete i konceptet El Sistema. 

Troligtvis kommer fokus att läggas på elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  

Jag kommer observera den videodokumentation som görs för att 

samla in empiriskt material. Jag kommer inte lämna ut några 

personuppgifter om vilken klass, klasselever eller vilka lärare som är 

med på det inspelade materialet. Jag kommer inte låta någon 

obehörig ta del av det material jag observerar. Det material jag 

observerar kommer endast användas till forskningsändamål. 

Om etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. finns i 

undersökningsrapporten så ska uppgiftslämnare, 

undersökningsdeltagare och andra berörda få tillfälle att ta del av 

det innan rapporten publiceras. 

Jag kommer vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagare, 

uppgiftslämnare och andra berörda personer om de är intresserade 

av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och 

att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen. Det går 

bra att höra av sig till mig vid eventuella funderingar. 
 

Med vänliga hälsningar  

Linda Nilsson 

73lindanilsson@gmail.com 
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