Örebro universitet
Musikhögskolan
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Musik

___________________________________________________________________________

Erfarenhet, utbildning och
kompetensutveckling
En studie om förutsättningar för musiklärares arbete med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kulturskolan
___________________________________________________________________________

John Humlebäck
2018
Musikpedagogik för lärare IV, Självständigt arbete (MP9702)

SAMMANFATTNING
Författare: John Humlebäck
Handledare: Sam de Boise
Titel: Erfarenhet, utbildning och kompetensutveckling – En studie om förutsättningar för
musiklärares arbete med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kulturskolan
Title in English: Experience, education and competence development – A study of conditions
for music teachers’ work with neuropsychiatric disorders in Municipal Culture Schools
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka förutsättningar yrkesverksamma
kulturskollärare har för att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Utifrån fyra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med musiklärare yrkesverksamma vid tre
av Sveriges kulturskolor undersöks lärarnas syn på sin kunskap, utbildning, arbetsplats samt
kompetens och potentiella utvecklingsområden för att se hur dessa faktorer påverkar lärarnas
förutsättningar för att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Svaren
från intervjuerna analyseras utifrån en hermeneutisk metodansats, varefter de tolkningar av
musiklärarnas svar som analysen genererar diskuteras i förhållande till forskning och litteratur
inom relevanta ämnen som kan urskiljas i tolkningarna. Studien kommer slutligen fram till att
de intervjuade lärarna har något olika förutsättningar för att arbeta med elever med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ingen av lärarna har någon kunskap om
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning från sin musiklärarutbildning, vilket de själva och flera
andra ser negativt på. De har istället fått sina kunskaper om detta från sitt arbete efter
utbildningen, vilket har gjort den fortbildning de får från sina arbetsplatser viktig för hur de
arbetar. Möjligheten till fortbildning skiljer sig dock åt mellan olika kulturskolor beroende på
vilket engagemang varje enskild skola har i frågan om inkludering av barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd.
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INLEDNING
Jag studerar för närvarande till musiklärare med inriktning mot instrument och ensemble,
vilket är tänkt att förbereda mig för att arbeta inom det estetiska programmet i
gymnasieskolan eller inom kulturskolan. Med endast en termin kvar på utbildningen har jag
trots detta inte i någon kurs inom programmet kommit i kontakt med strategier för att
undervisa elever i någon typ av behov av särskilt stöd i vare sig instrumental- eller
ensemblespel. Med detta i åtanke funderar jag på om idag yrkesverksamma musiklärare inom
kulturskolverksamheter känner sig bättre rustade för arbete med elever i behov av särskilt stöd
än vad jag idag känner mig, antingen genom större erfarenhet, tidigare musiklärarutbildning
eller fortbildning som tillhandahållits av arbetsplatsen. Jag vill i detta arbete ta reda på vad
några musiklärare som arbetar inom den kommunala kulturskolverksamheten själva tänker
om sina kunskaper och förutsättningar för att undervisa elever med någon form av
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Att jag under hösten när jag arbetat med studien sett
på nyheterna att flera svenska kulturskolor inte tar emot barn och ungdomar med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och att majoriteten av Sveriges lärare, däribland
specialpedagoger, anser sig sakna tillräckliga kunskaper om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ser jag som ett tecken på att studiens syfte är högst relevant och
aktuellt. Min förhoppning är att det jag kommer fram till i slutändan kan ge mig idéer om hur
jag kan arbeta vid kontakt med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt vad
som eventuellt kan önskas mer av musiklärarutbildningar och kulturskolor för att ge så goda
förutsättningar som möjligt för en kulturskola anpassad för alla typer av elever.
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PROBLEMFORMULERING
Som lärare i den svenska grund- och gymnasieskolan är det viktigt att i sitt yrkesutövande
kunna se varje enskild elev och ta hänsyn till dennes olika förutsättningar och behov för att
därigenom utforma undervisningen efter dessa (Lgr 11, Lgy 11). Detta gäller dock inte bara
för den obligatoriska skolan. Enligt en publikation från SMoK1 bör även landets musik- och
kulturskolor se till att ”den egna frivilliga verksamheten utvecklas och bli tillgänglig för alla
barn och ungdomar oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska
förutsättningar” (SMoK 2011, s 3). För en instrumentlärare som undervisar enskilda elever
kan uppdraget att anpassa undervisningen efter varje elev kanske av utomstående individer
uppfattas som lättare än för en musiklärare vid en grundskola som undervisar klasser på 25-30
elever samtidigt. Men när det gäller att möta elever i behov av särskilt stöd kan det behövas
vissa speciella strategier även vid enskild undervisning, strategier som gemene
instrumentallärare vid en musik- eller kulturskola kanske inte alltid bär med sig tillräcklig
kunskap om.
Enligt en skattning gjord av KIND (Karolinska Institutets Centre of Neurodevelopment
Disorders) uppger hela 80 procent av de deltagande grundskollärarna att de saknar kompetens
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Olsson 2016). Samma undersökning visar till
och med att 69 procent av de deltagande speciallärarna anser sig sakna kompetens inom
området. Med anledning av att skattningen visat att en så stor del av till och med
specialpedagoger saknar kompetens när det gäller elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning beslutade regeringen den 16 november 2017 att ändra examensmålen för
speciallärarutbildningar i Sverige så att examinerade specialpedagoger ska ha kunskaper om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt att de ska kunna tillämpa dessa kunskaper i
olika typer av lärmiljöer. Beslutet ses dock som ett första steg mot att alla lärarutbildningar i
framtiden ska behandla svårigheter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
(Utbildningsdepartementet 2017).

Syfte
Syftet med den här studien är att ta reda på vilka förutsättningar yrkesverksamma
kulturskollärare har för att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dels
vill jag ta reda på vad de har för kunskaper om och erfarenheter kring neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, till exempel vad de anser att begreppet innebär och hur det tar sig
uttryck, och hur deras syn på detta ser ut i relation till tidigare forskning och de vetenskapliga
definitioner som finns. Jag vill även undersöka hur väl förberedda lärarna anser sig vara från
sina utbildningar, vilket stöd de får från sina arbetsgivare samt om det finns några
kompetenser de känner att de behöver eller vill utveckla när det kommer till arbete med elever
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Kunskap om hur musiklärare som arbetar inom kulturskolans verksamhet ser på detta
anser jag dels kan väcka min och andra musiklärare eller musiklärarstudenters medvetenhet
om våra egna tankar kring ämnet, men det kan också påvisa eventuella brister eller styrkor i
hur olika musiklärarutbildningar eller kulturskolors verksamhetsplaner är utformade.
Frågeställningar
Det ovan nämnda syftet med mitt arbete kan sammanfattas i följande frågeställningar:
• Vilka kunskaper har musiklärare inom kulturskolan om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar?
• Vilka förberedelser har lärarna fått med sig från sin musiklärarutbildning för att kunna
arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
1
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•
•

Vilket stöd har lärarna från sina arbetsgivare gällande arbete med elever med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
Anser lärarna sig sakna någon kompetens gällande arbete med elever med någon typ
av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
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BAKGRUND
Här presenteras tidigare forskning som syftar till att förklara och motivera vissa resonemang
som senare förs i arbetet. Först presenteras ett antal specialpedagogiska begrepp som är
relevanta för studien. Därefter presenterar jag forskning angående kulturskolors tillgänglighet
för elever i behov av särskilt stöd och hur denna tillgänglighet påverkas av brister inom
kulturskolornas verksamhet och kulturskollärares kompetens om funktionsnedsättningar.

Centrala begrepp
I detta avsnitt förklarar jag några centrala begrepp som används i arbetets analys och
diskussion. Förklaringarna syftar till att läsaren ska förstå begreppens innebörd och därmed
lätt ska kunna följa med i de resonemang som förs.
Funktionsnedsättning, funktionshinder eller handikapp?
Funktionsnedsättning och funktionshinder är två begrepp som liknar varandra men som har
något olika betydelser. Det saknas egentligen en tydlig och allmänt accepterad definition av
vad en funktionsnedsättning är (Barnombudsmannen 2016), men jag har i detta arbete valt att
utgå från en definition som jag funnit i flera olika källor. Enligt den definitionen innebär en
funktionsnedsättning en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella
funktionsförmåga, medan ett funktionshinder är en begränsning för en person med en
funktionsnedsättning i förhållande till den omgivande miljön (Di Lorenzo Tillborg 2017,
Johansson 2013, Socialstyrelsen 2017b). Viktigt att poängtera är att det inte är personen som
är funktionshindrad, utan att ett funktionshinder uppstår när miljön inte är anpassad till
människors olikheter (Johansson 2013). Om den miljö som en person med en
funktionsnedsättning befinner sig i är anpassad efter personens förutsättningar skapas inte
något hinder, vilket alltså innebär att en funktionsnedsättning inte nödvändigtvis behöver leda
till ett funktionshinder (Svensson Höstfält 2011). För en elev med icke-fysisk
funktionsnedsättning kan funktionshinder uppstå i en skolmiljö genom till exempel brister i
lärarnas kompetens eller att lektionsinnehållet inte är anpassat efter elevens stödbehov (SOU
2016:69).
Socialstyrelsen fick 2001 ett nationellt samordningsansvar för terminologin som används
inom vård och omsorg. Då påbörjades ett arbete för att bearbeta de dåvarande
begreppsdefinitionerna som användes inom området. En av anledningarna till denna
bearbetning var att det då fanns en otydlighet gällande betydelsen av begreppen
funktionsnedsättning och funktionshinder, som stod angivna som synonymer i
Socialstyrelsens termbank men ibland ändå användes som två skilda begrepp. Begreppet
handikapp användes då med samma betydelse som funktionsnedsättning gör idag, men finns
sedan 2007 inte längre med som uppslagsterm. Socialstyrelsen avråder dessutom från
användningen av termen som synonym till vare sig funktionsnedsättning eller funktionshinder
(Socialstyrelsen 2017a).
David Lega, som bland annat tävlat i de paralympiska spelen i siming, berättar i en
intervju om sin syn på funktionsnedsättningar (Sandh 2011). Han talar då om att han inte ser
det som relevant vilket begrepp som används, exempelvis ”handikapp” eller
”funktionshinder”, utan menar istället att det viktigaste är att ge alla människor chansen att
prova allting oavsett fysiska eller psykiska hinder, och att det även är viktigt att förstå att en
person är så mycket mer än bara sin funktionsnedsättning.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för ”en grupp sammansatta
och komplexa funktionsnedsättningar” (Johansson 2013, s 109) som inte ger några yttre
synliga tecken. De vanligaste övergripande svårigheterna för personer med någon typ av
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neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är svårigheter när det gäller socialt samspel,
kommunikation, koncentration och motorik (Johansson 2013). Dessa svårigheter kan vara
kombinerade på olika sätt, vilket kan göra dem svåra att skilja åt (Svensson Höstfält 2011).
En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning räknas inte som en utvecklingsstörning
eftersom sådana funktionsnedsättningar, till skillnad från utvecklingsstörning, inte har någon
påverkan på det abstrakta tänkandet. Utvecklingsstörning klassas därför som en annan typ av
funktionsnedsättning men kan dock förekomma i kombination med exempelvis autism, som
räknas som en neuropsykiatrisk diagnos (Johansson 2013). En vanlig genetisk orsak till
utvecklingsstörning är Downs syndrom, som beror på en avvikelse i kromosomuppsättningen
där personer med Downs syndrom har totalt 47 stycken kromosomer medan det vanliga är att
människan har 46 stycken (Svensson Höstfält 2011).
Neuropsykiatriska diagnoser
Det finns ett antal neuropsykiatriska diagnoser där de ovan nämnda svårigheterna visar sig på
olika sätt, exempelvis autism, Aspergers syndrom och ADHD. Hur de olika diagnoserna
definieras kan skilja sig mellan olika diagnosmanualer, som är ett slags uppslagsverk som
läkare använder sig av när de ska fastställa en diagnos (Svensson Höstfält 2011). Nedan
presenteras de tre ovan nämnda diagnoserna kortfattat.
Autism och Aspergers syndrom
Autism och Aspergers syndrom är två neuropsykiatriska diagnoser som liknar varandra.
Personer som har någon av diagnoserna kan ha problem med att kommunicera och att ha ett
välfungerande socialt samspel med andra på grund av bristande förmåga att uttrycka sig och
att förstå vad andra kommunicerar verbalt eller via kroppsspråk (Johansson 2013, Svensson
Höstfält 2011). Personer som diagnostiserats med Aspergergers syndrom har inte lika
omfattande störningar gällande kommunikation och språk som personer med autism
(Johansson 2013). Enligt diagnosmanualen DSM-5 räknas inte autism och Aspergers syndrom
som separata diagnoser, utan där anges istället att personer som enligt manualens föregångare
DSM-IV uppfyller kriterierna för antingen Aspergers syndrom eller autism ska diagnostiseras
med ”autismspektrumstörning” (American Psychiatric Association 2013, Bejerot & Nordin
2014).
ADHD
Den neuropsykiatriska diagnosen som på engelska kallas Attention Deficit Hyperactivity
Disorder brukar förkortas ADHD. Personer med ADHD har ofta svårt att koncentrera sig på
en sak i taget och vill istället göra flera saker på en gång, vilket är ett tecken på överaktivitet.
Många med ADHD kan också ha svårigheter med inlärning och motorik (Svensson Höstfält
2011).

Elever i behov av särskilt stöd och deras lärare
I boken Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik tar Ann Ahlberg (2013) upp
specialpedagogik ur flera olika perspektiv. Bland annat nämner hon att det finns mycket
forskning som visar att elever utvecklas och lär sig bättre i heterogena grupper istället för att
placeras i specialgrupper. Hon påpekar dock att det råder delade meningar bland lärare om
huruvida forskning har någon relevans för hur en lärare kan skapa en välfungerande
undervisningssituation. Något som däremot har visat sig uppskattat bland yrkesverksamma
lärare är när kollegorna på arbetsplatsen kan dela med sig av egna erfarenheter när det gäller
arbete med elever i behov av särskilt stöd för att således hjälpa varandra att uppnå en så bra
lärandemiljö för dessa elever som möjligt (Ahlberg 2013).
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Musikens betydelse och påverkan
I sin observations- och intervjustudie har Malin Berg (2015) mött en musikpedagog och en
musikterapeut för att se hur de samarbetar inom särskoleverksamhet. Efter att ha observerat
ett lektionstillfälle som leddes av musikpedagogen och ett av musikterapeuten intervjuade hon
dessa. Båda uttryckte då att de ser deras olika yrkeskompetenser som värdefulla tillsammans
för elevernas utveckling eftersom de har olika perspektiv på musiken i sin undervisning.
Magnus Meijer (2015) har inom ramen för sitt examensarbete från
musiklärarutbildningen i Malmö intervjuat fyra personer med olika yrken inom
musikundervisning och arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd för att
undersöka deras uppfattningar om och förhållningssätt till undervisning riktad mot elever i
behov av särskilt stöd. Studiens informanter ger bland annat uttryck för att musik kan hjälpa
dessa elever att må bättre och även hjälpa deras inlärning, vilket innebär att musiken således
kan bli viktig för dem.
Elisabet Reslegård (2011) har skrivit en text där hon berättar om sin son Max som i sin
barndom var väldigt svår att få kontakt med. När han sedan började skolan blev hans
svårigheter med att lära sig läsa eller göra flera saker samtidigt ett stort problem, och efter
många utredningar blev han diagnostiserad med flera olika funktionsnedsättningar i
kombination med depression. Reslegård (2011) beskriver dock hur kultur av olika slag, bland
annat musik, böcker och teater, är något som alltid betytt väldigt mycket för Max i hans
utveckling och som ett sätt för honom att hantera sin ångest och depression.

Kulturskolors tillgänglighet för elever i behov av särskilt stöd
I det här avsnittet presenteras forskning om hur tillgänglig Sveriges kulturskolors verksamhet
är för barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt vilka brister i kulturskollärares
kompetens som uppmärksammats och förslag på hur dessa brister kan motarbetas.
Brist på särskild verksamhet och inkludering i ordinarie verksamhet
I Forskningsrapport om kulturskolors verksamhet för barn och unga i behov av särskilt stöd
(Di Lorenzo Tillborg 2017) presenteras resultatet från en enkätundersökning som skickats ut
till samtliga ledare för Sveriges kulturskolor. Enligt enkätsvaren visade det sig att 20 procent
av de svarande kulturskolorna inte har någon särskild verksamhet riktad mot barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd, medan 6 procent svarar att deras kulturskola inte tillåter att
barn och ungdomar i behov av särskilt stöd deltar i den ordinarie verksamheten.
Sammanställningen av dessa svar visar i sin tur att minst sex stycken av landets kulturskolor
inte inkluderar barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i vare sig särskild verksamhet eller
i ordinarie verksamhet, vilket Adriana Di Lorenzo Tillborg (2017) själv ser som ett tecken på
brister i arbetet mot visionen om en jämlik kulturskola för alla.
År 2003 genomförde SMoK en intervju- och enkätstudie med ett liknande syfte,
nämligen att kartlägga i vilken utsträckning barn och ungdomar med funktionsnedsättning var
delaktiga i Sveriges kulturskolors verksamhet. Resultatet av den studien visade att graden av
tillgänglighet, kompetens, utrustning, ekonomi, ambitioner och medvetenhet varierade mellan
olika kulturskolor, samt att antalet inskrivna elever med funktionsnedsättning generellt var
lågt (SMoK 2011).
Bristande kompetens hos lärare inom kulturskolan
Då det största upplevda hindret för att inkludera elever med funktionsnedsättning var brist på
kunskap startade SMoK, med ekonomiskt stöd från Arvsfonden, projektet Pascal – inTRYCK
påTRYCK utTRYCK avTRYCK som riktade sig mot att göra Sveriges kulturskolor mer
tillgängliga för alla typer av elever genom att öka kunskapen om barn och ungdomar med
funktionsnedsättning. Projektet visade sig ge lyckade resultat och har för kulturskolorna lett
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till ett markant ökat antal inskrivna barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt flera
nya verksamheter riktade mot dessa (SMoK 2011). Efter projektet Pascal bildades år 2010 en
förening med samma namn och syfte som projektet, men nu utökat till att inte bara rikta sig
mot kulturskolor utan mot inkludering av personer med funktionsnedsättning inom alla typer
av estetisk verksamhet (VIDD 2017).
I Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU
2016:69) påpekas den nuvarande avsaknaden av lärarutbildning som riktar sig mot arbete
inom kulturskolan, vilket gör att kommunernas behov av kompetent personal inom den
skolformen inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning. För yrkesverksamma kulturskollärare
kan dessutom möjligheterna till fortbildning se olika ut mellan olika kulturskolor eftersom
varje enskild kommun ansvarar för finansieringen av fortbildningen av sin kulturskolas
personal. Fortlöpande kompetens för kulturskollärare har visat sig behövas inom flera olika
områden, däribland användningen av digital teknik och att möta barn och unga med
funktionsnedsättning. För att lösa den nämnda kompetensbristen bland kulturskolans personal
föreslår Kulturskoleutredningen att de nuvarande estetiska ämneslärarutbildningarna anpassas
för att examinera lärare som har kompetens för arbete inom inte bara grund- och
gymnasieskolan utan även inom kulturskolan. De föreslår även införandet av en specifik
yrkesexamen för kulturskolpedagoger som påbyggnadsutbildning efter konstnärlig
kandidatexamen (SOU 2016:69).
Föreningen Pascal har kommenterat ovan nämnda förslag med att lärarutbildningen även
bör säkerställa att alla kulturskollärare får större kunskap om funktionsnedsättningar. De
föreslår utöver detta även införandet av en ny speciallärarutbildning med estetisk inriktning,
vilket motiveras med att nuvarande utbildningar inom exempelvis musikterapi inte ger vissa
kompetenser som behövs vid arbete inom kulturskolornas verksamheter (Föreningen Pascal
2017-03-09).
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METOD
Nedan presenteras den metodansats och den metod för datainsamling jag valt att använda mig
av i min studie. Jag redogör även för urvalet av källor för dataskapandet, hur jag gått tillväga
för att samla in min data och hur jag analyserat denna. Slutligen motiverar jag även mina
forskningsetiska ställningstaganden.

Hermeneutik
För genomförandet av min studie har jag valt att utgå från en hermeneutisk metodansats. Då
hermeneutiken handlar om att tolka och förstå olika utsagor och således kan användas för att
beskriva människors upplevelser av ett fenomen (Westlund 2009) ansåg jag det som en
lämplig metodansats för min studie. Att just tolka utsagor från, i fallet med den här uppsatsen,
musiklärare inom kulturskolan ser jag som viktigt för att uppnå mitt syfte att ta reda på
lärarnas förutsättningar för arbete med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Att
enbart se på det någon, i det här fallet lärarna, faktiskt säger om sina upplevelser om detta kan
visserligen vara intressant, men eftersom det också kan finnas bakomliggande faktorer som
påverkar vad de säger och hur de säger det krävs som jag ser det en tolkning av lärarnas
utsagor för att kunna förstå vad de menar med det som sägs och möjligtvis också förklara
varför det sägs och vad det kan på för konsekvenser. Nedan följer en kort historisk
redogörelse för hermeneutikens ursprung. Därefter presenteras olika begrepp och strategier
som kan ligga till grund för en hermeneutisk analys. Hur jag utformat min analysprocess inom
ramen för just det här arbetet redogörs för under rubriken Genomförande.
Ursprung
Ordet ”hermeneutik” kommer från namnet på den grekiska guden Hermes. Han hade som en
av sina uppgifter att förmedla gudarnas budskap till människorna och tolka dessa så att
människorna kunde förstå dem. Hermeneutiken användes redan på 1600-talet som en metod
för präster att tolka Bibelns budskap, något som blev allt vanligare under 1700- samt början
av 1800-talet då många handböcker för sådan tolkning gavs ut. Hermeneutiken utvecklades
från slutet av 1700-talet och framåt från att dess utövare förhållit sig till begreppet ”tolkning”
på ett oreflekterat sätt till att bli mer självmedvetna och kritiska mot hermeneutikens syften.
Förståelsen fick ett allt större fokus i den hermeneutiska diskussionen, och hermeneutiken
som tolkningsmetod började användas inom inte bara teologisk tolkning utan som en metod
för att tolka och förstå alla typer av texter (Ödman 2016).
Begrepp och strategier för analys
Inom hermeneutiken finns tre huvudsakliga inriktningar; existentiellt inriktad hermeneutik,
misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära (Westlund 2009). Inriktningarna har något
olika fokus, vilket till viss del påverkar hur analys- och tolkningsprocessen ser ut. Inom den
existentiellt inriktade hermeneutiken ligger fokus främst på att förstå författaren eller
informanten. Misstankens hermeneutik handlar snarare om att förstå själva fenomenet som
texten eller informanternas utsagor handlar om. Här kan analysen exempelvis innefatta
kvantitativa metoder där förekomsten av vissa ord eller uttryck registreras och räknas i texten,
vilket sedan kan ha relevans för de tolkningar som görs. Den allmänna tolkningsläran är den
vidaste inriktningen inom hermeneutisk analys, där ett vanligt inslag är att tolkningar görs
utifrån att enskilda delar av texten ständigt ställs i relation till helheten för att potentiellt
stärka eller avvisa en tolkning (se ”del/helhetskriteriet” (Ödman 2016) nedan). De tre
inriktningarna är inte helt skilda från varandra, utan kan fungera komplementärt vid
utformningen av analysprocessen (Westlund 2009).
Hur en hermeneutisk analys kan genomföras beror mycket på forskarens egen
förförståelse av det fenomen som undersöks, och det finns därför ingen generell arbetsmodell
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inom hermeneutiken för hur en forskare bör gå tillväga i sitt analysarbete (Westlund 2009,
Ödman 2016). Det finns inte heller mycket litteratur som behandlar hermeneutik i praktiken,
utan det mesta som finns skrivet om hermeneutik är författat av filosofer och handlar snarare
om förhållningssätt till verkligheten än om konkreta metodiska anvisningar om hur en
hermeneutisk analys kan genomföras (Ödman 2016). Per-Johan Ödman (2016) presenterar
dock ett antal arbetsprinciper som kan fungera som riktlinjer för en hermeneutisk analys.
Först beskriver Ödman (2016) det han kallar för det öppna frågandets princip, vilket
handlar om att forskaren håller sig öppen för att det som studeras kan visa sig betyda något
annat än vad forskaren först tänkt sig. Att söka efter information som motsäger den initiala
tolkningen och att pröva alternativa tolkningar som utmanar den kan tillsammans med en
redovisning av forskarens förförståelse av det som granskas hjälpa till för att tydligt kunna
argumentera för och motivera de tolkningar som görs. Ödman (2016) tar även upp tre olika
dimensioner av tolkande, nämligen tidsdimensionen (att beakta både det undersökta objektets
bakgrund och dess potentiella framtid), grad av kontextualisering (utgår från
del/helhetskriteriet, vilket innebär att tolkningen av helheten ska bekräfta tolkningen av
enskilda delar och tvärt om) samt tolkningsfokuseringar (att ”tolka de yttre händelserna
bakom ett visst spår” eller ”försöka tolka samman företeelser som uttryck för en existentiell
värld” (s 72)). För att förmedla förståelse i tolkningen, d.v.s. att få läsaren att förstå forskarens
tolkningar, föreslås att forskaren använder ett klart och enkelt språk samt tydligt redovisar sin
egen förförståelse för att ”ge läsaren möjlighet att sätta arbetet i samband med en existentiell
situation” (s 241). Att som forskare formulera sin egen förförståelse om det fenomen eller
ämne som undersöks kan även synliggöra för forskaren själv vilka kunskaper och synsätt som
ligger till grund för hur empirin tolkas (Ödman 2016).
Den hermeneutiska cirkeln har använts som en liknelse för den hermeneutiska analysens
pendling mellan del och helhet och syftar till att symbolisera hur tänkande, tolkning och
förståelse fungerar (Ödman 2016). Ödman tar dock upp problemet med cirkeln som symbol
och beskriver den som statisk och stängd för förändring, utvidgning eller förminskning.
Istället förespråkar han den hermeneutiska spiralen som liknelse eftersom den går att
applicera ”på tolknings- och förståelseprocesser av olika art och omfång” (s 104). Ingrid
Westlund (2009) beskriver att spiralen ”på sin väg dels söker nya delar, dels gräver sig
djupare ner i förståelsen” (s 71). För att fördjupa och ytterligare stärka eller utmana de
tolkningar som gjorts i analysen menar Westlund (2009) att litteratur och tidigare forskning
som rör de teman som framkommit i empirin kan vara ett lämpligt verktyg. Hon skriver att
den hermeneutiska spiralen bygger på att det finns en dialektik mellan föregående forskning och
det empiriska material du har att tolka. Spiralmetaforen används för att illustrera den pendling som
ideligen äger rum mellan det empiriska materialet och litteraturen (s 76).

Kvalitativ intervju
För att samla in data som kan hjälpa till att besvara mina frågeställningar har jag valt att
genomföra halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. I den här uppsatsen är musiklärares egna
upplevelser och erfarenheter av undervisning i kulturskolan och elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning centrala eftersom mina fyra frågeställningar utgår från lärarnas
perspektiv. Jag ser därför kvalitativ intervju som en lämplig metod för datainsamling i min
studie, då intervjuer kan hjälpa till att få fram information om förhållanden som råder i en viss
miljö (exempelvis kulturskolan) genom att ett antal personer (exempelvis musiklärare) som
verkar i den miljön intervjuas och då får dela med sig av sina egna upplevelser av de rådande
förhållandena i den aktuella miljön (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).
Inom hermeneutiken bör det empiriska materialet inte vara för hårt styrt, då
informanterna behöver ha givits utrymme att på ett utvecklat sätt berätta om sina egna
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erfarenheter och upplevelser (Westlund 2009). Kvalitativa intervjuer är därför lämpliga
eftersom de ger möjlighet till flexibilitet från forskarens sida genom att frågorna kan anpassas
till situationen under själva intervjun, vilket i sin tur ger forskaren möjlighet att få en bredare
och mer nyanserad bild av informantens upplevelser av det fenomen eller den miljö som
undersöks (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Detta anser jag motiverar mitt val av just
halvstrukturerad intervju framför exempelvis en hårt strukturerad intervju eller en
enkätundersökning, vilket inte hade givit en tillräckligt djup inblick i mina informanters
erfarenheter, upplevelser eller åsikter för att kunna genomföra en hermeneutisk analys som
besvarar mina forskningsfrågor.

Urval
Vid rekryteringen av informanter till min studie sökte jag efter yrkesaktiva musiklärare som
arbetar inom kommunal kulturskolverksamhet. Förutom detta var mitt enda krav att de skulle
ha genomgått en musiklärarutbildning av något slag, eftersom en del av det jag ville ta reda på
var hur deras utbildning påverkat deras förutsättningar för att arbeta med elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anledningen till att jag inte angav några fler
specifika kriterier gällande mina informanter var att jag såg eventuella skillnader i grad av
erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ålder,
huvudsakligt arbetsområde inom musikämnet etc. som möjliga faktorer för jämförelse mellan
informanterna för att se om dessa kunde påverka resultatet på något sätt.
Min ursprungliga tanke var att intervjua sex stycken lärare vid tre olika kulturskolor. Ulla
Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) skriver att ”redan om man intervjuar sex till åtta
personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man fått ett material som är relativt
oberoende av enskilda personers väldigt personliga uppfattningar” (s 42), vilket bekräftar mitt
tänkta antal informanter.

Genomförande
När jag formulerat mina forskningsfrågor började jag med att läsa på om olika
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att skaffa mig kunskap om dessa som kunde
vara användbara i mitt arbete. Därefter undersökte jag ytligt olika metodansatser för att se
vilken som var mest lämpad för min studie, och kom fram till att antingen diskursanalys,
fenomenologi eller hermeneutik skulle kunna ge mig bra analytiska verktyg för att kunna
besvara mina forskningsfrågor. Inom alla dessa ansatser är kvalitativa intervjuer användbara
metoder för datainsamling (Westlund 2009, Bolander & Fejes 2009, Szklarski 2009), vilket
jag då ansåg vara den mest lämpade metoden för mitt arbete.
För att få kontakt med informanter till mina intervjuer skickade jag ut ett epostmeddelande (se Bilaga 1) till rektorer vid totalt fem stycken kulturskolor, men fick endast
svar från tre av dessa. Rektorer vidarebefordrade min förfrågan till några musiklärare vid sina
kulturskolor, och jag blev sedan kontaktad av fyra stycken lärare som ville deltaga i min
studie. Vi bokade in tider för intervjuer, och jag fortsatte samtidigt att leta efter fler
informanter att intervjua.
Inför intervjuerna konstruerade jag en intervjuguide (se Bilaga 3) med frågor utifrån fyra
olika teman som vart och ett knyter an till en av de forskningsfrågor jag ställer i min
problemformulering. Intervjuguiden inleds med några allmänna frågor om läraren, så som
ålder, huvudsakligt arbetsområde och var och när läraren studerade till musiklärare, men
också frågan om varför läraren valde att utbilda sig till och arbeta som musiklärare. ErikssonZetterquist och Ahrne (2015) påpekar att det speciellt i början av en intervju är viktigt att
ställa vänliga frågor och visa ett intresse för de erfarenheter den som intervjuas har att dela
med sig av. Därför ställde jag frågan om varför personen valt att utbilda sig till musiklärare
tidigt i intervjuerna för att skapa en avslappnad stämning i intervjusituationen och därmed
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förhoppningsvis öka förutsättningarna för att informanten kan känna sig trygg med att vara
öppen med sina tankar och erfarenheter genom resten av intervjun.
Av de fyra då inbokade intervjuerna skedde tre av dessa vid informanternas respektive
arbetsplatser och den fjärde på annan plats, detta utifrån det som var mest praktiskt för
informanterna. Arbetsplatserna ansåg jag dessutom lämpliga för intervjuerna eftersom
frågorna till största del handlar om informantens arbete. Jag ville helst undvika att genomföra
intervjuerna via telefon eller Skype och istället träffa informanterna i verkligheten, detta på
grund av att telefon- eller Skypeintervjuer riskerar att bli alltför formella (Eriksson-Zetterquist
& Ahrne 2015) samt att jag ville undvika eventuella tekniska problem. Innan den första
intervjun genomförde jag en testintervju med en studiekamrat vid Musikhögskolan.
De fyra intervjuerna genomfördes och spelades in med hjälp av en digital apparat för
ljudinspelning. I början av varje intervjutillfälle fick informanten läsa igenom och skriva
under en medgivandeblankett (se Bilaga 2) jag utformat för studien. Blankettens skapande
och utformning beskrivs mer ingående under rubriken Forskningsetiska ställningstaganden
senare i detta kapitel.
Efter intervjuernas genomförande transkriberade jag intervjuinspelningarna. Därefter
läste jag igenom transkriptionerna i sin helhet och kom då fram till att jag, trots att jag inte fått
ihop det antal informanter jag från början tänkt mig, samlat in en tillräcklig mängd data för att
kunna genomföra en för studien tillfredsställande analys.2 Jag plockade ut intressanta utsagor
från informanterna och placerade dessa under fyra teman (Kunskaper och erfarenheter,
Förberedelse från utbildningen, Arbetsplatsens engagemang och stöd samt Kompetens och
utvecklingsområden) som vart och ett relaterar till en av studiens frågeställningar. Därmed
fick jag fram de delar av resultatet jag ville ha för min analys.
I analysen har jag utgått från Ödmans (2016) arbetsprinciper för hermeneutisk analys, då
främst med fokus på del/helhetskriteriet (av Westlund (2009) kallad del- och
helhetsprincipen) och det öppna frågandets princip. Min analys präglas även av element från
alla de tre hermeneutiska huvudinriktningarna som tas upp av Westlund (2009). Jag plockade
ut en del av informanternas utsagor, tolkade den från olika perspektiv och jämförde sedan
mina tolkningar av den enskilda delen med resten av det samma informant sagt under samma
tema för att utmana eller stärka mina befintliga tolkningar. Delen jämfördes även med andra
informanters utsagor för att hitta likheter och skillnader som kunde vara avgörande för min
slutgiltiga analys.
Analysarbetet gav mig en gedigen mängd material av tolkningar som jag sedan
sammanfattade. Därefter såg jag till litteratur och tidigare forskning för att fördjupa min
analys och ytterligare utmana eller stärka mina tolkningar.

Forskningsetiska ställningstaganden
Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra stycken forskningsetiska krav som gäller vid en
vetenskaplig undersökning och som ska fungera som ett skydd för de personer som deltar i
forskningsstudien; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet.3
Informationskravet innebär sammanfattat att
forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet
och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de
Jag valde då, både på grund av den datamängd jag redan fått in såväl som en allt snävare tidsram, att strunta i
att genomföra en planerad femte intervju som på grund av sjukdom skjutits upp vid ett flertal tillfällen.
3
I Vetenskapsrådets senaste publikation som tar upp forskningsetiska riktlinjer nämns inte de fyra
forskningsetiska kraven ordagrant. De riktlinjer som där tas upp ligger dock, som jag uppfattar det, i linje med de
fyra krav jag utgår från (Vetenskapsrådet 2017).
2
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inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta
(Vetenskapsrådet 2002, s 7).

I en undersökning där deltagarna är aktiva, exempelvis när de intervjuas som i det här fallet,
ska samtycke alltid inhämtas från varje deltagare (Vetenskapsrådet 2002). Inför intervjuerna
med mina informanter har jag därför utformat en medgivandeblankett (se Bilaga 2) som
informanterna fått skriva under i samband med respektive intervjutillfälle för att intyga sitt
samtycke att deltaga i studien. Där anges information om studiens villkor, den vetenskapliga
användningen av de data som framkommer under intervjun inom ramen för studien samt
konfidentiell hantering av deltagarens personuppgifter. Blanketten skrivs även under av mig
som student för att intyga att de uppgifter jag angivit stämmer och att jag i mitt fortsatta
arbete med studien kommer handla i enlighet med dessa. Sedan ges blanketten ut i två
exemplar, ett till informanten och ett till mig som student, och fungerar således som ett sorts
kontrakt där båda parter kommit överens om vilka villkor som gäller. Genom detta
tillvägagångssätt anser jag att Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav
avseende information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande uppfylls.
Notera att jag i min presentation av informanterna i kapitlet ”Resultat och Analys” inte
presenterar vid vilken musikhögskola informanterna studerat, detta trots att informanterna
givit sitt samtycke till att det anges i uppsatsen. Då jag under mitt analysarbete
uppmärksammat att denna information inte har någon relevans för de diskussioner som förs i
analysen, samt att dess frånvaro ytterligare stärker informanternas konfidentialitet, har jag valt
att utelämna den.
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RESULTAT – PRESENTATION OCH ANALYS
I detta kapitel presenterar jag mina resultat från de halvstrukturerade intervjuerna och
analyserar dessa utifrån Ödmans (2016) hermeneutiska arbetsprinciper. Kapitlet börjar med
en kort redogörelse för min egen förförståelse av de teman som tas upp i
resultatredovisningen, sedan presenteras de fyra informanterna som deltagit i studien. Därefter
följer fyra stycken rubriker som var och en belyser ett av de fyra teman som tagits upp under
intervjuerna och som relaterar till mina frågeställningar. Under varje tema presenteras efter
redogörelse för informanternas utsagor om temat en analys av den information som
framkommit. Analysen under varje tema syftar till att besvara den frågeställning som temat
relaterar till. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de slutsatser jag kommit fram till
genom mitt analysarbete.

Forskarens egen förförståelse
Som jag redan nämnt i min presentation av hermeneutiken i Metod-kapitlet spelar forskarens
förförståelse av det som undersöks en avgörande roll i analysen (Westlund 2009, Ödman
2016). Därför kommer jag innan jag presenterar och analyserar informanternas utsagor kort
redogöra för min egen förförståelse av resultatens fyra teman.
Mina kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är grundade i den litteratur
jag läst som refereras till i Bakgrund-kapitlet. Jag har i stort sett inga praktiska erfarenheter av
att själv arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den enda
erfarenhet av sådant arbete jag kan minnas är när jag under två lektioner i en frivillig
musikskoleverksamhet hade en elev i gruppen som var under utredning för diagnostisering av
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eftersom jag då inte hade några kunskaper alls om
eller ens kände till begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tyckte jag det var svårt att
veta hur jag i min undervisning skulle förhålla mig till eleven. Eleven ville, som jag då
uppfattade det, inte gärna deltaga i aktiviteterna med resten av gruppen, och tidigt under den
andra lektionen lämnade eleven klassrummet för att gå till en förälder som väntade utanför.
Eleven kom inte tillbaka till verksamheten efter den lektionen, och jag fick därför aldrig reda
på huruvida hen efter utredningen blev diagnostiserad med någon typ av neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning eller inte.
Som jag redan nämnt i arbetets inledning har jag hittills i min utbildning aldrig stött på
specialpedagogik på något sätt förutom det jag själv tagit reda på inför den här uppsatsen.
Detta faktum är inte heller något jag själv reflekterat över i någon större utsträckning innan
jag började fundera över vad jag ville undersöka i mitt självständiga arbete.
Då min arbetslivserfarenhet inom musikläraryrket är begränsad till kortare vikariat och
undervisning som timlärare vid sidan av mina studier har jag ännu inte haft möjlighet att
träffa så många olika elever, och eftersom jag aldrig undervisat någon elev som jag vetat
blivit diagnostiserad med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har det heller aldrig
varit aktuellt för mig att be arbetsgivaren om fortbildning eller stöd särskilt för att undervisa
elever med någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Med anledning av mina begränsade kunskaper om och erfarenheter av arbete med elever
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar anser jag att jag skulle behöva lära mig mer om
det på alla sätt, såväl teoretiskt som praktiskt.

Presentation av informanterna
Nedan följer en kort presentation av mina fem informanter. Som jag nämnt tidigare under
rubriken Forskningsetiska ställningstaganden behandlas informanternas personuppgifter
konfidentiellt, vilket innebär att uppgifter om informanternas verkliga namn eller arbetsplatser
inte anges i uppsatsen. De uppgifter som presenteras om informanterna är desamma som
anges i den medgivandeblankett som deltats ut till och skrivits under av informanterna innan
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intervjuns genomförande (se Bilaga 1)4. Jag har valt att ge informanterna fingerade namn i
alfabetisk ordning; Anna, Beatrice, Cilla och Desirée. De tre kulturskolor där informanterna
arbetar har jag valt att kalla Joniska, Doriska och Frygiska kulturskolan.
Anna är 37 år gammal och arbetar med musikundervisning i klass inom både grund- och
särskola samt sång- och körundervisning vid Joniska kulturskolan. Hon tog sin
musiklärarexamen år 2006 och har arbetat som musiklärare inom grund-, sär- och
kulturskolan ända sedan dess, vilket innebär att hon har totalt elva års arbetslivserfarenhet
som utbildad musiklärare.
Beatrice är 68 år gammal och nyligen pensionerad från sitt arbete som pianopedagog vid
Doriska kulturskolan. Hon studerade till pianopedagog under tre år och tog sin examen år
1975. Under sina 42 yrkesverksamma år har hon främst arbetat som pianopedagog inom
kulturskolan, men har även undervisat i pianometodik vid en av Sveriges musikhögskolor och
under 10 års tid arbetat inom särskoleverksamhet.
Cilla är 51 år gammal och arbetar som piano- och ensemblelärare vid Frygiska
kulturskolan. Hon har 26 års arbetslivserfarenhet sedan hon tog sin musiklärarexamen med
IE-inriktning 5 år 1991. Under sina år som yrkesverksam musiklärare har hon förutom sitt
arbete inom kulturskolan även undervisat i musik på särskola under åtta år.
Desirée är 50 år gammal och arbetar, precis som Beatrice gjort, med pianoundervisning
vid Doriska kulturskolan, vilket hon gjort ända sedan sin examen som hon tog år 1992 från
musiklärarutbildningen med IE-inriktning.

Kunskaper och erfarenheter
Nedan presenteras informanternas svar på de frågor som rör deras kunskaper om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här framkommer även informanternas
beskrivningar av deras egna erfarenheter av att arbeta med elever med någon form av
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I sista avsnittet analyseras informanternas utsagor.
Såhär svarade Anna på frågan om hur hon definierar begreppet ”neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning”:
[skrattar] Oj, vad svårt! Eh… Ja… Jag tänker mig att det är… alla dom funktionshinder som ligger
inom, liksom, ja såhär olika diagnoser som ADHD, autism, och dom, och även
utvecklingsstörning och den typen av funktionshinder också, tänker jag in i det… Tror jag!
[skrattar]

Hon berättar att hon fått sina kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mycket
genom sitt arbete som musiklärare inom grund- och gymnasiesärskolan. Hon får även en del
kunskaper genom att hon läser speciallärarprogrammet på halvfart på distans parallellt med
sitt arbete.
Anna säger att hon tycker väldigt mycket om att arbeta med elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar men att hon inte riktigt vet varför. Hon berättar även att hon ”lär sig
hela tiden” genom att hon när hon undervisar kan säga saker som hon i efterhand märker att
”det där skulle jag inte ha sagt för att det tog den eleven på det här sättet” på grund av dennes
funktionsnedsättning. Ett sådant exempel kan vara när det gäller elever med autism, som hon
säger tolkar saker som sägs väldigt bokstavligt.

Undantaget uppgiften om vid vilken musikhögskola informanterna studerat, se Forskningsetiska
ställningstaganden i Metod-kapitlet.
5
Musiklärarutbildning inriktad mot arbete med instrumental- och ensembleundervisning.
4
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En sak som Anna tar upp när hon berättar om en grupp med autistiska elever som hon
arbetar med är hennes syn på integrering av elever med den typen av funktionsnedsättning i
”vanliga klasser”:
[D]et pratas mycket, kanske särskilt på utbildningen och sådär nu, om […] att… dom eleverna ska
integreras i vanliga klasser, och att dom här specialgrupperna finns ju inte på så många ställen
längre, medan jag… tänker att det krävs väldigt mycket av assistenthjälp och liksom så för att få
det… att fungera i en vanlig klass, eh, medan jag tycker att dom här, dom är väldigt få i sina
grupper, jag kanske har dom fyra eller fem, [och] det blir en sån lugn känsla, jag märker att dom…
mår bra av att ha det så liksom, och man kan styra upp det precis efter dom liksom, och det är…
ganska skönt, tycker jag. […] Men det råder delade meningar om det! [skrattar]

Hon fortsätter med att hon upplever att elever med autism ofta mår dåligt i stora klasser,
vilket är vanligt i grundskolan, och att det kanske skulle kunna fungera att integrera elever
med autism i klasser med barn utan någon neuropsykiatrisk diagnos om klasserna i
grundskolan vore mindre. I slutet av intervjun när jag frågar henne om hon vill tillägga något
som inte redan sagts tar hon upp ämnet igen:
Jag är ju fortfarande lite osäker på [skrattar], det lät som att jag tyckte att jamen, nu, det är liksom,
”såhär ska det vara, [det är bra] att dom är avskilda”, och egentligen så är jag ju samtidigt väldigt
mycket för att dom ska få känna sig… vanliga, liksom, och vara med i klassen, så att… Jag är
liksom inte överens med mig själv, [skrattar] när det gäller det. […] Men jag upplever det som att,
just i, i dom grupperna där jag är nu så, så mår eleverna bra av att vara i den gruppen, men jag kan
tänka mig att det finns andra sätt att få det att fungera även i klassen, i liksom, i en vanlig klass.
[…] Men jag tror att det krävs mycket resurser, man kan inte bara sätta in dom i klassen, och så
tycka att ”jamen, nu ska det funka”, liksom, utan… Både kunskap hos alla lärare som, som rör sig
med dom, liksom, som finns där, och kanske väldigt mycket, eh, det praktiska liksom, runt
omkring, hur, hur ser klassrummet ut, hur många är i klassen, såna där grejer. […] Så att… Jag är
inte emot, liksom, att integrera dom! [skrattar]

Beatrice säger i sin beskrivning av begreppet ”neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”
att
jag har haft elever som har ADHD, autism, Asperger, ehm… ja det, jag kan väl säga att det är den
kategorin elever jag, där jag har vetat att det, att det är det här problemet den här eleven har, sen
finns det säkert andra saker jag har varit i närheten av, men som jag inte kan sätta nån beteckning
på. […] Så det är vad jag tänker att, det finns en funktionsnedsättning, helt enkelt.

Hon fortsätter sin beskrivning med att exemplifiera något som ligger utanför begreppets
innebörd:
Jag har ju också jobbat med blinda elever, men dom, dom… tycker inte jag ingår i det här som du
nämner, och det kanske är fel, men så har inte jag, så har inte jag tänkt när jag jobbar med, för då
jobbar jag med blinda elever precis på samma sätt som med mina andra elever, medans jag har en,
ett autistiskt barn så har jag en pedagogik för det. Så det är det som skiljer.

Cilla besvarar frågan om hur hon med egna ord skulle beskriva begreppet ”neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning” på följande sätt:
Oj, det var en svår fråga! [skrattar] Oj, det finns ju så många varianter på det. Jag har, som sagt,
jag har ju jobbat på särskolan i åtta år med musik, och jag har ju sett alla varianter av
neuropsykiatriska […] funktionsnedsättningar, så jag kan inte svara på den frågan riktigt så. […]
Ja, hur tänkte du att du…?
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Efter att jag omformulerat frågan till ”jag tänker […] vad du […] skulle beskriva innefattas av
det begreppet, helt enkelt” utvecklade hon sitt svar:
Jaa... Svårt att fokusera längre stunder kanske, ehm, svårt med kroppsliga funktioner, att koppla
mellan hjärna och händer, alltså rent fysiskt, ehm… och sen beror det ju på vart det sitter, liksom,
om det är talet och språket och, för att förmedla, liksom, däremellan och sådär, också då. Ja, jag
vet inte vad jag ska säga mera.

När Desirée fått frågan om hur hon definierar ”neuropsykiatrisk funktionsnedsättning” som
begrepp säger hon att
i min värld så innefattar det nog elever med Downs syndrom, Asperger, autism, eh… Alltså det,
begreppen går i varann, du kan ha Downs syndrom men du kan ha autism liksom, det finns, det
möts ju på så många olika sätt, ehm… Men egentligen kanske det definierar mer, just
autistspektrat egentligen, är det så eller, det där är jag inte så säker hur man tänker… faktiskt,
egentligen, utifrån begreppet. Men jag tycker väl nånstans att […] den nedsättningen kan du ju ha
fast du kallas för normalbegåvad, till exempel, så, Asperger och alltihopa[.] [D]et finns väldigt
mycket mer än man kanske tror, tror jag… i spektrat av funktionsnedsättning[.] Men sen är det ju
dom här som… ja mer kanske har ett litet förståndshandikapp på lite olika plan, jag vet inte om
dom ingår där, det finns ju så många orsaker till varför dom har det också. […] Ja, så jag vet inte.

Jag ber henne berätta lite om sina praktiska erfarenheter av att arbeta med elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon säger då att det alltid är roligt och spännande
och att hon som lärare alltid måste vara kreativ och hitta nya sätt för att ”fånga upp” eleverna.
Hon fortsätter berätta att
det spelar ingen roll vad man kommer med liksom, dom kan ju tycka att det kan vara roligt att
sjunga opera liksom, dom har ju inga fördomar, så. Sen beror det lite på var dom befinner sig i,
dom här som befinner sig ganska nära det normala, dom kan ju ha såna här [tonårsfasoner] och
attityder.

Hon säger också att det är lättare att arbeta med dessa elever ”ju mer man kan” och att det då
också
blir lättare att möta så kallade ”normalstörda” elever också, för att du har ju ett spektra där med,
[skrattar] så att säga va, så att, det är så mycket lättare att förstå…

Analys – Kunskaper och erfarenheter
På frågan om informanterna känner till begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
svarade samtliga ”ja” på något sätt, och de ombads därefter att med egna ord beskriva
definitionen av begreppet som de ser det. Här nämner alla utom Cilla diagnosen autism. I
övrigt skiljer sig beskrivningarna åt på olika sätt mellan informanterna, då vissa nämner andra
diagnoser som ADHD, Asperger och Downs syndrom. Cilla ger å andra sidan inga exempel
på några specifika diagnoser utan beskriver istället olika svårigheter som kan ta sig uttryck
hos personer som har någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Beatrice är den
enda som tydliggör sin definition av begreppet genom att ge exempel på något hon inte räknar
som en neuropsykiatrisk diagnos, nämligen blindhet. Den gemensamma nämnaren i
beskrivningarna är med andra ord diagnosen autism. Detta kan sägas gälla även Cilla som,
även om hon inte nämner diagnosens namn, ändå beskriver vissa svårigheter som kan kopplas
till just autism. Att inte samtliga informanter ger exakt samma svar där de räknar upp exakt
samma diagnoser som ryms räknas till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är
naturligtvis inte särskilt förvånande, men det finns en viss skillnad jag ändå tycker är
intressant att undersöka närmare:
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Anna nämner ”utvecklingsstörning” och Desirée utvecklingsstörningsdiagnosen Downs
syndrom i sina respektive beskrivningar, medan vare sig Beatrice eller Cilla nämner någon
typ av utvecklingsstörning överhuvudtaget. Därmed skulle jag som läsare av informanternas
transkriberade utsagor kunna tolka det som att Anna och Desirée menar att
utvecklingsstörning är antingen en underkategori till eller synonymt med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Dock säger ju Desirée att ”du kan ha Downs syndrom men du kan ha
autism liksom, det finns, det möts ju på så många olika sätt”, vilket istället kan tolkas som att
hon inte nödvändigtvis ser utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
som samma sak, men att de kan förekomma i kombination med varandra och att vissa delar av
problematiken kan vara gemensamma mellan dem. Att Desirée däremot säger att hon inte är
så säker på ”hur man tänker […] utifrån begreppet” gör som jag ser det båda tolkningarna
tveksamma eftersom det pekar på en osäkerhet i hennes eget resonemang. Hon säger heller
aldrig att det som hon säger är sanning eller hur det är, utan vad begreppet innefattar ”i
[hennes] värld”. Även Anna uttrycker en osäkerhet angående sin egen definition av begreppet
i och med att hon börjar sitt svar med ”Oj, vad svårt!” och slutar med ”Tror jag!”, vilket
liksom i Desirées fall jag tolkar som att hon inte säger sig veta hur det är utan utgår från sina
egna tankar som hon inte är säker på huruvida andra håller med om.
Cilla reagerar, liksom Anna, spontant med att uttryckligen säga att frågan är svår. Kort
därefter säger hon att hon ”jobbat på särskolan i åtta år med musik” och att hon har ”sett alla
varianter” av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men att hon trots detta inte anser sig
kunna svara på frågan. När en person ger uttryck för att en fråga är ”svår” skulle jag i första
hand tolka det som att personen inte känner sig säker på att hen har tillräckliga kunskaper
eller färdigheter rörande det ämne som frågan gäller för att kunna besvara den på ett korrekt
sätt. Om personen sedan dessutom säger att hen inte kan besvara frågan alls skulle jag istället
tolka det som att personen inte anser sig ha några kunskaper om ämnet överhuvudtaget. Att
Cilla å ena sidan talar om att hon har mångårig och bred erfarenhet av att arbeta med elever
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men å andra sidan säger att hon tycker det är
svårt och att hon inte ens kan ge en definition av begreppet ser jag därför som en intressant
motsägelse. Efter min omformulering av frågan ger hon en beskrivning som stämmer väl
överens med de svårigheter jag själv, utifrån den litteratur jag tagit del av, uppfattat kan visa
sig hos personer med någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den sistnämnda
utsagan tycks ändå tyda på att hon utifrån sina erfarenheter har goda kunskaper om vad en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär och att hon därför inte borde ha några skäl att
inte anse sig kunna definiera begreppet. Frågan är då varför hon först säger sig inte kunna
svara på frågan? En möjlig tolkning skulle kunna vara att hon genom sina erfarenheter från
arbetet inom särskolan tillskansat sig goda praktiska kunskaper om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och hur dessa kan ta sig uttryck hos personer som diagnostiserats med
någon neuropsykiatrisk diagnos, men att hon inte har lika goda teoretiska kunskaper och
därför har svårt att sätta ord på sin kunskap, särskilt när det ska göras utifrån en fråga hon inte
i förväg är beredd att få. När jag sedan omformulerar frågan får hon en chans till att fundera
över begreppet, och får således lite extra tid att komma fram till ett svar. Att hon avslutar sin
beskrivning av svårigheter hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med
att säga ”jag vet inte vad jag ska säga mera” skulle kunna styrka denna tolkning eftersom det
kan tyda på att hon inte kan fördjupa sina resonemang om vad neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar är, men att hon utifrån sin mångåriga erfarenhet möjligen skulle kunna
fördjupa sig i hur hon arbetar med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
När jag tittar på hur Cilla betonar orden när hon säger att det finns ”så många varianter”
av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att hon har ”sett alla varianter” uppenbarar
sig en alternativ tolkning, nämligen att hon anser att begreppet är väldigt stort och att det
därför är svårt att ge en sammanfattande definition av det. Här tolkar jag ”så många” som

17

synonymt med ”väldigt många”, och om hon då sett alla dessa väldigt många varianter av
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser jag det inte som konstigt om hon tycker att det
är svårt att redogöra för dessa på ett sammanfattande och heltäckande sätt. Denna tolkning
skulle även kunna förklara varför hon inte ger några exempel på olika diagnoser i sin
beskrivning. Eftersom det finns så många olika diagnoser kanske hon inte vill nämna några få
och därmed utesluta många andra, utan väljer istället att beskriva mer generella drag som på
ett eller annat sätt stämmer in på flera olika typer av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Annas första uttalande om sina erfarenheter av att autistiska elever mår bättre i små och
avskilda grupper och att hon själv upplever att det är skönt att som lärare arbeta med sådana
grupper skulle kunna tolkas som att hon är emot åsikten att autistiska elever bör integreras i
heterogena klasser på grundskolan. Att hon sedan säger att en integrering skulle kunna
fungera om klasserna i grundskolan vore mindre pekar dock mot att hon ändå ser att det finns
någon möjlighet att autistiska elever kan deltaga i skolans ordinarie undervisning. Dessa
möjligheter menar hon dock är beroende av flera andra faktorer än klassernas storlek, såsom
tillgång till assistenthjälp, kunskap hos lärare och hur klassrummet ser ut, vilket i sin tur tyder
på att de möjligheter som finns har vissa begränsningar. I och med att Anna tar upp både
potentiella nack- och fördelar med att integrera autistiska elever i klasser med andra elever
och dessutom uttryckligen säger att hon ”inte är överens med [sig] själv” i frågan tyder på att
det finns en inre konflikt hos henne och att hon dessutom själv är medveten om den. Min
tolkning är därför att Anna egentligen är för att elever med exempelvis autism ska kunna
deltaga i undervisning med heterogena klasser, men att hon samtidigt anser att det finns flera
svårigheter med detta och att det krävs att de hinder som står i vägen för en lyckad integrering
bör undanröjas innan en sådan integrering sker för att eleverna ska må bra av det. En
alternativ tolkning som skulle kunna göras är att den skepticism hon från början uttrycker mot
att integrera autistiska elever i heterogena klasser är väldigt stark, men att den diskussion hon
sedan för om det (och kanske särskilt det avslutande och väldigt tydliga uttalandet om att hon
inte är emot integrering) egentligen är ett sätt att tillrättalägga sina egna uttalanden så att de
stämmer överens med vad hennes utbildning säger. Det utbildningen säger skulle enligt denna
tolkning av Anna själv kunna ses som ett synsätt som en lärare som arbetar med elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bör ha. En sådan tolkning ser jag dock som väldigt
orimlig, främst eftersom Anna sedan innan vet om att hon är anonym i studien och att hon
därför borde vara medveten om att hennes personliga åsikter inte kan spåras till henne av
någon, däribland hennes lärare på utbildningen. Förutom att Anna på slutet tydliggör att hon
inte är emot integrering finns som jag ser det heller ingenting som styrker denna tolkning.
Ordet ”vanlig” återkommer flera gånger i Annas utsagor. Hon använder uttryck som
”vanliga klasser”, ”vanliga grundskolan” och att elever med autism ”ska få känna sig
vanliga”. Huruvida Anna använder ordet medvetet eller omedvetet framgår inte under
intervjun, men det används alltid i samband med att hon talar om verksamhet eller pedagogik
som inte ryms inom ramarna för särskolan, gruppen med autistiska elever som hon undervisar
eller specialpedagogik. När jag frågar om specialpedagogik togs upp i Annas utbildning
använder även jag omedvetet uttrycket ”den vanliga musiklärarutbildningen” för att förtydliga
att frågan gäller hennes musiklärarutbildning och inte utbildningen vid
speciallärarprogrammet som hon läser parallellt med sitt arbete. Den frekventa användningen
av adjektivet ”vanlig” kan ses som problematisk, eftersom att benämna något som ”vanligt”
också måste innebära att något annat ses som ”ovanligt”. Som jag ser det kan tolkningen av
Annas (och min egen) användning av adjektivet se något annorlunda ut beroende på vilken
betydelse läsaren lägger in i att något är ”vanligt”. Det kan antingen ses som ett uttryck för att
något är ”vanligt förekommande”, det vill säga att det som klassas som ”vanligt” är mer
frekvent förekommande än det som är ”ovanligt”, utan att någon större värdering behöver
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läggas i skillnaden mellan det vanliga och det ovanliga. Något ”vanligt” kan även ses som
synonymt med något som anses ”normalt”, vilket således också innebär att det ovanliga
klassas som ”onormalt”. Om vi istället väljer att utgå från det ”ovanliga” som något sällsynt,
kan ordet helt plötsligt få en positiv betydelse som ger motsatsordet ”vanlig” en mer
slätstruken, färglös och tråkig innebörd. Av dessa tre tolkningar av adjektivet ”vanlig” och
dess motsats ”ovanlig” ser jag den första, det vill säga att det som beskrivs är ”frekvent
förekommande”, som den mest troliga i det här fallet. Anna säger i intervjun att hon länge
haft ett intresse för specialpedagogik och uttrycker sig vid ett flertal tillfällen positivt om sina
erfarenheter av de elever hon stött på med autism eller andra neuropsykiatriska diagnoser,
vilket jag ser som ett tecken på att det inte är särskilt troligt att hon talar om exempelvis
”vanliga klasser” synonymt med ”normala klasser”, eftersom hennes grupp med autistiska
elever då skulle kunna beskrivas som en ”onormal grupp”, vilket kan ses som något negativt
klingande. Vare sig de autistiska eleverna i gruppen eller några andra elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beskrivs heller som ”ovanliga” eller ”sällsynta”,
vilket som jag ser det talar emot tolkningen att hon på något sätt värderar sina elever högre än
elever i ”vanliga” klasser med elever som inte har någon neuropsykiatrisk diagnos. Min
tolkning är sammanfattningsvis alltså att adjektivet ”vanlig” i det här fallet beskriver det som
är mest frekvent förekommande, och att det används för att beskriva klasser och pedagogik
som inte har något påtagligt samband med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller
specialpedagogik.
Desirée använder sig flera (totalt sex) gånger under intervjun av adjektivet ”normal” i
olika former när hon talar om elever. I de citat som presenterats tidigare talar hon till exempel
om att en elev kan kallas ”normalbegåvad”, om elever som befinner sig ”ganska nära det
normala” och att möta ”normalstörda” elever. Adjektivet ”normal” kan, som jag redan nämnt
i det föregående stycket, ses som problematiskt. Här är det också tydligt att elever som är
”normalbegåvade” eller ”ganska nära det normala” används som uttryck för elever som inte
har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning när Desirée säger att ”den nedsättningen kan
du ju ha fast du kallas för normalbegåvad”. Ordet ”fast” fyller här en viktig funktion i
tolkningen av begreppet ”normalbegåvad” som synonymt med ”utan funktionsnedsättning”.
”Fast” ser jag här som ett annat ord för trots att, vars användning jag tolkar som en markering
som tydligt visar att det inte alls är självklart att en person med en funktionsnedsättning
klassas som ”normalbegåvad”. Om det däremot hade varit självklart att en person med en
sådan funktionsnedsättning som det talas om kan kallas ”normalbegåvad” hade ordet fast inte
behövt användas. Utifrån detta sätt att tala om ”normalbegåvade” eller ”normalstörda” elever
skulle, enligt min tolkning, en person med en funktionsnedsättning kunna sägas vara
”onormal”. Huruvida Desirée använder dessa begrepp medvetet eller omedvetet är dock
oklart.
Ett annat ord Desirée använder som jag vill uppmärksamma är ordet
”förståndshandikapp”. När hon berättar om sin definition av neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning säger hon att det finns ”väldigt mycket mer än man kanske tror […] i
spektrat av funktionsnedsättning” men att hon inte vet om ”dom här som […] har ett litet
förståndshandikapp på lite olika plan” ingår i det. Här ser jag det som väsentligt att utröna vad
Desirée lägger för betydelse i begreppet ”förståndshandikapp”, vilket hon aldrig förklarar.
Hon använder inte heller begreppet någon mer gång under intervjun, vilket gör att betydelsen
inte heller kan klargöras genom att undersöka hur begreppet fungerar i något annat
sammanhang. En möjlig tolkning är att det i det här fallet fungerar som en synonym till
”utvecklingsstörning”. I så fall skulle utsagan kunna ses peka på att Desirée ser en
utvecklingsstörning som en typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Om vi istället ser
ordet ”handikapp” som synonymt med ”funktionshinder” skulle ”förståndshandikapp”
rimligtvis kunna ses som ett ”funktionshinder som står i vägen för att förstå”. I det sistnämnda
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exemplet finns det alltså faktorer i den omgivande miljön som hindrar personer med
förståndshandikapp från att förstå något. Detta är enligt mig en problematisk och högst
osannolik tolkning. För det första anges inte i Desirées beskrivning någon specifik miljö där
några sådana hinder kan uppstå, och för det andra hamnar alla människor någon gång i någon
miljö eller situation där det finns något de inte förstår. Denna tolkning skulle alltså innebära
att alla människor kan uppleva ett funktionshinder som hindrar vår förståelse, och att alla
människor också kan vara förståndshandikappade. Det må vara ett synsätt som potentiellt
skulle kunna ha viss filosofisk legitimitet i vissa kretsar, men som jag i det här fallet ser som
alltför invecklad för att rimligtvis kunna fungera som en förklaring av det Desirée lägger i
begreppet ”förståndshandikapp”. Att istället, i linje med den första tolkningen, se
”förståndshandikapp” som ett annat ord för ”utvecklingsstörning” ligger i linje med min
tidigare tolkning om att hon känner sig osäker på om utvecklingsstörning är något som räknas
till begreppet ”neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.

Förberedelse från utbildningen
Här redovisas och analyseras informanternas utsagor om hur deras musiklärarutbildning har
förberett dem för att arbeta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Anna kan inte minnas om specialpedagogik var något som togs upp i hennes
musiklärarutbildning, men säger att hon tror att det antagligen togs upp någon gång under
pedagogikterminerna som lästes ihop med lärarstudenter inom andra skolämnen och att det i
så fall gjordes på ett sätt som hon i efterhand känner inte gav henne någonting. Inom
musikpedagogiken kan hon inte minnas att specialpedagogik togs upp överhuvudtaget. Hon
säger att hon som student inte tänkte på att bristen på specialpedagogik i
musiklärarutbildningen var något problem. När hon kom ut i arbetslivet upptäckte hon dock
att hon inte riktigt var ”beredd på att möta allt det här […], hur olika eleverna kan vara” och
att hon från att hon började arbeta efter sin utbildning har tänkt att hon behöver läsa
specialpedagogik. Hon säger också att hon inte förstår varför det inte har en större plats i den
vanliga lärarutbildningen eftersom alla lärare, inte bara inom särskolan utan också i grundeller kulturskolan, stöter på elever i behov av särskilt stöd. När jag frågar om hon har någon
tanke om på vilket sätt specialpedagogik skulle kunna tas upp i lärarutbildningen svarar hon
att hon inte tänkt på det, men att hon tror att för någon som står mitt i utbildningen ”så kanske
det är svårt att ta till sig den teorin bara sådär” och att ”då skulle det nästan behöva vara
kopplat till nån typ av praktik”. Hon reflekterar sedan vidare på detta och säger att hon
tänker att det skulle kunna vara [en] kort kurs liksom, eller en, jag vet inte, det behöver ju inte va’
en hel termin eller nåt, men liksom en kurs som faktiskt heter ”specialpedagogik” och som är
inriktad [mot] det.

Beatrice berättar att hon under sin musiklärarutbildning aldrig kom i kontakt med
specialpedagogik i någon form och att allt hon vet om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och de diagnoser som ryms inom begreppet kommer från att hon
genom sitt eget intresse av att kunna arbeta med elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar har läst många böcker och gått på många föreläsningar som behandlar
ämnet. Att specialpedagogik inte ingick i musiklärarutbildningen var ingenting hon själv
tänkte på när hon studerade, och hon beskriver att hon märker en stor skillnad i samhället nu
jämfört med då när det gäller hur det talas om funktionsnedsättningar:
För det är nåt märkligt som händer i samhället, och det är ju att, idag är det självklart, och det är
väldigt många som får nån bokstavskombination, och det, det pratade man inte om på 70-, 80talet. […] Och jag har ju jobbat här, på [Doriska kulturskolan], och det var aldrig frågan om att vi
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då skulle vända oss till elever som hade nån funktionsnedsättning, inte vad jag vet om i alla fall,
inte jag som pianopedagog, fick aldrig den frågan.

Vidare säger Beatrice att hon tycker det är skrämmande att hon några veckor innan intervjun
hört på kulturnyheterna att det är väldigt många kulturskolor som inte vänder sig till barn med
funktionsnedsättning överhuvudtaget, detta trots att diskussionen om funktionsnedsättningar
idag har så pass stor plats i den offentliga debatten.
När Cilla studerade till musiklärare togs inte specialpedagogik upp på något sätt enligt vad
hon minns. Som student tänkte hon heller aldrig själv på att det var något som inte ingick i
utbildningen, och motiverar detta med att ”man är ung och dum, liksom, man fattar inte riktigt
vad man får och vad man ska behöva och sådär”. Hon berättar dock att hon såhär i efterhand
absolut tycker att specialpedagogik borde tas upp i utbildningen så att alla lärare kan känna
sig trygga och inte behöver vara rädda för att möta alla barn och ungdomar, ”för det är ju sånt
som man får lära sig själv, efterhand liksom”.
Inte heller Desirée säger sig minnas någon om att specialpedagogik togs upp i hennes
musiklärarutbildning eller att det var något hon tänkte på som student. Hon säger sig dock
tycka att specialpedagogik självklart borde vara en del av utbildningen eftersom elever med
olika typer av funktionsnedsättningar är och ska vara en del av samhället, vilket innebär att
musiklärare behöver vara förberedd på att arbeta med sådana elever. En aspekt hon tar upp
som hon tycker är relevant att ha med i lärarutbildningen är bemötande gentemot elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, något hon tycker sig ha sett bristande kunskap om
hos kollegor:
Det finns ju kollegor som [förställer rösten till ett ljust läge] pratar såhär med dom barnen […]
liksom och ”byter röst” [går tillbaka till normalt tonläge] och så [skrattar].

Desirée beskriver sådant elevbemötande som diskriminerande, och menar att läraren istället
ska ”prata och möta precis som du möter, du och jag möts, ungefär”.
Analys – Förberedelse från utbildningen
Ingen av informanterna säger sig minnas att de gått igenom någon typ av specialpedagogik
under deras musiklärarutbildning, och även om Anna säger att det antagligen ingick i någon
pedagogikkurs under hennes utbildning är det fortfarande ingenting som hon minns något av
eller som har hjälpt henne i hennes yrkesliv. Ingen av informanterna uppmärksammade heller
under sin studietid att de inte läste något om specialpedagogik, utan samtliga uppger att de
först efter sin utbildning när de kom ut i arbetslivet förstod att det var något de hade haft nytta
av som en del av utbildningen. Att bristen på specialpedagogik var något de inte märkte av
som studenter kan ha olika förklaringar. I Beatrices fall kan den historiska aspekten hon tar
upp, det vill säga att funktionsnedsättningar var något som inte hade någon plats i
samhällsdebatten under 70-talet när hon utbildade sig, vara en rimlig förklaring. Om det som
hon säger då inte alls talades om det i samhället ser jag det inte som så konstigt att det vare sig
talades om det inom lärarutbildningen eller att Beatrice själv som musiklärarstudent tänkte på
att det inte talades om det. Den historiska förklaringen blir dock inte lika rimlig när det gäller
de övriga informanterna som tog examen många år senare. Däremot tror jag att deras
omedvetenhet gällande bristen av specialpedagogik under deras utbildning skulle kunna
förklaras med just bristen av specialpedagogik i lärarutbildningen. Med detta menar jag att en
lärarstudent utan någon praktisk erfarenhet som lärare kan ha svårt att veta vad hen behöver
ha kunskap om i sitt kommande yrkesliv, och att en frånvarande diskussion om elever med
funktionsnedsättningar inom lärarutbildningen då inte heller kan uppmärksamma studenten på
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att specialpedagogik är något som är viktigt att ha med sig i sitt läraryrke. Att Cilla säger att
”man är ung och dum liksom, man fattar inte riktigt vad man får och vad man ska behöva”
skulle kunna förklaras genom den tolkningen. Resultatet blir då det som informanterna
beskriver sig ha upplevt, det vill säga att de först efter att ha kommit ut i arbetslivet och stött
på verkliga situationer där de fått arbeta med elever med olika typer av funktionsnedsättningar
upptäcker att specialpedagogik hade varit en värdefull kompetens att få med sig från
lärarutbildningen.
Enligt min tolkning anser både Anna, Cilla och Desirée att specialpedagogik borde vara
en del av musiklärarutbildningen. Cilla och Desirée säger båda detta explicit, medan Anna
dels säger att hon efter sin utbildning har tänkt att hon borde läsa specialpedagogik och att
hon säger att hon inte förstår varför specialpedagogiken inte har en större plats i
lärarutbildningen.
Att Beatrice säger att hon tycker det är skrämmande att väldigt många kulturskolor inte
vänder sig till barn med funktionsnedsättning visar på att hon tycker det borde vara en
självklarhet för alla kulturskolor att göra det. Hon betonar även det märkliga i att barn med
funktionsnedsättningar fortfarande exkluderas på det viset trots att medvetenheten om olika
typer av funktionsnedsättningar är så pass stor idag. Ur hennes perspektiv skulle jag kunna
tänka mig att detta blir ännu mer påtagligt, dels eftersom hon själv har stor erfarenhet av och
uttrycker ett stort intresse för arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, men även eftersom hon började arbeta i en tid när det inte talades alls
om funktionsnedsättningar.
Cillas kommentar om att beredskap för att kunna möta alla barn och ungdomar, inklusive
sådana som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ”är ju sånt som man får lära sig själv,
efterhand liksom” kan i mina ögon tolkas som att det är något hon menar att en lärare måste
lära sig själv eftersom det inte ingår i utbildningen. Meningen skulle på egen hand alternativt
kunna tolkas som att hon tycker att det ju är sånt man får lära sig själv eftersom det inte går att
lära sig under utbildningen. Min tolkning är dock att hon menar att det är något en lärare
måste lära sig själv, inte för att det inte går att lära sig i utbildningen, utan för att det inte ingår
i utbildningen och att läraren därför inte har något annat alternativ. Detta anser jag styrks av
att hon säger att hon tycker specialpedagogik absolut borde vara en del av lärarutbildningen.
Det leder mig därför till slutsatsen att hon inte tycker att det borde vara ”sånt som man får lära
sig själv”.

Arbetsplatsens engagemang och stöd
Nedan presenteras och analyseras informanternas syn på deras nuvarande arbetsplatsers
engagemang när det gäller frågor om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt vilket
stöd de får från sina arbetsgivare för att kunna undervisa elever med någon typ av
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Anna säger att hon tycker att det skulle kunna arbetas mer med inkludering av personer med
olika typer av funktionsnedsättningar vid Joniska kulturskolan, och då främst när det gäller att
göra reklam för och få ut information om de verksamheter som riktar sig speciellt till barn och
ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. Hon säger dock att de vid Joniska
kulturskolan inte har så mycket sådan verksamhet, och att det förmodligen beror på att det
inte satsas så mycket på det. Men även om det inte finns så mycket särskild verksamhet för
dessa elever säger Anna att de är välkomna att deltaga även i den övriga verksamheten, och
att personalen på skolan då gör vad de kan för att även elever med funktionsnedsättningar ska
kunna trivas och ha det bra där. Att dessa elever är välkomna även där säger Anna att hon
tycker är något som behöver göras mer tydligt i Joniska kulturskolans marknadsföring.
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I Joniska kulturskolans verksamhetsplan säger Anna att hon tror att det står något om att
kulturskolan ska ”öppna upp för […] nya grupper […] som inte annars har en naturlig kontakt
med kulturskolan”, men att det inte står något specifikt om just elever med
funktionsnedsättningar av något slag och att formuleringen därmed även kan gälla exempelvis
”såna som inte har svenskt ursprung”. Hon säger att hon tror att elever med
funktionsnedsättningar räknas in i de grupper som inte har en naturlig kontakt med
kulturskolan, men att det skulle kunna vara tydligare vad exakt som räknas in där.
När det gäller lärarkollegorna på Joniska kulturskolan säger Anna att de ofta pratar och
tar hjälp av varandra när de ska undervisa elever med någon typ av funktionsnedsättning som
de inte riktigt vet hur de ska hantera. Andra lärare i kollegiet kan då fundera på om de har
liknande erfarenheter och hur de gjorde då för att få undervisningen att fungera. Hon berättar
att flera av hennes kollegor under sina medarbetarsamtal har önskat sig mer fortbildning i
frågor om elevhantering.
Den speciallärarutbildning Anna läser på distans vid sidan av sitt arbete har hon fått på
initiativ av särskolan som står för material och böcker för utbildningen. Kulturskolan sponsrar
dock med ungefär 20 procent av hennes arbetstid som hon får använda till utbildningen.
När jag frågar Anna om hur ledningen vid Joniska kulturskolan talar om arbete med
elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning säger hon att hon inte har någon ”direkt
känsla av” hur det talas om det, och att hon inte ens kan komma på något exempel när hon
hört ledningen tala om det. Hon fortsätter med att säga att
det som kommer upp i tanken när du ställer frågan är ju såhär ba’ ”ja, har jag hört ledningen prata
om, om det här”, vare sig som ett problem eller som en möjlighet eller som en… Det är snarare så
kanske, att, att jag tänker att ”nej, det pratas nog inte så mycket om det”, och det är nog lite synd…

Doriska kulturskolan har enligt Beatrice ett stort engagemang när det gäller arbete med elever
med funktionsnedsättningar och att de arbetar för att det ska vara en lika självklar del av
kulturskolans verksamhet som alla andra delar. En av cheferna på skolan har detta som ett av
sina huvudsakliga arbetsområden, och det finns även ett arbetslag som hela tiden arbetar med
frågor som rör sådant arbete. Hon tycker också att skolan har mycket utåtriktad verksamhet
för att få fler elever med funktionsnedsättningar att komma till deras verksamheter. Hon
nämner bland annat att de, i samband med att de har instrumentdemonstrationer för alla barn i
årskurs två eller tre, också ägnar en eftermiddag helt åt barn med funktionsnedsättning.
Kulturskolan har också enligt Beatrice många gånger besökts av lärare från andra kulturskolor
som kommit och tittat på hur de arbetar, och hon säger att skolan ligger långt i framkant när
det gäller dessa frågor.
När jag frågar om det finns något i Doriska kulturskolans arbetssätt angående elever med
funktionsnedsättning som skulle kunna göras annorlunda svarar Beatrice att det just nu är
mycket på frivillig basis för lärarna att komma på mötet som rör sådana frågor och att hon
tycker det borde arbetas mer för att inkludera alla lärare i det arbetet. Samtidigt säger hon att
”det är svårt, alla har ju så mycket att hålla på med hela tiden”. Hon påpekar dock att hon
alltid har känt att det har varit lätt att arbeta med sina egna idéer och material, och att hon känt
ett stöd i detta från arbetsplatsen.
Bland kollegorna i det ämneslag där Beatrice arbetat säger hon att det är en väldigt öppen
attityd under deras möten och att de kan hjälpas åt när det gäller någon elev som inte fungerar
med en specifik lärare. Då kan de till exempel prova att låta eleven byta lärare till någon som
har större erfarenhet av att hantera sådana problem som uppstått under lektionerna.
Beatrice berättar om olika typer av fortbildning som personalen fått på initiativ från
arbetsplatsen när det gäller att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Bland annat talar hon mycket om utbildningen Pascal som hon och några andra lärare för
cirka 7-8 år sedan åkte på ”med jämna mellanrum” under tre års tid. Hon berättar att de där
23

fick nya tips genom att träffa andra pedagoger, gå på föreläsningar och även hälsa på vid
andra kulturskolor för att se hur lärarna arbetar där med elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Beatrice talar mycket positivt om Pascal och säger att den var
”extraordinär” och att de hade ”jättebra föreläsningar”.
I kommunikationen med ledningen säger Cilla att det ofta handlar om hur kulturskolan ska
arbeta för att ”nå alla elever”, vilket då inbegriper både till exempel ensamkommande
flyktingbarn och barn med funktionsnedsättningar, men att det sällan diskuteras om hur de ska
nå någon av dessa grupper specifikt.
När det gäller fortbildning från arbetsplatsen berättar Cilla att hon tillsammans med några
andra lärare från Frygiska kulturskolan och en annan närliggande kulturskola åkt iväg på
fortbildning i Göteborg och att de vid ett annat tillfälle haft en studievägledare med kunskaper
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från en grundskola i kommunen som kommit
och besökt ett personalmöte för att tala om att bemöta elever med sådana
funktionsnedsättningar. Däremot har de inte fått någon fortbildning inom specialpedagogik
som alla varit med på, utan att det mer har varit att lärare har gått enskilt till ledningen och
frågat om de kan få ta någon speciell fortbildning. Detta säger Cilla att hon tycker är dumt
därför att alla lärare skulle behöva den typen av fortbildning så att de inte är rädda för att ta
emot elever med funktionsnedsättningar.
Desirée säger att hon tycker att engagemanget vid Doriska skolan när det gäller inkludering
av personer med funktionsnedsättningar är ganska bra och att det är en aktuell fråga ”eftersom
ganska många kulturskolor överhuvudtaget inte tar sig an dom här eleverna”. Hon berättar att
verksamheten för elever med funktionshinder alltid har funnits med som en del i
kulturskolans budget, medan hon säger sig tro att många andra kulturskolor säger att de inte
har råd och behöver söka extra pengar för att bedriva sådan verksamhet. Elever med
funktionsnedsättning får enligt Beatrice 30 minuters enskilda instrumentlektioner istället för
20 minuter som för andra elever. De prioriteras också i köerna till kulturskolans verksamhet.
Hon berättar även att hon tycker att hennes chef är väldigt stöttande i dessa frågor och att hen
alltid är med även i arbete med konserter och på personalmöten.
Liksom Beatrice har Desirée tagit del av Pascal-utbildningen och säger att hon tycker att
det skedde ett rejält lyft på skolan när personalen tog del av den. Hon nämner att idéer till
verksamheter inom till exempel dramamusik och sagolek föddes i samband med Pascal, som
hon själv tyckte var en jättebra utbildning. Hon nämner även en annan utbildning som hela
skolan senare tog del av som handlade om att ta fram en föreställning med både konst och
musik och hur dessa då kan mötas.
Desirée berättar att det på skolan hela tiden arbetas mot att hela personalen ska vara
öppen mot att kunna ta emot elever med funktionsnedsättningar och att det hos många lärare
finns en förståelse för dessa elever. Hon menar dock på att det fortfarande finns några lärare
som inte tror sig klara av att hantera elever med funktionsnedsättningar, och att hon tror att
det beror på rädsla, okunskap, utbildning och bakgrund. Hon säger sig även tro att en lärare
som kommer från en musikalisk undervisningstradition som är väldigt hård och förväntar sig
en snabb musikalisk progression hos sina elever kan ha svårt att anpassa sin undervisning till
elever med funktionsnedsättningar.
Desirée ger ett exempel på när hon undervisade en autistisk elev som hon hade problem
att kommunicera med. Hon säger att hon då konsulterade en kollega som hade haft många
elever med autism tidigare och att det var väldigt skönt att hon hade den möjligheten. Hon
fortsätter med att säga att hon kan tänka sig att det kan bli väldigt tungt att arbeta som lärare
på en kulturskola och ha ansvaret för dessa elever helt själv.
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Analys – Arbetsplatsens engagemang och stöd
Vid Joniska kulturskolan säger Anna att det finns verksamhet speciellt för elever med
funktionsnedsättning men att den är liten och att hon tror det beror på att det inte satsas
särskilt mycket på den verksamhet som finns. Att satsningen är liten kan förklara varför det
enligt Anna finns ett behov av att få ut mer information om att sådan verksamhet finns. Den
begränsade reklam och information som når barn med funktionsnedsättningar och deras
föräldrar skulle i sin tur kunna vara en bidragande orsak till varför den verksamhet med
sådant fokus som finns inte är så stor. Detta kan, som jag ser det, bli en ond cirkel; det satsas
inte tillräckligt mycket på verksamheten, informationen når därför inte ut till potentiella
deltagare, få deltagare söker och ger således inte verksamheten någon möjlighet att växa, det
låga söktrycket gör åter att det inte satsas mer, och så vidare. Att elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är välkomna att deltaga i kulturskolans ordinarie
verksamhet tolkar jag som något Anna är positiv till. Även om hon inte säger detta explicit så
säger hon när hon talar om gruppundervisning (se det tidigare avsnittet om Kunskaper och
erfarenheter) att hon är väldigt positiv till att elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ”ska få känna sig […] vanliga”, vilket jag då tolkar som att de har
möjlighet att göra om de får deltaga i verksamheter som inte enbart riktar sig till barn eller
ungdomar med funktionsnedsättning.
Både Anna, Beatrice och Desirée talar om att kollegorna på deras respektive arbetsplatser
är öppna för att diskutera och ta hjälp av varandra när de har problem med någon elev med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jag tolkar det som att alla tre är positivt inställda till
detta. Anna och Beatrice talar om att kollegorna hjälper varandra, vilket jag ser som ett tecken
på att kollegorna är vänligt inställda till varandra och vill att undervisningen ska fungera så
bra som möjligt för alla lärare och elever. Beatrice säger att det finns en ”öppen attityd” vilket
jag tolkar som ett positivt uttryck. Desirée uttrycker sin positiva inställning till stödet från
kollegorna genom att säga att det var ”skönt” att hon hade möjlighet att konsultera en kollega
i fallet med hennes elev med autism. Hon säger dessutom att hon tror det kan bli tungt att
arbeta vid en kulturskola och själv ha hela ansvaret för elever med funktionsnedsättningar,
vilket jag ser som ett starkt uttryck för att hon uppskattar den hjälp hon och andra lärare vid
Doriska kulturskolan kan få från sina kollegor.
Cilla och Desirée tar båda upp att det finns lärare som visar upp en ovilja att ta emot
elever med funktionsnedsättning. Desirée säger att hon tror att det beror på rädsla, okunskap,
utbildning och bakgrund hos dessa lärare. ”Rädsla” är ett ord även Cilla använder när hon
talar om detta. Som jag tolkar hennes utsagor anser hon att det är negativt att inte alla lärare
vid Frygiska kulturskolan deltagit i någon fortbildning inom ämnet tillsammans eftersom den
rädsla för att ta emot elever med funktionsnedsättning som finns hos vissa lärare därmed inte
motarbetas. Desirée säger att lärare har den här attityden trots att Doriska kulturskolan arbetar
för att få alla skolans lärare involverade i arbetet med elever med funktionsnedsättningar. När
Beatrice talar om arbetet med att inkludera alla lärare i den här frågan tar hon upp det som
något hon tycker borde arbetas mer på. Att hon tycker så skulle kunna ses som en konsekvens
av det Desirée säger, nämligen att det fortfarande finns lärare som drar sig för att arbeta med
elever med funktionsnedsättning. Anna tar aldrig upp just lärares ovilja eller rädsla för att ta
emot dessa elever. Hon säger å andra sidan att flera av hennes kollegor efterfrågat
fortbildning i elevhantering, vilket skulle kunna tolkas som att lärarna, för att använda
Desirées uttryck, ”inte tror sig klara av att hantera elever med funktionsnedsättningar” och
därför vill ha mer fortbildning om ämnet. Här tolkar jag det dock inte som att det handlar om
en ovilja hos lärarna att ta emot dessa elever eftersom det i så fall vore osannolikt att de själva
tar upp en önskan om fortbildning vid sina medarbetarsamtal. Jag tolkar det snarare som att
det tvärtom finns en vilja hos lärarna, men att kunskaperna och erfarenheterna saknas för att
de ska känna sig säkra på att klara av sådant arbete.

25

Som jag uppfattar Beatrice och Desirées utsagor om Doriska kulturskolans engagemang i
frågor som rör elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förhåller sig båda mycket
positivt till hur verksamheten är utformad. Beatrice talar mycket om skolans utåtriktade arbete
för att få elever med funktionsnedsättning att komma till deras verksamhet. Här ser jag en stor
kontrast mot hur Anna ser på Joniska kulturskolans arbete för att rekrytera elever med
funktionsnedsättning, som hon säger skulle behöva utökas och förbättras. En annan skillnad
mellan Doriska och Joniska kulturskolan är att Doriska kulturskolan, enligt min tolkning
utifrån både Beatrice och Desirées utsagor, satsar mycket på sin verksamhet som riktar sig
mot barn och ungdomar med funktionsnedsättning och prioriterar denna högt. Beatrice och
Desirée talar även positivt om deras chefs engagemang i dessa frågor, medan Anna säger att
hon inte kan komma på att det talas särskilt mycket alls om det från Joniska kulturskolans
lednings sida. Därmed ser jag det som att förutsättningarna för arbete med elever med
funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska eller fysiska, skiljer sig markant mellan Doriska
respektive Joniska och Frygiska kulturskolan eftersom Doriska kulturskolans verksamhet för
elever med funktionsnedsättning är så stor medan Joniska kulturskolans verksamhet är så liten
och Frygiska kulturskolan inte alls har någon verksamhet som riktar sig särskilt mot dessa
elever.
Beatrice och Desirée berättar båda om utbildningen ”Pascal” som de och andra lärare vid
Doriska kulturskolan deltagit i. Båda uttrycker sig också mycket positivt om utbildningen. En
sak som Beatrice berättar om Pascal är att de fick träffa andra pedagoger och besöka andra
kulturskolor och att detta, i kombination med föreläsningar, gav dem nya tips. Här ser jag
återigen en positiv hållning gentemot kollegialt lärande, vilket jag tidigare uppmärksammat
gällande att lärarna kan ta hjälp av sina kollegor vid sina respektive arbetsplatser. Desirée
säger att utbildningen genererade idéer till många av de verksamheter som sedan startades vid
Doriska kulturskolan, vilket jag tolkar som att hon tycker att utbildningen var positiv inte bara
för hon och de andra pedagogerna själva, utan även för hela Doriska kulturskolans arbete med
elever med funktionsnedsättning.

Kompetens och utvecklingsområden
I detta avsnitt framkommer informanternas syn på sin egen kompetens och huruvida de
känner att det finns något område inom kompetensen som de vill få möjlighet att utveckla på
något sätt. Som i de tidigare avsnitten ingår även en del där informanternas utsagor på detta
tema analyseras.
Anna berättar att hon har kollegor som på medarbetarsamtal har tagit upp att de önskar sig
mer fortbildning gällande hantering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
men säger att det nog främst är lärare som arbetar med undervisning i stora klasser som
märker av det behovet. Hon säger att det blir en annan sak för instrumentlärare i kulturskolan
som möter dessa elever enskilt eller i små grupper.
När jag frågar hur väl förberedd Anna känner sig för att arbeta med elever med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning säger hon att hon idag, när hon arbetat i särskolan
under fyra års tid, känner sig förberedd och att hon vet ungefär hur det kommer fungera när
hon möter eleverna. Hon säger dock att det fortfarande inte alltid går som hon tänkt sig när
hon undervisar men att hon då vet var hon ska leta efter var problemen och lösningarna på
dessa ligger. Hon säger också att hon när det väl går fel inte blir ”uppgiven helt i [sig] själv
och tycker att [hon] är världens sämsta lärare för att det har blivit en dålig lektion”.
Anna säger att hon i nuläget inte har något rent teoretiskt hon känner att hon vill utveckla
i sin kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att detta beror mycket på att
hon nu läser specialpedagogutbildningen och därigenom fått med sig mycket teoretiska
kunskaper och litteratur som hon kan gå tillbaka till om det är något hon vill ta reda på.
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Däremot säger hon att varje ny elev och situation kan vara oförutsägbar, och att en lärare
därigenom aldrig kan bli fullärd utan alltid kan fylla på med utbildning.
Inom musikdidaktik för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning säger Anna att
hon skulle vilja ha mer kunskaper. Hon nämner att hon tror att de estetiska ämnena kan fylla
en annan funktion än andra ämnen för dessa elever, till exempel som ett medel för att nå fram
till elever som är väldigt inbundna. Även hur musikterapi fungerar, hur hon som lärare kan
undvika att prata så mycket och istället använda spel efter härmning eftersom det finns vissa
elever som har ”väldigt svårt att ta till sig ord överhuvudtaget” och andra ”olika såna […]
tricks” är något som hon säger sig vilja lära sig mer om.
När jag frågar Beatrice om det finns något hon skulle vilja lära sig mer om när det gäller
arbete med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning säger hon att hon skulle vilja få
mer kunskap och en större förståelse om olikheter så att hon inte behöver använda så mycket
energi. Hon säger som tidigare att hon fått ta reda på sina kunskaper själv, och därför skulle
vilja träffa andra pedagoger och prata om olika sätt att arbeta som hon själv inte provat inom
exempelvis gruppundervisning. Hon uttrycker ett intresse för att studera inom ämnet:
Jag kanske skulle vilja läsa några poäng, helt enkelt [i] ren pedagogik, för utbildade pedagoger
som har det, för det finns ju såna här utbildningar, det finns väl på Musikhögskolan?

När jag svarar att jag inte vet om det finns kurser inom musikundervisning för barn i behov av
särskilt stöd men att det finns kurser inom allmän specialpedagogik säger Beatrice att hon
skulle vara jätteintresserad även utav den allmänna specialpedagogiken. Hon säger vidare att
hon skulle vilja lära sig mer om att föra ihop musikundervisningen med andra
undervisningsformer:
att man kan jobba med […] sagor, […] med musik, man kan jobba med, […] man har olika
infallsvinklar, och då också jobba med pedagoger som inte bara håller på med musik, kanske
bildlärare… Det skulle ju vara jätteroligt, liksom göra en mix, och […] kan jag utveckla deras
läsande, kan man göra det samtidigt som man lär sig noter, det här med […] att lösa koder, till
exempel, […] var finns begränsningarna? Det vet inte riktigt jag. [J]ag vet ju att det är svårt att läsa
två notsystem, det är ju svårt för vilken nybörjare som helst, men det är särskilt svårt för dom här
barnen, att både kunna läsa höger och vänster hand, så det har jag ju funderat på, ”finns det några
genvägar, eller är det för svårt”, ”vad är det som är för svårt”… finns det nåt som är det, ja det är
klart, det beror ju på individen, men jag, jag kanske skulle vilja, egentligen skulle jag nog vilja
veta mer, kunna mer…

När jag frågar Cilla om hon skulle vilja ha mer fortbildning om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar säger hon att det vore ”bra att fräscha upp kunskaperna och se om det
har kommit några nya rön” och vad som hänt med de olika diagnoserna eftersom hon inte gått
någon utbildning sedan hon lämnade särskolan för tretton år sedan. Hon säger också att det ju
finns oändligt många diagnoser och att
det kan väl vara bra, att veta då liksom ”jaha, okej det här finns också”, lite mer i periferin, vad
som finns, som ADHD och Asperger dom här, dom är ju så, ja, det är ju där man får nya lärdomar
och man kan hänga med på ett annat sätt, […] men dom här som är liksom lite ute i periferin, där
skulle man ju behöva lära sig lite mera.

På frågan om Cilla skulle vilja utveckla sin musikdidaktiska kompetens inom arbete med
elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning svarar hon ”ja visst, jag vill utveckla min
kompetens överallt”.
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När jag frågar Desirée om hur väl förberedd hon känner sig för att arbeta med elever med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning svarar hon att det beror på i vilken form arbetet gäller,
till exempel på vilket sätt hon möter eleverna, i vilket sammanhang osv. Hon säger att hon
måste tänka till lite extra när hon ska arbeta i någon ny situation. Hon exemplifierar detta
genom att berätta om en specifik elev:
För några år sen så tog jag ju en svårare autistisk pianoelev, som jag visste att ”nu blir det svårt”,
och då kräver ju det av mig att… för det kände jag att jag var lite ute på… […] Då har jag haft
kanske elever som har varit lite mer ”med”, så att säga, eller mer lättare, så va. Den här eleven
anses ju normalbegåvad, men är ju, har ju knappt nåt tal och, gäller ju att, ja kommunikationen är
ju svår, helt enkelt, så […] det har jag tyckt har varit en nöt att knäcka och möta upp där[.]

På frågan om hon skulle vilja utveckla sina kunskaper om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar gällande exempelvis diagnoser och beteenden svarar hon att hon just
med tanke på de autistiska elever som nämns ovan skulle vilja göra det för att förstå autism.
Hon säger att hon dessutom tycker att det är ett intressant ämne och vill lära sig mer om det
även därför. Hon säger att hon generellt tror att det alltid är bra att få fortbildning för att inte
stagnera eftersom pedagogiken är ett outtömligt område.
När jag frågar om hon skulle vilja utveckla sin musikdidaktiska kompetens inom arbete
med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning säger hon att hon skulle vilja lära sig
mer om slagverk för att ”det använder man ju mycket”. Hon berättar att de haft en två timmar
lång workshop med någon av slagverkslärarna där de fått sitta och spela slagverk, vilket hon
säger var bra och att sådana utbildningar är bra att gå på, men att hon känner att hon skulle
behöva hålla på lite mer med det själv. Hon säger att den digitala tekniken är jättebra och att
det är något hon tror att det behövs fortbildning inom hela tiden. Rent generellt säger hon att
hennes musikpedagogiska ”verktyg i verktygslådan” (som jag uttrycker det i min fråga) blir
fler och fler hela tiden men att hon tycker att ”man [alltid] kan försöka skapa nytt och hitta
nytt[,] nya låtar och nya sätt”.
Analys – Kompetens och utvecklingsområden
Både Anna och Desirée ger uttryck för att en lärare aldrig blir fullärd. Anna säger att varje ny
elev och situation kan vara oförutsägbar, vilket jag tolkar som att Desirée kan sägas bekräfta
när hon säger att hon måste tänka till lite extra när hon ska arbeta i en ny situation. Hon
exemplifierar detta genom att berätta om sin elev med autism och hur svårt hon tyckte den
situationen var att hantera. I samband med att hon explicit säger att pedagogik är ett
outtömligt område säger hon ju också att det alltid är bra att få fortbildning för att inte
stagnera. Detta är något jag uppfattar att även Cilla ger uttryck för när hon säger att det är
”bra att fräscha upp kunskaperna och se om det har kommit några nya rön”. ”Nya rön” tolkar
jag måste komma ur något som ständigt utforskas och utvecklas. Detta ligger som jag ser det i
linje med det Anna och Desirée säger om att en lärare aldrig blir fullärd eftersom pedagogik
är ett outtömligt område. När jag och Desirée talar om musikpedagogiska ”verktyg i
verktygslådan” ger hon ytterligare uttryck för att pedagogiken är outtömlig när hon säger att
musikpedagogen alltid kan försöka hitta nya sätt. Nya ”sätt” tolkar jag som ”nya arbetssätt”.
Hon nämner precis innan digital teknik som något där fortbildning behövs hela tiden. Det
tolkar jag som att hon menar att digitala verktyg ständigt är i utveckling och att det därför
också hela tiden genererar ”nya rön” som är relevanta för lärare att ta till sig, och då också
kan räknas som ett nytt ”sätt” att arbeta med musikpedagogik.
Jag tolkar det som att samtliga informanter uttrycker ett intresse av att utveckla sin
kompetens inom musikdidaktik riktad mot elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Anna tar som exempel upp musik och andra estetiska ämnen som ett medel för att nå fram till
elever som är väldigt inbundna. Att en elev är ”inbunden” tolkar jag som en elev som är svår
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att kommunicera med, och att musik eller andra estetiska uttryck då skulle kunna vara ett
alternativt medel för kommunikation. Beatrice talar om att hon skulle vilja lära sig genvägar
för att lära elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att läsa två notsystem och tar, i
likhet med Anna, även upp andra estetiska uttrycksmedel som sagor och bildkonst och att hon
vill lära sig hur dessa kan användas tillsammans i undervisningen. Det sistnämnda tolkar jag
som att hon tror att flera estetiska uttrycksmedel kan ge flera möjligheter till kommunikation
på samma sätt som Anna talar om att använda estetiska ämnen som medel för att nå fram till
inbundna elever. Cilla ger inga konkreta exempel på något inom musikdidaktiken som hon
vill utveckla, utan ger det svepande svaret ”ja visst, jag vill utveckla min kompetens överallt”.
Detta skulle, som jag ser det, kunna innebära att hon antingen inte har funderat på något
speciellt som hon skulle vilja lära sig mer om det eller att hon har ett så brett intresse att hon
inte vill ge några exempel eftersom hon då måste utesluta mycket annat hon vill lära sig. Den
sistnämnda förklaringen skulle kunna jämföras med hennes svar på frågan om hur hon
definierar begreppet ”neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”, där hon först inte säger sig
kunna svara på frågan (se Kunskaper och erfarenheter). En möjlig förklaring skulle också
kunna vara att frågan om musikdidaktik ställs sent i intervjun och att Cilla därför börjat
tröttna på att berätta utförligt angående det jag frågar henne om. Denna tolkning skulle jag
visserligen ha förståelse för, men eftersom hon tidigare under intervjun talat med både
intresse och engagemang finner jag det märkligt att hon på just den här frågan plötsligt inte
längre skulle visa något intresse för att berätta mer ingående om hur hon vill utveckla sin
kompetens.
Desirée nämner att hon skulle vilja lära sig mer om slagverk och motiverar detta med att
”det använder man ju mycket”. Hon förklarar aldrig vad hon menar med den frasen, och som
jag uppfattar det känns den väldigt generaliserande då hon inte berättar om hur slagverk
faktiskt används i arbete med elever med funktionsnedsättning. Hon säger dock att hon fått
lära sig en del om detta av en slagverkslärare på skolan, vilket skulle kunna tyda på att hon
där fått höra att slagverk med fördel kan användas i sådan undervisning. Att hon och andra
lärare på skolan fått lära sig om slagverk av en kollega som undervisar i detta kan ses som ett
ytterligare exempel på hur kollegialt stöd och lärande kan se ut (se Arbetsplatsens
engagemang och stöd där jag diskuterar informanternas utsagor om just kollegialt stöd). Även
Beatrice uppfattar jag är intresserad av att lära sig mer av kollegor då hon talar om att hon
skulle vilja träffa andra pedagoger för att lära sig nya undervisningsmetoder. Hon har
visserligen redan berättat om att hon gjort det en del i och med Pascal-utbildningen, men
hennes intresse av att utforska detta mer ser jag som ytterligare ett uttryck för den uppfattning
de andra informanterna framfört, nämligen att pedagogik är ett outtömligt ämne och att en
lärare aldrig bli fullärd.
Cilla säger att hon ”vill utveckla [sin] kompetens överallt”, vilket jag tolkar som att hon
har ett stort intresse för specialpedagogik och att hon vill lära sig mer om det på flera olika
sätt. Även Beatrice tolkar jag har ett mycket brett intresse för att lära sig mer om
specialpedagogik, både inom musik och utanför. Hon talar om andra estetiska uttrycksformer,
läsning, noter och tar upp frågan om vad som är för svårt. Den blandningen av olika områden
som hon funderar på tolkar jag som att hon kan komma på alla möjliga saker hon vill lära sig,
vilket skulle kunna ses som ett tecken på att hon håller med Cilla om att vilja ”utveckla [sin]
kompetens överallt”.

Sammanfattning av analysen
Alla informanter säger sig känna till begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men ger
något olika definitioner av begreppet. Samtliga nämner diagnosen autism eller beskriver
problematik som kan visa sig hos personer med diagnosen. Enligt min tolkning räknar två av
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informanterna även utvecklingsstörning som en del av begreppet men uttrycker samtidigt en
osäkerhet över om deras definition är korrekt.
I två av informanternas utsagor används begreppen ”vanlig” och ”normal” i olika former
när de talar om elever som inte har någon funktionsnedsättning eller pedagogik som inte
innefattar specialpedagogik. Begreppen kan tolkas på olika sätt beroende på vilken betydelse
informanterna egentligen lägger i begreppen. Jag tolkar här adjektivet ”vanlig” som synonymt
med ”mer frekvent förekommande”.
”Förståndshandikapp” är ett annat ord som förekommer i det en av informanterna säger.
Hur detta ord tolkas blir enligt mig avgörande för hur hennes utsagor kan tolkas. Utifrån
användningen av begreppet i det informanten säger tolkar jag det som ett annat ord för
”utvecklingsstörning”.
Annas erfarenhet är att barn och ungdomar med autism mår bra i små och enskilda
grupper, men att hon som jag tolkar det är positiv till att dessa elever integreras i klasser
tillsammans med andra barn och ungdomar förutsatt att klasserna är mindre, assistenthjälp
finns tillgänglig och att lärarna har rätt kunskaper för att integreringen ska bli lyckad.
En rimlig förklaring till att ingen av informanterna uppmärksammade avsaknaden av
specialpedagogik i musiklärarutbildningen förrän efter sin utbildning är, som jag ser det,
bristen på praktisk arbetslivserfarenhet hos informanterna som studenter samt den frånvarande
diskussionen om specialpedagogik i utbildningen. Sedan informanterna kommit ut i
arbetslivet efter examen tolkar jag det som att de känner att det hade varit positivt att ha haft
specialpedagogik som en del av sin musiklärarutbildning.
Jag tolkar det som att Beatrice ställer sig mycket negativ till att många kulturskolor inte
vänder sig till barn med funktionsnedsättning, och att hon är extra förvånad över detta med
tanke på den utbredda medvetenhet om funktionsnedsättningar som generellt är närvarande i
samhället idag.
Det kollegiala stödet uppfattar jag som välfungerande och uppskattat vid samtliga
informanters arbetsplatser, och jag uppfattar även att samtliga informanter är positivt inställda
till kollegialt lärande.
Informanterna upplever, som jag förstår det, att det finns vissa lärare som på grund av
bland annat rädsla och okunskap uppvisar en tveksamhet mot att undervisa elever med
funktionsnedsättning. Jag tolkar det som att informanterna menar att detta är en anledning till
att det behövs fortbildning för hela personalen när det gäller arbete med elever med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Förutsättningarna för arbete med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tolkar
jag som väldigt olika för lärarna vid Doriska kulturskolan jämfört med Joniska och Frygiska
kulturskolan. Detta ser jag visar sig i hur lärarna talar om engagemanget i frågan vid deras
respektive arbetsplatser och hur mycket skolan satsar på fortbildning för personalen. De två
informanter som arbetar vid Doriska kulturskolan tolkar jag är mycket nöjda över
arbetsplatsens engagemang och de olika fortbildningar de fått ta del av, särskilt utbildningen
Pascal som de säger gav dem nya tips och idéer som inte bara påverkade deras eget arbete
med elever med funktionsnedsättning utan också lade en kunskapsgrund som ledde till
uppstarten av flera verksamheter som riktar sig mot elever med funktionsnedsättning. Jag
tolkar samtliga informanter som positivt inställda till löpande fortbildning inom bland annat
arbete med digital teknik och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på grund av
att det ständigt sker en utveckling inom flera områden och att en lärare aldrig blir fullärd
eftersom pedagogik är ett outtömligt område.
Samtliga informanter uttrycker på ett eller annat sätt att de vill utveckla sin kompetens
inom musikdidaktik riktad mot elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I samband
med detta nämns kopplingar även till andra områden, exempelvis musikterapi, sagor och
andra estetiska ämnen.
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DISKUSSION
Syftet med den här studien är att ta reda på vilka förutsättningar yrkesverksamma
kulturskollärare har för att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I
detta kapitel diskuterar jag, utifrån studiens syfte, de slutsatser jag kommit fram till genom
min analys och hur de står i relation till tidigare forskning och annan litteratur som kan tänkas
vara relevant utifrån analysens olika teman. Jag ser diskussionen som en förlängning och
fördjupning av min analys i linje med Westlund (2009) som beskriver användningen av
litteratur och tidigare forskning som ett sätt att föra analysens resonemang djupare ner i den
hermeneutiska spiralen.
I det avslutande avsnittet reflekterar jag över studiens genomförande, och under den allra
sista underrubriken presenterar jag några egna förslag på fortsatt forskning inom området.
Informanternas beskrivningar av vad som innefattas av begreppet neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning stämmer till stor del överens med de diagnoser och de problematik som
framkommer i min beskrivning av begreppet i Bakgrund-kapitlet. Desirée nämner dock
Downs syndrom och Anna utvecklingsstörning. Enligt de källor jag tagit del av (Johansson
2013, Svensson Höstfält 2011) räknas Downs syndrom som en utvecklingsstörning, vilket i
sin tur är en annan typ av funktionsnedsättning än just neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Som jag förklarat tidigare tolkar jag det dock som att båda dessa informanter är osäkra på om
Downs syndrom eller utvecklingsstörning faktiskt ingår i begreppet. Desirée nämner dock att
en person kan ha både Downs syndrom och autism, vilket stämmer överens med det
Johansson (2013) skriver om att utvecklingsstörning kan förekomma i kombination med
autism. Den kopplingen, det vill säga att utvecklingsstörningen Downs syndrom och den
neuropsykiatriska diagnosen autism kan finnas hos samma person, skulle som jag ser det
kunna vara en förklaring till varför två av informanternas beskrivningar också på olika sätt
innefattar utvecklingsstörning.
Användningen av ordet ”vanlig” kan ses som problematisk, eftersom något som klassas
som ”vanligt” som jag tidigare påpekat också kan tolkas som ”normalt”, vilket också är ett
uttryck som används explicit i en av informanternas utsagor. Att något sägs vara normalt
definierar nämligen också det ”onormala” (Bolander & Fejes 2009), som alltså inbegriper
sådant som inte faller inom ramen för det normala. Att tala om barn utan funktionsnedsättning
som ”normala” innebär alltså att barn med funktionsnedsättning kan klassas som ”onormala”.
Även om informanten som talar om till exempel ”normalstörda” barn inte har för avsikt att
framställa barn med funktionsnedsättning som ”onormala” finns det ändå som jag ser det en
risk att det informanten säger tolkas på det sättet. Barnet som har en funktionsnedsättning blir
då stämplat som avvikande. Detta är inte bara en risk när det talas om barn, utan ett barn med
funktionsnedsättning kan bli stämplat som onormalt eller avvikande när hen får ta del av
särskilda insatser som är tänkta att hjälpa barnet (Johansson 2013). Vissa elever med
funktionsnedsättningar kan därför känna sig utpekade om de ingår i särskilda grupper med
enbart andra som också har funktionsnedsättningar, vilket kan göra att de inte vill ingå i
sådana grupper trots att de är i behov av särskilt stöd (SMoK 2011). Här ser jag en möjlig
förklaring på det Anna menar när hon säger att hon vill att hennes autistiska elever ska få
känna sig ”vanliga”, nämligen att hon inte vill att de eleverna ska känna sig onormala eller
utpekade för att de går i en speciell grupp för barn med autism.
Att ordet ”förståndshandikapp” används i Desirées utsagor har jag tidigare diskuterat
kring. Som jag redogjort för i Bakgrund-kapitlet avråds numera användningen av ordet
”handikapp” (Socialstyrelsen 2017a). Ordet förekommer dock ett flertal gånger i boken
Funktionsuppsättning funktionsnedsättning (SMoK 2011), men där på olika sätt i olika texter
som skrivits av olika författare. Maria Becker Gruvstedt (2011) skriver om hur ett antal
myndigheter fått i uppdrag av regeringen ”att ta fram delmål för handikappolitiken” (s 65,
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min kursivering). I en fotnot nämner hon dock att begreppet ”handikappolitik” togs bort ur
budgetpropositionen år 2010 och istället ersattes med ”funktionshinderpolitik”, vilket också
ligger i linje med Socialstyrelsens (2017a) rekommendationer. I en annan av bokens texter, en
intervju med en av Pascal-projektets föredragshållare David Lega som själv har en
funktionsnedsättning, ställer Lega sig kritisk till att ”vi byter ord på funktionsnedsatta hela
tiden” (Sandh 2011, s 74), och att det för honom egentligen inte spelar någon roll vilken term
som används. Han menar istället att det viktigaste är se varje individ för allt hen är istället för
att bara se någon som har en funktionsnedsättning (Sandh 2011). Som jag ser det ger Lega här
ett typiskt exempel på problematiken med stämpling (Johansson 2013). Utifrån hans
perspektiv tolkar jag det som att diskussionen huruvida det är ett problem att begreppet
”förståndshandikapp” används istället för, återigen enligt min tolkning, ”utvecklingsstörning”
egentligen inte är särskilt väsentlig så länge det i diskussionen vägs in att personen med ett
förståndshandikapp, en funktionsnedsättning, en utvecklingsstörning eller vad det än kallas
också kan vara många andra saker, exempelvis elev, pianist eller dotter. Att motverka sådan
stämpling anser jag är en viktig uppgift för pedagoger.
Anna problematiserar motsättningen mellan hennes erfarenheter av att elever med autism
mår bra av att undervisas i enskilda grupper kontra hennes vilja att dessa elever ska få känna
sig ”vanliga”. Enligt Monica Johansson (2013) är det svårt att hitta forskning som pekar på att
elever faktiskt lär sig mer i egna grupper. Däremot finns en mängd forskning som visar att
heterogena grupper där elever med olika erfarenheter, kunskaper och färdigheter möts gynnar
lärande (Ahlberg 2013). Johansson (2013) skriver att det ibland ”istället [är] den verksamhet
som ’inte är special’ som ska förändras så att det blir en bra miljö för alla barn och ungdomar
att vistas i” (s 21). SMoK uttrycker i en av sina publikationer att det behövs ”[g]enerell
beredskap istället för särskilt anpassade grupper” (2011, s 35). Mindre klasser, mer
assistenthjälp och rätt kunskap hos personalen som Anna nämner som förutsättningar för att
uppnå en lyckad integrering kan ses som exempel på hur verksamheten som ”inte är special”
kan förändras i linje med det Johansson (2013) skriver.
Samtliga informanter säger sig efter sin musiklärarutbildning ha märkt att de hade haft
nytta av specialpedagogik i utbildningen, vilket ligger i linje med resultaten från KINDs
undersökning att majoriteten av grundskollärare anser sig sakna tillräcklig kunskap om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Olsson 2016). Undersökningen inkluderar
visserligen inte lärare inom kulturskolan, men Kulturskoleutredningens (SOU 2016:69)
påpekande att kulturskollärare behöver löpande fortbildning inom bemötande av barn och
ungdomar med funktionsnedsättning samt att Föreningen Pascal (2017-03-09) menar att en ny
kulturskollärarutbildning bör ge de examinerande kulturskollärarna större kunskap om
funktionsnedsättningar pekar ändå på att det från flera håll uppmärksammats ett behov av
större kompetens inom området även för lärare inom kulturskolans verksamhet. SMoK (2011)
anser att
varje student i sin lärarutbildning skall möta tre saker; en orienteringskurs kring normalitet och
funktionsnedsättning, övningselever/grupper med uttalade funktionsnedsättning och VFU inom
särskolan (s 15).

Ovanstående citat om lärarutbildningen stämmer väl överens med Annas tankar om hur
specialpedagogik skulle kunna inkluderas i utbildningen. Hon nämner en kort kurs inriktad
mot specialpedagogik (en orienteringskurs) och att undervisningen i specialpedagogik skulle
behöva vara kopplad till någon typ av praktik (övningselever med funktionsnedsättning och
VFU inom särskolan).
Beatrices negativa inställning till det som framkommer i Di Lorenzo Tillborgs (2017)
forskningsrapport, nämligen att det idag finns flera kulturskolor som inte tar emot barn och
unga i behov av särskilt stöd, ser jag som överensstämmande med Di Lorenzo Tillborgs
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(2017) egen åsikt att resultatet av hennes undersökning ”är anmärkningsvärt i förhållande till
visionerna om jämlik musikundervisning” (s 8). Som jag tidigare redogjort för är en möjlighet
att Beatrice ser det anmärkningsvärda (eller ”skrämmande”, som hon själv uttrycker det) i att
det än idag finns kulturskolor som inte tar emot elever med funktionsnedsättning
överhuvudtaget extra tydligt eftersom hon varit i musikläraryrket så pass länge att hon sett
utvecklingen inom både yrket och samhället gällande medvetenhet och kunskap om
funktionsnedsättningar under lång tid. Den utveckling som skett på detta område före år 2000
finner jag dock ingen forskning på, vilket kan tyda på att den medvetenhet som Beatrice
beskriver har vuxit fram genom åren först nu har börjat ge upphov till forskning om
kulturskolors tillgänglighet för elever i behov av särskilt stöd. Forskningsbristen uttrycks även
genom att Di Lorenzo Tillborg (2017) i slutet av sin forskningsrapport menar att resultatet av
hennes kvantitativa undersökning innebär ett första steg mot att förbättra tillgängligheten för
elever i behov av särskilt stöd inom kulturskolan, men att mer forskning genomförd med
kvalitativa metoder behövs för att ta ytterligare steg framåt i utvecklingen.
Annas tro på att de estetiska ämnena kan fylla en annan kommunikativ funktion för barn
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning än andra skolämnen ligger, som jag tolkar det, i
linje med erfarenheter som Berg (2015), Meijer (2015) och Reslegård (2011) berättar om.
Berg (2015) har träffat en musiklärare som säger att musiken är ett positivt medel i
undervisning med barn som har svårigheter att kommunicera verbalt, och Meijer (2015)
presenterar en annan musiklärares tankar om att musik är viktigt för barn i behov av särskilt
stöd. Reslegård (2011) beskriver hur hennes son Max som diagnostiserats med flera
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med depression uppskattar kultur
väldigt mycket. Hon beskriver hur Max som liten var svår att få kontakt med, men att hon så
småningom lyckades få kontakt med honom genom att berätta historier och sjunga för honom.
Hon citerar även sonens egna ord när han säger att kultur i flera olika former, såsom litteratur,
teater och musik, hjälper honom att inte känna sig så ensam eller olycklig som han annars
skulle ha gjort. Utifrån Reslegårds (2011) berättelse om Max drar jag även slutsatsen att
Beatrices uttryckta intresse för att lära sig hur olika estetiska uttrycksmedel, däribland sagor,
kan användas tillsammans i undervisningen skulle kunna vara ett framgångsrecept för att
hjälpa elever med svårigheter som liknar de Max har.
En positiv inställning till stöd från kollegor och kollegialt lärande är något som inte bara
uttrycks i mina informanters utsagor. Ahlberg (2013) skriver att ”[m]ånga lärare ger uttryck
för att arbetslaget är ett forum för kunskapsutbyte då det gäller arbete med elever i behov av
särskilt stöd” (s 165). Desirée exemplifierar hur lärande av kollegor kan ta sig mer konkreta
uttryck när hon berättar om hur en av slagverkslärarna haft workshop med henne och andra
musiklärare på skolan. Hennes uttalande om att slagverk används mycket i arbete med barn
och unga med funktionsnedsättning, vilket jag tolkar som att hon uppfattar det som ett
välfungerande verktyg i just sådan undervisning, har jag inte funnit något vetenskapligt
belägg för i den forskning jag tagit del av. Detta gör att jag blir något misstänksam till vad
uttalandet egentligen grundar sig på, om det faktiskt är så att slagverk används mycket med
lyckat resultat eller om Desirées uppfattning om det inte delas av många andra pedagoger.
Både musikläraren och musikterapeuten som Berg (2015) observerat i sin studie använder
dock trummor och cymbaler under den lektion med elever med funktionsnedsättning som
observerats och redogörs för i studien. Två pedagoger som använder slagverk i sin
undervisning (i detta fall dessutom endast vid ett lektionstillfälle vardera) kan visserligen
knappast ses som ett bevis för att slagverk ofta används. Det är däremot ett litet tecken på att
det faktiskt används överhuvudtaget. Det faktum att Desirée och hennes kollegor faktiskt hade
en workshop med slagverk riktad mot elever med funktionsnedsättning talar också för att det
har ett visst användningsområde, och slagverksläraren borde också haft någon tanke om att
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det kan vara till hjälp eftersom jag annars inte kan komma på någon anledning till varför hen
höll workshopen för sina kollegor överhuvudtaget.
Det framkommer i informanternas utsagor att det finns lärare som är rädda för eller inte
känner sig ha tillräcklig kompetens för att möta elever med funktionsnedsättning. Detta är
enligt SMoK (2011) något som ofta nämns från lärarhåll som ett hinder för inkludering av
dessa elever. Desirée talar även om att bristen på kunskap inom specialpedagogik hos
kollegor bidrar till att dessa lärare bemöter sina elever med funktionsnedsättningar på ett,
enligt hennes ord, diskriminerande sätt. Enligt en rapport från Barnombudsmannen (2016) där
berättelser från 97 barn med olika typer av funktionsnedsättningar presenteras menar många
av barnen att ett gott bemötande från vuxna är en viktig del i hur de upplever sin vardag, och
att ett gott bemötande ofta kommer ur kunskap om funktionsnedsättningar. Detta betonar som
jag ser det vikten av det Desirée säger om bemötande ännu mer, och visar även att hennes
åsikt om att bemötande som en viktig aspekt i lärarutbildningens specialpedagogik har
relevans för de elever med funktionsnedsättning som lärarna sedan möter i sitt arbete.
Skillnaderna mellan Doriska, Joniska och Frygiska skolans grad av engagemang gällande
arbete med inkludering av elever med funktionsnedsättning ser jag visar sig bland annat i
graden av fortbildning personalen vid respektive skola tagit del av. Informanterna vid Doriska
kulturskolan har exempelvis fått ta del av utbildningen Pascal, vilket också resulterat i flera
nya projekt riktade mot elever med funktionsnedsättning. Detta ligger i tydlig linje med de
positiva effekter SMoK (2011) menar att projektet fört med sig. Som Kulturskoleutredningen
(SOU 2016:69) kommit fram till är det upp till varje kommun att finansiera fortbildningen av
sin kulturskolas personal, vilket också kan förklara skillnaderna i grad av fortbildning mellan
informanternas arbetsplatser. En problematik som jag utifrån informanternas utsagor ser att
detta leder till är att den skillnad mellan olika kulturskolor som SMoKs undersökning som
genomfördes år 2003 påvisade fortfarande finns kvar (SMoK 2011) eftersom inte alla skolor
får möjlighet att utvecklas i sin verksamhet för elever med funktionsnedsättning i samma
utsträckning som exempelvis Doriska kulturskolan gjort genom Pascal-utbildningen. För att
motverka olikheterna mellan kommunerna föreslår Kulturskolerådet att fortbildningen av
Sveriges kulturskolors personal bör finansieras av staten istället för de enskilda kommunerna
(SOU 2016:69), något även jag ser som en potentiell lösning på problemet. Utredningens
påpekande att personalen vid kulturskolorna behöver löpande fortbildning tolkar jag även ut
genom informanternas sägningar om att en lärare aldrig blir fullärd, att pedagogik är ett
outtömligt område och att det är positivt att ta del av nya rön. Desirée nämner särskilt digital
teknik som ett område där ständig fortbildning behövs, vilket också bekräftas av
Kulturskoleutredningens (SOU 2016:69) betänkande, där dock inte i samband med
funktionsnedsättning av något slag.

Avslutande reflektion
Det roligaste och mest intressanta i arbetet med den här uppsatsen har varit att lära sig många
nya saker om specialpedagogik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom såväl
läsning av litteratur som intervjuerna med studiens informanter har jag blivit mer medveten
om hur jag själv och andra talar om funktionsnedsättningar och bemöter personer med
funktionsnedsättningar, och jag upplever att dessa nya insikter har ändrat mitt sätt att tänka
om ämnet. En möjlig nackdel med mina aha-upplevelser angående specialpedagogik är att jag
ibland kommit på mig själv med att glömma bort musikpedagogiken på vägen.
Musikpedagogik har jag lärt mig en hel del om under mina studier och genom mina
erfarenheter av att arbeta som gitarrpedagog, medan specialpedagogik är något jag aldrig
studerat tidigare överhuvudtaget. Konsekvensen av detta har möjligtvis blivit att jag inte läst
på så mycket om just musikpedagogik inom specialpedagogik som jag annars hade gjort, och
att det i sin tur hade givit min studie en ännu tydligare koppling till mitt framtida yrkesliv som

34

jag förhoppningsvis kommer kunna spendera som instrumentalpedagog inom kulturskolans
verksamhet. Huruvida detta påverkat min studie till det bättre eller det sämre anser jag dock
inte är min sak att svara på.
Valet av metodansats var något jag funderade mycket över och var osäker på i början av
mitt arbete med den här uppsatsen. Hermeneutiken anser jag hur som helst såhär med facit i
hand ha fungerat väl inom ramen för min studie. Andra metodansatser jag från början
undersökte var diskursanalys och fenomenologi. Utifrån den information jag funnit om alla
tre nämnda metodansatser uppfattade jag det som att hermeneutiken mer eller mindre
innefattade vissa av diskursanalysens och fenomenologins verktyg, vilket också gjorde att jag
då, liksom nu, fann hermeneutiken lämpligast för uppsatsens genomförande.
Från början planerade jag att intervjua sex informanter, men fick i slutändan endast tag på
fyra stycken. Anledningen till detta var till stor del tidsbrist, men också att jag som jag skrivit
under rubriken Genomförande redan fått in en datamängd jag ansåg tillräcklig för att
genomföra en analys. Jag hade kontakt med en femte informant som jag planerade att
intervjua, vilket till sist inte blev av då intervjun blev uppskjuten flera veckor på grund av
sjukdom. Retrospektivt var det lyckat att jag inte genomförde fler intervjuer än fyra, då min
resultatredovisning i slutändan i alla fall blev betydligt mer omfattande än jag trott från
början.
När jag läste igenom mina transkriberade intervjuer insåg jag att jag ibland hade kunnat
stå på mig lite mer gällande att ställa följdfrågor till mina informanter. I vissa fall hade jag
velat få informanterna att utveckla sina svar mer, och ibland hade jag till och med följdfrågor
i min intervjuguide som jag av någon anledning inte valde att ställa. Då min tidigare
erfarenhet av att intervjua människor är begränsad misstänker jag att det med stor sannolikhet
är en av anledningarna till att jag inte ”tog för mig” mer under intervjuerna. Detta var dock en
lärorik insikt som jag tror kan vara till nytta för mig om jag någon gång i framtiden skulle
hamna i en intervjusituation där jag ställer frågorna igen.
Förslag på fortsatt forskning
I den här uppsatsen har jag fokuserat på musiklärares perspektiv på sina förutsättningar att
arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. När jag från början funderade
över vad jag ville undersöka med min studie hade jag en tanke på att undersöka både lärares
och rektorers perspektiv för att sedan kunna jämföra dessa och se om de har samma syn på
kulturskolans arbete med den här frågan. Detta förkastade jag dock på grund av att studien då
med stor sannolikhet skulle ha blivit alltför omfattande inom ramen för kursen jag läser. Det
vore ändå intressant om det genomfördes en studie som undersökte båda perspektiven. Jag
misstänker att potentiella skillnader i rektorernas och lärarnas syn på skolans arbete skulle
kunna påverka hur verksamheten fungerar.
En av mina informanter nämner att hon skulle vilja lära sig mer om ifall notinlärning och
läsning kan utvecklas parallellt på något sätt. Detta tror jag skulle vara ett intressant område
att undersöka, oavsett om det skulle handla om elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning eller inte.
En studie rörande hur diskussionen om personer med funktionsnedsättning i samhället
har utvecklats under de senaste decennierna och hur detta påverkat möjligheten till utbildning
för dem tycker jag vore intressant. En sådan studie skulle knyta an till det en av mina
informanter berättar om hur det under 70- och 80-talet knappt talades alls om personer med
funktionsnedsättning, och att det då heller inte fanns någon diskussion om undervisning
speciellt anpassad för dem. En sådan studie skulle kunna röra musik, andra estetiska ämnen
eller egentligen vilket utbildningsämne som helst.
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BILAGOR
Bilaga 1 – E-postmeddelande till kulturskolor
Hej!
Jag heter John Humlebäck och studerar för närvarande min nionde termin vid
musiklärarprogrammet på Musikhögskolan vid Örebro Universitet. Jag arbetar just nu med en
uppsats i musikpedagogik på avancerad nivå, och jag har inom ramen för detta valt att
fokusera på musiklärare vid svenska kulturskolor och vilka erfarenheter, tankar och
förutsättningar de har när det gäller arbete med barn som har någon form av neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. För att undersöka detta planerar jag att genomföra intervjuer med ett
antal musiklärare vid olika kulturskolor, och det vore roligt och väldigt uppskattat om er
kulturskola skulle vilja vara med och hjälpa mig med min studie.
Jag söker från er kulturskola två stycken musiklärare med fullgjord musiklärarutbildning.
Lärarna får gärna ha olika lång yrkeserfarenhet och, om möjligt, olika lång tid sedan de
genomförde sin utbildning (exempelvis någon som tog examen för fem år sedan eller senare
och någon som tog examen för tio år sedan eller tidigare). På vilket sätt läraren arbetar med
musikundervisning (instrument, ensemble, rytmik, etc.) spelar ingen roll, men om någon av
dem till stor del arbetar inom musikundervisning för barn och ungdomar i behov av särskilt
stöd kan det vara intressant.
Den färdiga uppsatsen kommer publiceras på en databas för uppsatser på Internet, men
uppgifterna om de personer som delar i studien kommer behandlas konfidentiellt. Lärarnas
identiteter kommer vara anonyma, likaså vilken kulturskola de arbetar vid. Det som kommer
presenteras om lärarna i uppsatsen är hur länge läraren arbetat som musiklärare, vilket år och
vid vilken högskola läraren tog sin musiklärarexamen, inom vilket undervisningsområde
läraren huvudsakligen är verksam (instrument, ensemble, speciell verksamhet för barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd, etc.) samt eventuellt lärarens könstillhörighet om det visar
sig relevant för analysen. Intervjuerna kommer spelas in via ljudupptagning och därefter
transkriberas. Endast jag kommer ta del av inspelningen, och denna kommer raderas efter
uppsatsens färdigställande. Vid intervjutillfället kommer läraren få godkänna sin medverkan
genom att fylla i en enkel medgivandeblankett.
Det vore som sagt roligt och uppskattat om två av era musiklärare skulle vilja deltaga i min
undersökning. Intervjuerna får helst ske någon gång under vecka 42-44 beroende på när det
passar för de deltagande musiklärarna.
Hör gärna av er om ni har några frågor om studien.
Med vänliga hälsningar
John Humlebäck
Telefon: ***-*** ** **
E-post: **************@*****.***
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Bilaga 2 – Medgivandeblankett till informanter
Medverkan i Självständigt arbete i Musikpedagogik
Hej!
Jag heter John Humlebäck och studerar för närvarande min nionde termin vid
musiklärarprogrammet på Musikhögskolan vid Örebro Universitet. Inom ramen för kursen
Musikpedagogik för lärare IV skriver jag ett självständigt arbete på avancerad nivå som
fokuserar på musiklärare inom kulturskoleverksamhet och vilka erfarenheter, tankar och
förutsättningar de har när det gäller arbete med barn som har någon form av neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. För att undersöka detta genomför jag intervjuer med musiklärare vid
olika kulturskolor, och jag är mycket glad för att Ni har visat intresse av att deltaga i min
studie.
Personuppgifter om Er och alla andra personer som deltar i studien kommer hanteras
konfidentiellt. Information som kommer fram i intervjun och sedan presenteras och analyseras
i den färdiga uppsatsen kommer alltså inte kunna spåras till Er som person eller Er arbetsplats.
De uppgifter om Er och de andra medverkande i studien som kommer presenteras i den
färdiga uppsatsen är hur länge Ni arbetat som musiklärare, vilket år och vid vilken högskola
Ni tog er musiklärarexamen, inom vilket undervisningsområde Ni huvudsakligen är verksam
(instrument, ensemble, speciell verksamhet för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd,
etc.) samt eventuellt Er könstillhörighet (om det visar sig relevant för analysen). Intervjun
kommer spelas in via ljudupptagning och därefter transkriberas. Endast jag kommer ta del av
inspelningen, och denna kommer raderas efter uppsatsens färdigställande.
Deltagandet är helt frivilligt, och Ni kan om Ni vill avbryta Er medverkan när som helst fram
till dess att uppsatsen är publicerad. Den färdiga uppsatsen kommer publiceras i Digitala
Vetenskapliga Arkivet (http://www.diva-portal.org). Er medverkan uppskattas mycket!
Mvh
John Humlebäck

Medverkande samtycker:

Studerande intygar ovanstående uppgifter:

________________________________
Medverkandes underskrift

________________________________
Studentens underskrift

________________________________
Namnförtydligande

________________________________
Namnförtydligande

________________________________
Ort och datum

________________________________
Ort och datum
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Bilaga 3 – Intervjuguide
Innan intervjun
❖ Kort presentation av mig och min studie
❖ Medgivandeblankett delas ut och skrivs under

Allmänna frågor om läraren
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Namn
Ålder
Huvudsakligt arbetsområde
(Huvudinstrument)?
Studerade under vilka år? Vid vilken institution? Vilket år examen? Vilken inriktning?
(Varför valde du musikläraryrket?)

Lärarens kunskaper om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
❖ Känner du till begreppet ”neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”?
➢ Om ”ja”: Hur definierar du begreppet?
➢ Om ”nej/vet ej”: Känner du till diagnoser som autism, ADHD eller Tourettes
syndrom?
▪ Hur har du fått kunskap om detta?
❖ Har du några tidigare erfarenheter av arbete med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
hos elever?
➢ Om ”ja”: På vilket sätt?
▪ Vad är dina upplevelser av dessa erfarenheter?

Lärarens syn på sin utbildning
❖ Togs specialpedagogik upp i utbildningen?
➢ Om ”ja”: På vilket sätt? Inom musikpedagogik, rent allmänt, etc.?
▪ Vad tycker du om sättet det talades om specialpedagogik?
➢ Om ”nej”: Var det något du då tänkte på saknades?
❖ Har utbildningen förberett dig tillräckligt för att arbeta med elever i behov av särskilt
stöd?
➢ Om ”ja”: På vilket sätt? Märker du detta på något särskilt sätt i din vardag som
musiklärare?
➢ Om ”nej”: Vad tycker du saknades? Påverkar detta ditt vardagliga arbete som
musiklärare? I så fall hur?

Lärarens syn på arbetsplatsens arbete för inkludering av elever i behov av
särskilt stöd
❖ Hur ser din arbetsplats engagemang ut i frågan om inkludering av personer med olika
typer av funktionsnedsättningar?
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➢ På vilket sätt? Genom verksamhetsplaner, styrdokument, värdegrund etc.?
➢ Vad tycker du om arbetsplatsens engagemang i och syn på saken?
▪ Finns det något du tycker borde göras mer, mindre eller annorlunda?
❖ Hur talas det om funktionsnedsättningar på arbetsplatsen?
➢ Vardagligt i lärarlaget?
➢ Från ledningens sida?
❖ Har du fått någon fortbildning inom specialpedagogik via arbetsplatsen?
➢ Om ”ja”: Hur har denna fortbildning sett ut? Har den varit tillräcklig?
➢ Om ”nej”: Känner du att det är något du skulle vilja ha (mer) av?

Utvecklingsområden inom den egna kompetensen
❖ Hur väl förberedd känner du dig för att arbeta med elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning av något slag?
➢ Musikdidaktiskt (inom ditt arbetsområde)?
➢ I social interaktion med elever?
➢ I kontakt med föräldrar/förmyndare till elever?
▪ (Varför känner du dig förberedd/ej förberedd?)
❖ Finns något du känner att du skulle vilja utveckla i din kompetens inom arbete med elever
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
➢ Kunskapsmässigt (om diagnoser, beteendes osv)?
➢ Musikdidaktiskt?
➢ I social interaktion med eleven?
▪ (Varför vill du utveckla din kompetens?)
▪ (Ger arbetsplatsen möjlighet till sådan utveckling?)

Avslutning av intervjun
❖ Finns det något du vill tillägga?
❖ Tack för att du tog dig tid!
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