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Förord

Att genomföra sina första studier som ”legitimerad” forskare är
spännande, för att inte säga lite väl spännande. För att få lov att göra det
krävs det finansiering, och för att klara av att göra det krävs det ett
skyddsnät av vänner och kollegor. Fullt ut är inte studierna genomförda
förrän de nått sina läsare och det är det som är syftet med denna skrift. Jag
vill börja med att tacka de som i första hand gjort studien möjlig och det
är deltagarna, tack deltagare i dansverksamheten och tack ni ungdomar
med förmåga och fallenhet för musik som delat med er av era
erfarenheter. Tack också ni finansiärer, Regeringen samt Allmänna
arvsfonden genom Dialogprojektet, jag hoppas ni kommer att känna er
nöjda med er investering. Tack också vänner och kollegor som med era
skarpa blickar och medvetanden hjälpt mig att förhöja textens kvalitet.
Anki, Sidsel, Ketil och professor Sture Brändström, tack för all hjälp och
för att ni är de ni är och bjuder så mycket på er själva.

Piteå juni 2005

Cecilia Ferm
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Inledning

Tillkomsten av denna skrifts två texter grundar sig i en evig undran över
människans förhållande till världen. En undran som här tar sin
utgångspunkt i ett specialpedagogiskt förhållningssätt där individen har
rätt att mötas och utvecklas utifrån sin förmåga. Vad kan det innebära för
barn med ett begränsat hörselsinne att utveckla sin
kommunikationsförmåga genom dans? Vad kan det innebära för
ungdomar med fallenhet och förmåga i musik att få möjlighet att utveckla
denna förmåga inom grundskolans undervisning? Frågorna ger direkt
näring till ny undran och en mängd nya frågeställningar. En text skriven i
fenomenologisk anda karaktäriseras av, förutom att den grundar sig i
undran, att den uppmanar läsaren till undran (van Manen, 2002).

Studie 1

Att erbjudas ett formspråk – en studie av hur barn med hörselnedsättning
tillägnar sig dans som uttrycksmedel

Studie 2

Att erbjudas musikalisk utveckling – erfarenheter av grundskolans
musikundervisning bland ungdomar med förmåga och fallenhet för musik

Kroppen i det musikpedagogiska rummet

Kroppen är utgångspunkten för all vår existens, den är sammanflätad och
oupplösligt förbunden med världen. Allt vi lär oss lär vi oss med hela vår
kropp; i samspel med världen blir vanor internaliserade. Som kroppar
erfar vi genom perception tid, rum och andra människor. Är något av våra
sinnen begränsade, eller ovanligt väl utvecklade blir vårt erfarande
annorlunda, men det är alltid på det sätt vi erfar världen som den blir
meningsfull för oss. Vad kroppen lär sig glömmer den inte så lätt. I stället
är den fenomenala kroppen nära förknippad med en människas identitet;
”Jag kan något – jag är engagerad i världen” (Hangaard-Rasumssen,
1996; Merleau-Ponty, 1997).
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I det musikpedagogiska rummet erfar människan musik genom lyssning,
musicerande, komponerande, dans och reflektion (Ferm, 2004a). Tid,
rum, kulturellt och socialt sammanhang inverkar på lärandets karaktär.
Elevernas tidigare erfarenheter utgör grunden för det meningsskapande
som sker i mötet med världen i detta musikpedagogiska rum. Ljud,
instrument – eller andra redskap, rörelse och medmänniskor utgör en
helhet där varje människas unicitet har avgörande betydelse.
Förhoppningsvis blir eleverna här erbjudna speciella estetiska upplevelser
samt möjligheter att skapa, utveckla och reflektera över egna uttryck. Att
imitera, införliva och kommunicera är viktiga aspekter av processen, som
läraren bör ha med sig i arbetet. Målet är att rummet kan utgöra en
estetisk sfär där eleverna ges möjlighet att utveckla sig själva, sina
inbördes relationer och sina relationer till omvärlden. En väsentlig
utgångspunkt för elevernas upplevelse av rummet är lärarens
förhållningssätt.

Ett specialpedagogiskt förhållningssätt

En utgångspunkt i detta sammanhang är att alla människor har betydligt
större resurser än vi kan ana. Vi är alla mer eller mindre beroende och
påverkade av varandra. Avgörande för en människas
utvecklingsmöjligheter är vilka föreställningar och uppfattningar som
omger individen, hur människor i omgivningen tänker och handlar
inverkar på individens utveckling (Danielsson & Liljeroth, 1997). Alla
människor – och då inte minst barn och unga i skolan – är värda att
bemötas av ett främjande förhållningssätt.

I ett system där man förväntar sig att finna dolda resurser finns en öppenhet som
leder till ett möte mellan människor och utvecklar samspel och kommunikation –
grundstenar i arbetet (s. 23).

Detta implicerar att alla som arbetar i skolan bör utveckla en medvetenhet
om sitt eget förhållningssätt. Alla människor föds med ett öppet och
accepterande förhållningssätt. Det visar sig genom att de är nyfikna och
mottagande och utgår från att det är möjligt att erövra världen. Alla barn
och unga bemöts inte av ett sådant förhållningssätt. Vad beror det på?
Vad krävs för att skolan som institution skall präglas av en sådan anda?
Ett specialpedagogiskt förhållningssätt ger förståelse för helheten, för att
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det först är i sitt sammanhang som elevers förmågor, förutsättningar och
intressen får betydelse. ”I nuet gestaltas ens möjligheter och hinder”
(Danielsson & Liljeroth, 1997, s. 28; jfr von Wright, 2000).  Kanske kan
skriftens två studier ge exempel på såväl möjligheter som hinder.
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Att erbjudas ett formspråk – en studie av hur
barn med hörselnedsättning tillägnar sig dans
som uttrycksmedel

Inledning och kort bakgrund

Som en avknoppning till Dialogprojektet1 har denna studie dans som
musikaliskt lärande i fokus. Ur ett kroppsfenomenologiskt perspektiv var
ambitionen att undersöka hur barn med hörselnedsättning deltar i
dansaktiviteter. Mina utgångspunkter var att dessa barn har rätt att delta i
musik- och dansaktiviteter som alla andra människor, och att barn genom
att finnas och delta i dessa aktiviteter i förlängningen utvecklar sin
kommunikationsförmåga. Dessutom var det viktigt att barnens lust,
initiativ och sätt att uttrycka sig på skulle få utrymme i aktiviteterna.
Förhoppningsvis skulle resultatet komma att erbjuda kunskap om hur barn
med hörselnedsättning deltar i dansaktiviteter. Tanken var vidare att
denna kunskap skulle kunna användas för att erbjuda dessa barn att
utveckla sin kommunikationsförmåga. I förlängningen förväntades att
glädjen att kommunicera genom dans skulle inspirera till användning av
det talade språket (Ferm, 2004b; 2005a, Ferm & Wennergren 2005).
Studien har aktionsforskningskaraktär, vilket medger en öppenhet för att
reflektion och handling påverkar frågeställningar så väl som innehåll
samtidigt som den engagerar fler personer än forskaren. Genom denna
öppenhet samt samtal och skriftlig kommunikation med danspedagog och
barnens ordinarie lärare har min undran över barnens förutsättningar och
deltagande fördjupats. Komplexiteten har blivit mer och mer tydlig
samtidigt som olika aspekter av denna komplexitet där barn med
hörselnedsättning tillägnar sig dans som formspråk2 tydliggjorts. Dans är
inte ett formspråk som barn med hörselnedsättning tillägnar sig på ett
specifikt sätt, utan ett formspråk som människor i intentionala

                                                  
1 Ett nationellt projekt där lärare och forskare tillsammans arbetar för en förbättrad
lärandemiljö för hörselskadade (Wennergren & Brändström, 2003).
2 För att ha möjlighet att vara, kommunicera och skapa mening i erfarenheter behöver vi
människor olika former av språk. Där är de estetiska formspråken några av alla
existerande språk. Bildkonst, musik och dans, för att ta några exempel, där vi som
människor kan vara såväl utövare som åskådare eller om man så vill mottagare. Ofta är
utövaren också mottagare av sina egna uttryck, vilket är en förutsättning för reflektion
över och utveckling av formspråket (Alerby & Ferm, 2005).
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danssammanhang tillägnar sig på sitt individuella sätt genom perception
utifrån tidigare erfarenheter. Att barn med hörselnedsättning erbjuds att
känna att de behärskar och kan använda dans som ett alternativt språk,
eller helt enkelt finnas i en ”estetisk sfär” är speciellt, eftersom de av
tradition inte uppmuntrats att delta i liknande aktiviteter. Det är hur denna
process kan se ut som studien vill beskriva. Forskningens fokus har
ändrats från att ha varit riktat mot barnens deltagande till att belysa
tillägnandet på ett holistiskt sätt utifrån barnen som deltagare.

Det komplexa sammanhanget

Det sammanhang jag studerat är konstituerat av en mängd krafter vilka är
mer eller mindre kända av dem som verkar där. Det fält jag befinner mig
på kan sägas vara den plats där områdena grundskola, dansutbildning
samt hörselskola går in i varandra. Av detta område är den skola där den
studerade verksamheten bedrivits en mindre och specifik del3. Vad som
sker och på vilket sätt är styrt av traditioner, förväntningar och
styrdokument konstituerade inom tre kontexter. Min regionalisering av
området utgörs av två grupper av barn med olika former av
hörselnedsättning i 6 – 9 års ålder, deras lärare samt en danspedagog.
Trots denna avgränsning finns en medvetenhet om att det studerade
sammanhanget är en del av ett större fält.

Vad består då sammanhangets komplexitet i? Kärnan i sammanhanget är
barn som befinner sig i en kommunikativ och lärande miljö. I miljön
samspelar dessa barn med rum, danspedagog, lärare, kamrater och musik.
Samtliga delar är nära sammanvävda och inverkar på individens lärande
och kommunikation av dans. Dessutom präglas situationen av barnens
tidigare erfarenhet, historia och framtid. Lärande och kommunikation
bygger på perception, och i detta sammanhang är ett av barnens sinnen
begränsat, vilket också bidrar till en ökad komplexitet. Det verbala
språkets funktion blir utmanad, direkt genom att hörselsinnet är begränsat,
men också indirekt eftersom det verbala språket hos flera av barnen är

                                                  
3 Skolan tillhör en av landets skolor för döva och hörselskadade där verksamheten
organiserats i speciella klasser för barn med hörselnedsättning i grupper om 5-12 elever.
Hörselklasser kan sägas vara en mellanposition till hörande klass och till klasser för döva
elever där teckenspråk är undervisningsspråk. De flesta av eleverna bär hörapparat i
någon form, och vissa av dem har cochleaimplantat inopererade. I hörselklass är talad
svenska undervisningsspråk (Wennergren, 2002).
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påverkat på olika sätt. Värt att understryka är dock att det talade språket
är de deltagande barnens första språk, även om det mer eller mindre
kompletteras med teckenspråk och andra tydliga uttryck. Barnens
ordinarie lärare som aktivt deltar i dansaktiviteterna tolkar då de bedömer
att det behövs.

Det finns delade meningar om hur barn med hörselnedsättning
kommunicerar och vad de behöver träna för att öka sin
kommunikationsförmåga, även om hörselnedsättning genom tiderna till
stor del har setts som en kommunikationsbegränsning. En konsekvens av
detta är till exempel att rehabilitering av barn som fått cochlea-implantat4

inopererade har fokuserat träning av talperception. Det finns dock
forskning som visar på att även andra sinnen än hörseln används för
kommunikation, vilket torde tala för att dansaktiviteter med musik skulle
kunna gagna barnens kommunikations- och lärandeförmåga (Andersson,
1995).

Dock har det varit, och är i vissa sammanhang, kontroversiellt inte minst
med musikaliska aktiviteter för barn med hörselnedsättning. Ämnet musik
har inte varit obligatoriskt för barn i hörselverksamhet, medan dans och
rörelse har varit mer accepterat. Den skola där studien genomförts har
lång erfarenhet av att i samverkan med etablerade kulturarbetare integrera
estetiska ämnen i sitt vardagsarbete. Inom ramen för ämnet drama har
eleverna bland annat uppfört pjäser och arbetat med filmskapande. Hösten
2001 startades ett dansprojekt, vilket var ett led i ett
metodutvecklingsprojekt mellan danskonsulenter i regionen och det
estetiska programmets dansgren på ett gymnasium i närheten.

Skolan vill profilera sig som positivt inställd till aktiviteter där många
sinnen stimuleras. Något som bland annat motiverar dem är tankar om att
ljud, förutom att uppfattas som vibrationer i innerörat, också kan upplevas
som känsel i hud och ben samt att traditionen i onödan har utestängt döva
från många estetiska upplevelser. Dans- och dramasalen på skolan har ett

                                                  
4 Ett cochleaimplantat är ett medicinskt/ tekniskt hjälpmedel – en hörapparat som kan
hjälpa gravt hörselskadade och döva barn att höra. Mikrofonen bakom örat uppfattar
ljud,  som skickas vidare till en talprocessor.  Här omvandlas ljudet till en särskild
elektrisk kod som skickas till en  sändarspole, som i sin tur skickar  den kodade signalen
genom huden  till den implanterade mottagaren.  Elektroderna stimulerar hörselnerven,
som sedan skickar en  signal till hjärnan och där  signalen tolkas till olika ljud.
www.barnplantorna.o.se
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speciellt golv som kan förmedla musikvibrationer till de döva och
hörselskadade eleverna. Dansen uppskattas på skolan som visuellt
uttryck, social kommunikation och som stärkande av barnens självkänsla.
Dansprojektet ses som en del i ledningens arbete för att prova ljud-dans-
rörelse med samtliga hörselskadade och döva barn.

För att ytterligare betona komplexiteten i sammanhanget kan det vara värt
att belysa att barnens motoriska förmåga utvecklas i olika takt. På skolan
är spridningen gällande elevernas motoriska utveckling i de olika
åldersgrupperna större än på flera andra skolor, upplever de som arbetar
där. Vissa barn har på grund av sin hörselskada grovmotoriska problem,
troligen orsakade av dålig balans eller yrsel. Det kan också tänkas att
hörselskadade och döva barn inte stimuleras att röra sig i samma
utsträckning som hörande barn, vilket också torde påverka deras
motoriska utveckling. Dessa problem kan inverka på barnens spontana
rörelseglädje men flertalet av de elever som ingått i studien har inga
tydliga motoriska problem på grund av sin hörselskada.

Den nedsatta hörselförmågan inverkar också på barnens interaktion med
musik, men upplevelsen, erfarenheten och meningsskapandet är
individuellt. Det är så som individen erfar musiken med sina sinnen som
den blir meningsfull.

Kommunikation, lärande och dans ur ett
livsvärldsperspektiv

I det komplexa sammanhang som beskrevs ovan är det inte endast musik
som erfars och blir meningsfull. Kroppen tillägnar sig dans genom att
vara i det sociala, musikaliska och intentionala sammanhanget.
Dansverksamheter kan vila på olika grunder av kunskapssyn, medvetet
eller omedvetet. En grundläggande fråga är huruvida människan kan
dansa av naturen, eller om det är något som måste läras. Hur ansvariga för
dansverksamhet svarar på denna fråga får konsekvenser för syftet med
verksamheten. Handlar det att låta människor utveckla och använda sin
dansförmåga, eller är det att instruera dem om hur man skall göra för att
dansa?  Wigert (1999) slår fast att barn dansar utan vidhängande
danspedagog, att deras sätt at röra sig är dans. Den synen präglar till stor
del även denna studie. Danspedagogens uppgift blir att erbjuda
möjligheter för dans och rörelse i samspel med musik och klasskamrater.
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En huvuduppgift är att låta barnen få använda och lära känna sin kropp
och dess rörelser, med syfte att våga finnas som kropp i olika
sammanhang. Samtidigt fungerar danspedagogen som förebildare och är
ansvarig för hela den lärande situationen, där även övning och reflektion
är viktiga beståndsdelar. Syftet är till syende och sist att barnen skall lära
sig dansa, att få uppleva en ”jag-kan”-känsla5. I och med det tillägnar de
sig också ett formspråk.

Dansa är ett bra sätt att lära känna sin kropp, att bli medveten om kroppens
kommunikativa förmågor, det vill säga att det går att uttrycka sig på många fler sätt än
att tala och skriva (Kjölberg i Klockljung, 2004).

Ur ett kroppsfenomenologiskt livsvärldsperspektiv finns människor enligt
Merleau-Ponty (1997), i en intersubjektiv värld. Vi delar den med andra
människor och är beroende av och påverkade av andra människor och
deras handlingar. Språket är i bred betydelse basen för att mening skall
skapas i världen, via kommunikation. Genom att lära oss ett språk lär vi
oss att leva i gemensamma världar. Språket utvecklas i, samtidigt som det
också utvecklar, speciella sociala och kulturella sammanhang.
Intersubjektiviteten, som bygger på subjektens öppenhet för varandra är
också basen för kommunikation, och där är språk i olika former en
förutsättning. För att kommunikation skall vara möjlig måste minst två
människor vara riktade mot varandra och visa sig för varandra. I
kommunikationen skapas mening som bygger på en gemensam förståelse
av språket. Subjektens horisonter förändras (Gadamer, 1995). Det handlar
om att försöka förstå den andres upplevelse genom att dela hans eller
hennes i-världen-varo (Bengtsson, 1993).

Som jag nämnde ovan är perception, grunden för lärande och
kommunikation, alltid påverkad av sitt sammanhang, den äger inte rum i
ett vakuum. När människor är riktade mot varandra är de alltid influerade
av tid, rum, kultur och inte minst andra människor. De olika involverade
människorna har också olika roller, mer eller mindre likvärdiga.
Deltagarna har mer eller mindre makt, och mer eller mindre ansvar för
kvalitén på kommunikationen, vilket blir tydligt i pedagogiska
                                                  
5 Är något av våra sinnen begränsade, eller ovanligt väl utvecklade blir vårt erfarande
annorlunda, men det är alltid på det sätt vi erfar världen som den blir meningsfull för oss.
Vad kroppen lär sig glömmer den inte så lätt. I stället är den fenomenala kroppen nära
förknippad med en människas identitet; ”Jag kan något – jag är engagerad i världen”
(Hangaard-Rasumssen, 1996; Merleau-Ponty, 1997).
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sammanhang (von Wright, 2004). Makten är också kopplad till innehållet
i kommunikationen. Vad erbjuds eleverna?

Formen för den kommunikation studien avser är alltså dans. Därmed
kommer vi tillbaka till lärande av dans. Vad konstituerar innehållet i dans
och hur tillägnas detta innehåll mer specifikt ur ett
livsvärldsfenomenologiskt perspektiv? En utgångspunkt för projektet är
dans såväl som konstform som uttrycksmedel skall erbjudas eleverna,
enligt “dans-i-skolan” konceptet. Eleverna förväntas tillägna sig dans som
konstform genom perception och reflektion, samt att tillägna sig ett
uttrycksmedel genom att använda det.

In conclusion we will once more stress the following – to make learning
of dance possible it is important that human beings get the opportunity
to come close to all dimensions of dance. This process can take place
individually or together with others, based on earlier experiences and
different ways of learning. The dance must be embodied (Alerby &
Ferm, 2004).

Dans som uttrycksmedel blir införlivat i kroppen genom dans och
reflektion i ett specifikt sammanhang. Rörelser blir införlivade i kroppen,
ibland i nära samspel med musik, genom att människor får möjlighet att
”göra likt” och att ”göra eget”. Det handlar om att få förståelse för dansen
olika byggstenar; kropp, rum, tid, energi och samspel samt att kunna se,
skapa och bedöma dans. Dessa förmågor utvecklas genom olika former av
teknikträning, koreografi och gestaltning (Sjöstedt & Wigert, 2004).

Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet är att studera och utveckla en process där en
danspedagog tillsammans med några lärare och ett antal barn med
hörselnedsättning arbetar med dans utifrån ”dans i skolan”- konceptet6.
Tanken med projektet är att dansen i förlängningen skall utveckla barnens
kommunikationsförmåga och vara ett alternativ till traditionell talträning.

                                                  
6 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan. – Verksamhetsplan för det nationella
utvecklingsprogrammet för dans i skolan. mellan NCFF, Myndigheten för
skolutveckling, Statens kulturråd och ... gemensamt utvecklingsprogram med dans i
skolan för perioden 2005–2009
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Utifrån ovanstående tankar och utgångspunkter har följande
forskningsfrågor utvecklats:

Hur kan elever med hörselnedsättning erbjudas dans som formspråk?

Vad konstituerar barnens ”jag kan”-känsla när det gäller dans?

Vilka aspekter är viktiga i denna utvecklingsprocess?

Vad blir speciellt i dessa sammanhang när ett av barnens sinnen är
begränsat?

Studiens aktionsforskningskaraktär

Att kliva in i människors livsvärldar med syfte att bedriva och ansvara för
forskning i aktionsanda har sina speciella förutsättningar och
konsekvenser. En förutsättning är att förändring, eller till och med
förbättring är målet med verksamheten. En annan är att deltagarna, i detta
fall, ett par lärare och en danspedagog, skall vara aktiva och delaktiga i
förändringsprojektet. Det kräver en annan form av ansvar av mig som
forskare än om det endast var observation som skulle genomföras. Jag är
ansvarig för på vilket sätt de deltagande skall vara aktiva så väl i studien
som i analys-, validieringsarbete och rapportskrivande. I detta fall har
pedagogerna varit med i planeringsarbetet, och de har dessutom haft
chansen att påverka samt validiera studien under arbetets gång genom
skriftlig kommunikation. Jag har varit ansvarig för att arbetet fortskridit
och att samtliga inblandades reflektioner tagits tillvara och förts tillbaka
till projektarbetet. Dessutom är jag ansvarig för att hela arbetet håller en
”röd tråd” och vetenskaplig nivå samt att min syn på kunskap görs
levande och utvecklas i arbetets alla skeden. Till sist är jag ansvarig för
att den kunskap som alstras blir användbar i praxis.

I mötet mellan akademi och praktik gäller det att vara lyhörd och öppen,
samtidigt som ovanstående ansvarspunkter skall tas. Rönnerman (2004a)
tar upp ett antal dilemman som kan vara värda att beakta och diskutera
vid projektets start. Varför kommer jag till skolan? Vilka förväntningar
finns? Vilken är min uppgift? Hur kan min ”akademiska” kunskap
komma till användning? Hur kan vi kommunicera? Vad ska vi
kommunicera om? Dessa frågor togs upp under ett inledande möte och
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inga funderingar har kommit upp. Vi har varit väldigt samsynta i gruppen,
och vad det än har för konsekvenser är det en följd av ett noggrant
förarbete och en positiv medveten inställning på hela skolan.

Ett forskningsarbete i aktionsforskningsanda präglas och utgörs av cirklar
av aktion och reflektion. Frågan för ett aktionsforskningsarbete skall
mynna ur praktiken, och man kan säga att det första syftet och
frågeställningarna, var de första frågorna som skapades i ett möte mellan
skolans rektor, en forskare i dialogprojektet och mig (Ferm, 2004b). De
sågs som startfrågor för projektet och de kom att värderas och omvärderas
under studiens gång. I stora drag kom projektet att planeras av mig,
rektorn och danspedagogen innan lärarna på skolan så småningom kom in
och blev delaktiga i cirklarna av aktion och reflektion. Den förändring
som beskrivs i textens inledning kan sägas vara en konsekvens av min
fördjupade insikt, konstituerad i samverkan med studiens dialoger.

I det fortsatta arbetet kom ett antal verktyg att användas (Rönnerman,
2004b). Som observationsredskap användes video. De inspelade
lektionerna kom att ligga till grund för analys utifrån studiens frågor, men
också som ett underlag för reflektion och aktion. Nya frågor och nya
aktiviteter kom att få näring utifrån reflektioner över barnens agerande på
filmerna. Att använda video i lärande sammanhang har sina för- och
nackdelar. Enligt skolans rektor var dock barnen vana vid att bli filmade,
vilket stärkte motivet att använda kamera. En annan aspekt är
avgränsning. Kameran avgränsar på ett annat sätt än det mänskliga ögat,
och påverkar en situation på ett annat sätt än en levande kropp (Rønholt m
fl, 2003). Där fyller dock mina fältnotiser en kompletterande funktion.
Detsamma gäller kamerans inverkan på sammanhanget. Fördelen med att
använda videokamera är att faktiska händelser dokumenteras och blir
möjliga att återvända till. För varje gång en forskare återvänder till en
inspelning är det dock så att hans eller hennes samlade erfarenhet av det
studerade sammanhanget har förändrats. Detta hade jag hela tiden i
åtanke. Möjlighet ges också att se sammanhang mellan handlingar,
rörelser och uttryck, som annars kan vara svåra att uppfatta. För att kunna
upptäcka, analysera och försöka förstå hur barn med hörselnedsättning
tillägnar sig och kommunicerar i dans- och musikaktiviteter utifrån den
kunskapssyn som ligger till grund för studien, föreföll videoobservation
med andra ord vara ett ägnat redskap.

Efter överenskommelse genomfördes informella samtal vilket också
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utgör, ett redskap i processen, i samband med lunchen direkt efter de
besökta danstillfällena. Utgångspunkten är att detta redskap skall
underlätta och uppmuntra till reflektion över processen den deltagande
danspedagogen är en del av och är med och utvecklar. Frågor som väcks
vid ett tillfälle får möjlighet att fördjupas vid nästa. En sådan form av
handledning kan också hjälpa till med att koncentrera vissa frågor och att
den reflekterande processen följer en röd tråd. En viktig aspekt är
dessutom att lärare i sådana samtal får möjlighet att sätta ord på sin
erfarenhet (Rönnerman, 2004b). Detta är ett viktigt led i att kommunicera
den kunskap studien genererar.

Något som är viktigt i all forskning, och inte minst inom fenomenologisk
forskning i aktionsanda, är konsekvenserna av den ontologiska och
epistemologiska grund som råder. Utgångspunkten är människans
förhållande till världen, vilken består av ting och andra människor. I den
forskande processen där utveckling och förbättring är i fokus, blir det
intersubjektiva samspelet grundläggande på många nivåer. Samtliga
inblandade kommer att lära av varandra och skapa ny mening i de
sammanhang de befinner sig. Utmaningen blir att se, dokumentera och
kommunicera denna nyskapade mening.

Genomförande

Under läsåret 2004-2005 besökte jag skolan fem gånger7. Jag filmade
danslektioner i två olika grupper. Den yngre gruppen bestod av barn i
förskoleklass och årskurs ett, och den andra av barn från andra och tredje
klass. Antalet varierade från 10 till 15 barn per grupp. Jag ställde kameran
på en plats där så stor del som möjligt av aktiviteten och rummet
fångades. Vid ett tillfälle höll jag dock kameran på axeln och följde en till
fyra elever åt gången. Under det att videon stod på sitt stativ skrev jag
fältnotiser. I notiserna försökte jag få med så mycket som möjligt av det
som skedde samt hur jag tolkade det. Ibland riktade jag om kameran för
att följa lektionens aktiviteter. I direkt anslutning till lektionen skrev jag
rent notiserna och när jag kom hem tittade jag igenom filmen en första
gång. Jag gjorde en grov analys med utgångspunkt i barnens utrymme för
lust, initiativ och uttryckssätt, deras sätt att delta och röra sig samt

                                                  
7 Barnen fick innan studien startade ett brev där deras föräldrar uppmanades att
godkänna barnens deltagande i studien. (Se bilaga 1).



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

18

möjligheter att kommunicera. En medvetenhet fanns hela tiden om att
rummet, kamraterna, musiken och pedagogerna utgjorde det rum
aktiviteten föregick i och som också grundade och inverkade på det som
skedde.

Båda dessa sammanställningar samt kommentarer skickades till lärarna
och danspedagogen för vidare reflektion. För det mesta fick jag deras
reflektioner tillbaka i god tid innan nästa besök. I samma tidsperiod
transkriberade jag filmen mer ordagrant och detaljerat, nu med mer
distans och öppenhet (jfr Ferm, 2004).

Analysprocess

Min analys av studiens samlade material tar utgångspunkt i Fink-Jensens
(2003) tolkning av Alrø’s m fl (1997) modell samt mitt tidigare
operationaliserande av Spiegelbergs fenomenologiska sjustegsmodell för
analys av texter (Ferm 2004a; Spiegelberg, 1982). Fenomenet som
beskrivs och analyseras är processen där ett formspråk, dans, införlivas
hos barn med hörselnedsättning.

• Notiser förs under danstillfället samtidigt som skeendet spelas in
med hjälp av video. Notiserna är uppdelade i erfarenhet och
tolkning. Informella samtal förs med danspedagogen.

• Notiserna renskrivs och tolkningarna sammanförs till reflektioner
över danstillfället.

• En första genomgång av filmen resulterar i en beskrivning med
tillhörande kommentarer genomförs.

• Tillgång till pedagogernas reflektioner över notiser och
kommentarer. Konstituerade mest bekräftelse men också en
djupare förståelse av sammanhanget.

Dessa fyra första steg är präglade av intuition och studiens första
utgångspunkter; deltagande, lust, rörelse och kommunikation.

• En andra genomgång, innan nästa besök, resulterar i en
transkription som mer ordagrant beskriver skeendet.
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• En genomläsning av notiser och de första genomgångarna av
filmerna resulterar i några nya frågeställningar och aspekter börjar
framträda.

Dessa två steg är mer präglade av light epoché, min förförståelse sätts
inom parentes och jag studerar materialet med ”nya friska ögon”.

• Ett första försök till tematisering görs.

• Genomläsning av transkriptioner vidareför tematiseringsarbetet
samt inleder ett arbete med att finna holistiska konkretiserande
exempel.

• Ny genomgång av vissa filmsekvenser. En fortsättning av att finna
holistiska beskrivningar av studiens teman.

Här vandrar jag mellan närhet och distans, delar och helhet, för att
komma åt fenomenets essens.

• Beskrivningar av holistiska sammanhang som tydliggör teman och
aspekter.

• Perspektivering i förhållande till studiens syfte samt andra teorier
och studier.

Hermeneutisk tolkning blir tydligare och mer framträdande.

Resultat

Studiens samlade material visar att barnen har fått en bättre dansförmåga
under det år jag studerat dem. Det gäller i de båda grupperna, även om en
tydligare skillnad syns i den yngre gruppen eftersom deltagarna där var
mer eller mindre nybörjare då jag mötte dem första gången. Barnen har
större kontroll på sin kropp, rör sig tightare till musiken, är mer varierade
i sina egna uttryck och snappar fort upp rörelser som danspedagogen
visar. Jag menar att de kan säga; ”jag kan dansa”. Studien visar på att i
processen där ett formspråk, dans, införlivas hos barn med
hörselnedsättning, är nedanstående tematiserade aspekter väsentliga.
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Temana skall inte ses som fristående eller som att de följer på varandra i
en bestämd ordning. Oftast äger de rum samtidigt i en helhet, i det
komplexa sammanhang jag beskrev tidigare, där kroppen är utgångspunkt
för så väl lärande som kommunikation. De efterföljande exemplen visar
på episoder från mitt sista besök på skolan där ett eller flera av dessa
teman synliggörs. Sist i kapitlet tar jag upp reflektioner kring att de
deltagande barnen har nedsatt hörsel. Det som redan nu bör understrykas
är dock att samtliga barn är aktiva i dansaktiviteterna samt att deras
ordinarie lärare tolkar då det behövs för att alla skall ha möjlighet att vara
delaktiga i kommunikationen.
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Teman                Aspekter

Medvetenhet om egen rörelse Träna på att kontrollera rörelser, värdera
rörelser, bli medveten om mönster i
rörelser, genom medvetenhet om andras,
genom att titta på pedagogen, titta på sig
själv i spegeln, reflektera, svara på
frågor, ges bilder/metaforer, förhålla sig
till rum och ting, visa andra, sätta
begrepp på rörelser, bli utmanad.

Perception av andras rörelser Inspireras av dem, härma pedagog,
percipiera pedagogens
instruktioner/förebildning och kamrater,
uppmärksamhet på andras rörelser, se
sig själv, vara en spegel.

Medvetenhet om del i
kommunikation

Ta kontakt med andra, vara synlig för
andra, leda rörelse i par, hur fungerar
min kropp tillsammans med andra
kroppar?

Förstå hur en kropp kan användas
som uttryck

Bli medveten om kroppens delar och
funktioner, ”leka” med andras kroppar,
sätta namn på rörelser, hur kan man se
ut som en pingvin? Hur smyger man?

Pröva egna uttryck och använda
införlivade rörelser

Visa för andra, ta egna initiativ, använda
sin kropp på sitt eget sätt, röra sig fritt
till musiken, med eller utan ramar, med
eller utan artefakter, uppmanas att
variera.

Samspel med musiken Uppmaning att lyssna och räkna,
musiken inspirerar rörelsen, hur fort ska
man röra sig för att det ska harmoniera
med musiken?, genom klapplekar, i det
helhetliga sammanhanget.

Lust, glädje och engagemang Stämningen i rummet, bekräftelse,
nyfikenhet, känna att man själv samt ens
initiativ och tankar räknas, (i dansen och
i det didaktiska samtalet), finnas i
rummet, fart, estetisk upplevelse.
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En uppvärmningsdans

Jag vill börja med att beskriva och reflektera över en dans barnen fick lära
sig vid det femte tillfället. De hade aldrig dansat den förut och
danspedagogen uppmuntrar dem att titta på henne och göra likadant.

Först ska ni titta på mig och sedan ska ni göra precis likadant.

Barnen instrueras att börja med tårna på ett svart streck och näsorna mot
spegeln. Första gången är det tydligt att de flesta av barnen härmar
danspedagogen genom att titta på hur hon gör rörelserna, inte minst
genom spegeln, men de är snabba att hänga på rörelserna. Pedagogen
säger väldigt lite, visar tydligt med kroppen hur det hela skall gå till och
de olika turerna flyter på.

Danspedagogen frågar efter den första genomgången hur stegen i början
av dansen skall utföras, om de ska vara stora eller små, hur de skall
förhållas till rummet och musiken.

-Ok, säger danspedagogen, hörrni, det gick ju ganska bra, jag undrar en
sak bara, när man går framåt, så där, gå gå gå gå, tycker ni att man ska
göra små små steg eller ska man göra stora?
-Stora!
-Ska man göra jättestora?
-Nej, lagom!
-Lagom? Hur ser de ut?

Några tjejer reser sig direkt och visar hur de menar att stegen skall vara.
Danspedagogen uppmanar även pojkarna att känna på stegen.

Beskrivning av dansen.   (Musik, afrikansk pop i stadig fyrtakt)

8 stora steg framåt, 8 jämfotahopp på stället, 8 stora steg bakåt, 8 jämfotahopp på stället,
en arm sträcks upp i taget och dras ner igen, på fyra slag, utförs 2 ggr växelvis med  varje arm,
benen böjs med knäna utåt, också på fyra slag, utförs 6 gånger följt av att ben och armar
sträcks ut på fyra slag, (repris från början)
en armsträckning med varje arm
från början igen, men nu hoppar de runt sig själva på stället
parvis diagonal med hoppsasteg över rummet i en åtta
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-Kan ni göra lika stora bakåt? Får jag se om ni kan göra lika stora bakåt?
Bra! Får jag se killarna också? Bra Anders! Vi gör så en gång till, kom!
Vi ska gå tillsammans! Vi ska gå ganska stora steg bakåt också, kommer
ni ihåg det? Nu ska vi bara träna på den här dansen.

Barnen får också reflektera över hur stegen skall göras bakåt för att bli
”likadana”.  Sedan får de fundera över fingrarnas positioner när armen
sträcks ut, samt hur blicken skall vara riktad.

-Kan ni titta på min hand nu? Om jag lyfter upp den vad händer med
fingrarna? Man drar den så långt man kan. Min arm är lite konstig. Den
är böjd åt fel håll. Men man sträcker så mycket man kan, det får inte bli
så (visar ”fel”) den ska vara lång, och så ska man titta på den när man
får håller upp den! Och när man tar ner den så tittar man hela vägen tills
den kommer ner och då kommer den andra upp. Och så tittar men på den
ända tills den kommer ned och så kommer den andra upp, och så
fortsätter det så. Och så när man hoppar då hoppar man runt. (Barnen
prövar)

Barnen undrar över hur många steg man skall hoppa för att komma runt
och får veta att det är åtta steg som behövs.

Jag ser att barnens blickar är mindre inriktade på kamrater och pedagoger
den andra gången. Jag upplever det som att danspedagogens tydliga
förevisning, med viss ”spänning” inbyggd smittar av sig på barnen. I
andra genomdansningen får de med sig det mesta av vad de tidigare
reflekterade över. Jag slås av att barnens rörelser blivit så distinkta sedan i
höstas. De verkar ha fått mer kontroll över sin kropp. Hoppsastegen som
är en del av dansen är mycket tighta med musiken. Barnen är snabba på
att härma och utföra nya rörelser.

Kommentar

De teman som blir tydliga i denna aktivitet är för det första perception av
andras rörelser. Det syns tydligt att barnen registrerar dansen genom att
titta på danspedagogens tydliga kroppsliga förebildning. De tittar direkt
och genom spegeln på hur pedagogen rör sig och försöker göra likadant.
Detta har de uppmuntrats till, nu och under hela den tid jag studerat
gruppen. De har uppmanats att titta på pedagogen och på sina kamrater i
olika sammanhang och med olika syften. Samtidigt börjar de att införliva
rörelsen genom att direkt pröva den. Denna process fortsätter genom att
de görs medvetna om hur rörelserna ser ut genom reflektion uppmanad av
danspedagogens frågor. De får en förståelse för hur de förhåller sig till
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rummet. De får också förståelse för hur en kropp kan användas som
uttryck genom funderingar på vad det är för slags rörelser de bör göra för
att det skall passa till rummet; lagom stora steg. Denna form av reflektion
har präglat undervisningen jag studerat, de har fått lära sig vedertagna
begrepp men i minst lika stor utsträckning fåt sätta egna begrepp på
rörelser. Det samma gäller reflektionen över hur armarna och blicken
skall förhållas till varandra och diskussionen om hur många steg som
skall användas. Redan i andra genomdansningen kan man säga att barnen
får chans att pröva egna uttryck och använda införlivade rörelser
samtidigt som de samspelar med musiken. Musiken är en intimt
sammankopplad del av sammanhanget som inte går att separera, men den
upplevs på olika sätt av de deltagande, inte minst på grund av att ett av
deras sinnen är hämmat. Detta samspel har dock blivit allt tightare, och
troligen mer medvetet, under årets gång. De har fått erfara musik i
danssammanhang för-reflektivt och reflekterat. De har uppmanats att
lyssna och räkna och en stor del har varit att finnas i ett sammanhang där
flera rör sig i takt med musiken, även om man inte hör allt själv. Lust,
glädje och engagemang syns hos så väl barn som pedagoger. Alla bjuder
på sig själva och det finns en positiv spänning i luften. Dessutom tas
barnens initiativ tillvara och de uppmuntras att ge av sig själva.

En kommunikations- och improvisationsövning

Barnen delas in i par om pojke och flicka. Danspedagogen berättar att de
nu skall dansa två och två, en skall röra sig medan den andra är still för att
sedan lämna över dansen till den andra genom att den första stannar som
en staty. Pedagogen vill visa tillsammans med en flicka, som inte vågar
riktigt. Då får en annan flicka chansen och hon och danspedagogen turas
om. Barnen blir glada när de ser improvisationen och flickan får beröm
även av lärarna.

-Då är det så här förstår ni. Om jag och Katarina visar. Den ena får bara
titta på den andra när den dansar och nu är det jag som dansar. Men,
plötsligt kommer jag att stanna och direkt när jag stannar då är den
andres tur att dansa. Så då får du hitta på hur du vill dansa själv. Så när
jag stannar så börjar du, så här dansar jag. Nu är det din tur/… /Såg ni
hur ni ska göra? Det som är bra att tänka på är att när man stannar så
måste man stanna så att den andre ser en, annars vet de inte när det är
deras tur att börja dansa.
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Sedan blir det barnens tur och alla verkar nöjda med sin partner. Flickorna
uppmuntras att börja dansa och pojkarna får titta på. Sedan byter de på
eget initiativ. Danspedagogen uppmuntrar tjejernas tydliga rörelser. Hon
uppmanar barnen att titta på sin partner. De får mycket beröm på slutet
och de var verkligen individuellt kreativa.

Pedagogen vill göra dem uppmärksamma på hur de dansar och visar olika
stilar (slött och spänstigt) för att barnen skall få värdera vad som är fint
och inte.

-Ni var väldigt duktiga och det gick väldigt bra. Men jag skulle vilja att i
tittade på mig nu, jag ska sätta på lite musik, jag skulle vilja veta om ni
tycker att jag dansar fint?
Danspedagogen dansar med låg intensitet och liten variation.
-Är det bra?
-Nej, säger barnen i en mun.
Pedagogen dansar igen, nu med hög intensitet och stor variation.
-Var det bättre nu?
-Ja!
-Varför var det bättre?
En flicka visar .
-Det var mer rörelser.
-Var det mer rörelser?
-Ja!
-Ska man göra så många rörelser man kan?
-Ja!
-Om jag gör så här, tycker ni det är bra då?
Dansar hysteriskt. Barnen skrattar.
-Nej!!
-Men det är ganska många rörelser!
En flicka härmar den hysteriska dansen.
-Var det bra då? ,undrar pedagogen?!
-Nej!
Flera barn prövar.
-Titta på Rickard här, han har det, säger pedagogen. Gör han samma
hela tiden eller?
-Nej!
-Nej, han byter rörelse lite då och då. Jättefint Rickard!

Hon frågar dem sedan vad som är skillnaden. Det kommer lite olika svar,
men de kommer fram till att det är variationen som gör det. Hon ger
barnen små tips om vad de kan tänka på för att få variation i dansen.

-Ett litet tips är att ibland dansar man högt uppe i taket och ibland dansar
man långt nere när golvet. Ibland dansar man jättefort, och ibland gör
man mjuka rörelser, och ibland gör man hårda. Så man får blanda lite.
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Tänk er en godispåse, man vill ha lite blandning, lite olika smaker. Det
är precis samma med dansen.

Tillsammans kommer de fram till att variation är viktigt för ratt dansen
skall bli fin. När de prövar aktiviteten för andra gången blir faktiskt
rörelsemönstren mer varierade. En bidragande orsak är också att spegeln
tas bort. Danspedagogen tar upp några av initiativen och bekräftar dem
efteråt.

Inför tredje gången berättar pedagogen att musiken kommer att ändra
karaktär och uppmuntrar barnen att dansa så att det passar till. Hon
uppmanar dem också att ”kolla in” och inspireras av andra statyer .

-Nu, ni var väldigt, väldigt duktiga, nu när jag sätter igång musiken så
låter det lite annorlunda, så ska vi se om ni kan dansa så det passar till
den musiken. Sen…om jag ska stanna i en staty, då kan jag hitta på en
egen, eller jag kan titta på de andra och få inspiration av dem. Så dansar
jag här borta, så ser jag  Erikas staty, den var snygg, så gör jag en
likadan, eller så gör jag en nästan likadan, eller så gör jag en likadan fast
jag ligger ner, eller så gör jag en som är likadan så ställer jag mig bakom
så. Det ska va lite samma! ,säger pedagogen till de som prövar.
-Är det så att man ska göra eget hela tiden eller kan man göra samma
också som någon annan?
Man kan göra samma som någon annan, man kan ta idéer, härma någon
och se, det där tycker jag var snyggt, jag prövar.

Till sist utvecklas alltså övningen till att barnen uppmuntras att förändra
rörelserna till en ny karaktär på musiken samt att ”låna” idéer av
varandras statyer. Jag hinner se att rörelserna ändras och att de faktiskt
inspirerar varandras statyer. Övningen fick med många aspekter.
Danspedagogen uppmuntrar barnen att reflektera över sin dans, sin kropp
och sina rörelser. En del i att få barnen att använda sin kropp som
uttrycksmedel i dansen.

Kommentar

Att barnen har blivit mer tydliga och individuella i sina rörelser är
troligen en konsekvens av många faktorer som är invävda i
dansverksamheten, där samtliga sinnen samt reflektion är involverade. I
improvisationsövningen tränas och ges möjlighet för en mängd saker. De
två första temana som blir aktualiserade är medvetenhet om del i
kommunikation samt pröva egna uttryck och använda införlivade
rörelser. Det är många delar i kommunikation som görs tydliga i denna
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aktivitet, de måste ta initiativ till att lämna över dansandet, ta kontakt, och
samtidigt vara synlig för sin partner. Hur de dansar och vilken statyform
de stannar i, är upp till dem och de använder och utmanar de rörelser de
införlivat sedan tidigare. Om jag jämför med tidigare
improvisationsövningar ser jag att de har många fler rörelser att välja
mellan och att de också har större kontroll över dem. De får också chans
att införliva rörelsen ytterliggare genom reflekterande över vad de faktiskt
gjorde och kan göra. En metafor, godispåsen, används och fungerar som
symbol för variation i detta sammanhang. Barnen är vana att erbjudas
metaforer, ett exempel är hur en känsla av hur en älsklingsrätt kan bjudas
får prägla en rörelse. Reflektionen vävs in i det egna dansandet och jag
tänker mig att danskunskapen blir mer medveten och djupare införlivad.
Barnen blir medvetna om hur de rör sina kroppar och hur de skall röra
dem för att de skall kommunicera något speciellt. Med andra ord kommer
vi också in på temat förstå hur en kropp kan användas som uttryck.

Samspelet med musiken utvecklas vidare då barnen uppmanas att förändra
rörelserna till musiken då övningen genomförs en tredje gång. Skillnaden
är märkbar, utan att pedagogen har förevisat, det syns att de inspireras av
musikens karaktär. Samtidigt blir det tydligt att de percipierar de andras
formationer och använder dem i sina egna statyer. Även detta uppmuntrar
barnens kommunikativa förmåga. Danspedagogen kommenterar detta på
följande sätt:

Att försöka omsätta musikens karaktär är viktigt i dans och också det
som ger en stark pirrig känsla av dansglädje. Att vara ett med musiken,
att existera som ett strömlinjeformat föremål i symbios med sin
omgivning.

En polkaträning

Barnen i den äldre gruppen får veta att de ska träna på polkagrisdansen.
Spegeln plockas fram efter att ha varit borttagen. De börjar med ett
ganska komplicerat mönster för fötterna i olika tempon, från långsamt till
snabbare…sedan tillbaka till lite långsammare. I det långsammaste
tempot hänger de flesta med, i mellantempot blir det lite svårare, det visar
sig att barnen tittar mycket på danspedagogens fötter och är lite ”efter”,
pedagogen är genomgående ett steg före. Några av barnen är nära ”rätt” i
det snabbaste tempot, men många är förvirrade. Men det är en process,
och säkerligen kommer de att lära sig rörelsen innan terminen är slut.
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Pedagogen samlar ihop barnen, förklarar att steget inte är så lätt och
berättar hur det kan utvecklas med hopp. Hon visar till musiken och
barnen klappar takten till, några prövar.

Sedan tränas ”vanliga” polkasteg. Grundstegen har satt sig, riktigt bra hos
de flesta. Var och en får utrymme i rummet. Danspedagogen påminner
dem om att de skall dansa två steg innan de vänder kroppen. De flesta
klarar av att utföra det. Några av barnen har lite svårt att vända kroppen
efter två steg, men alla kan stegen och de har kommit så pass långt med
dem att samtliga barn gör något eget av dem, de behöver inte titta på
någon för att veta hur de ska utföras. Alla gör rörelsen i harmoni med
musiken. När de stannar frågar danspedagogen hur många steg man får ta.
Hon får barnen att tänka efter. De svarar två och pedagogen betonar att
det är en stenhård regel, att det är absolut förbjudet att ta fler än två innan
man vänder kroppen. Hon förklarar också att anledningen är att rörelsen
ska stämma med musiken i längden. Pedagogen räknar takten högt. Det
fungerar bättre och bättre även om barnen från början i märkbart hög grad
koncentrerar sig på mängden steg och då ”glömmer bort” musiken lite
grann. Även detta fenomen fungerar bättre under övningens gång.
Polkastunden avslutas med lite hoppsteg.

Kommentar

I detta sammanhang syns det tydligt hur barnen växlar mellan att
percipiera pedagogens uttryck och att använda införlivade rörelser, det
syns också hur reflektionen blir en del av ett vidare införlivande och hur
denna process inverkar på samspelet med musiken. Det finns säkerligen
andra sätt att sammankoppla studiens teman på, men i ovanstående
sammanhang utkristalliserades dessa samband. I den första avancerade
övningen har barnen full koncentration på danspedagogens fötter och
många har inte alls införlivat rörelserna, deras kroppar gör helt andra
saker än danspedagogens. Hon väljer då efter en stund att sätta
perceptionen i första rummet och att vänta med det egna utförandet. När
de sedan får utföra bekanta rörelser till samma musik får de tillbaka ”jag-
kan”-känslan när det gäller polka. De är dock inte riktigt medvetna om
hur och när de vänder sina kroppar i förhållande musikens struktur, även
om stegen utförs ”rätt” och i takt med grundpulsen. När de får chans att
reflektera över detta och sedan pröva uppstår det intressanta att de inte
längre rör sig i takt till musiken, och ännu mer intressant är att det rättar
till sig efter en stund. Den totala rörelsen blir införlivad. Detta är en lång
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process och även om det till synes verkar som om det händer just på
denna lektion ligger många faktorer, samt erfarenhet av rörelse, dans och
musik bakom. De har länge tränat på och ökat sin medvetenhet om fyrtakt
och vals, för att sedan långsamt gå över på polka. Det har varit en
spännande process att följa. Barnen bekräftas så väl i ord som upplevelse
av sin egen dans i sammanhanget. Detta visar på att temat lust, glädje och
engagemang blir tydligt även här.

Forma ett konstverk-dans

Sedan är det dags för ”konstnär och lerklump”. I par uppmanas barnen att
spela konstnär respektive lerklump. Till musik skall konstnären forma sin
lerklump till någon form av staty, som i en dans. Någon gör en
rocksångare, en annan ett tiggande barn. När de är färdiga blir det
vernissage, och konstnärerna uppmanas att verbalt förklara sina
konstnärliga uttryck. I övningen tränas barnens medvetenhet om vad som
kan gestaltas och kommuniceras med en kropp och hur det görs. Hur får
man en kropp att förmedla ett budskap? Samarbete krävs också för att få
en arm att hålla sig i ett visst läge till exempel. De lär sig dessutom vad
som inte kan göras med en kropp, var gränserna går för olika rörelser. Det
syns att barnen prövar sig fram och formar sin kompis efter hand. Det ena
leder till det andra. Konstnärerna använder också sina egna kroppar som
förebilder som lerklumpen får imitera. Danspedagogen introducerar dem i
vernissagelivet på ett engagerat sätt. ”Konstnärskollektivet går runt på
vernissage med juice och salta pinnar”. Konstnären får förklara vad de
försöker uttrycka med sin kompis kropp. Pedagogen uppmanar och
introducerar barnen i att respektera varandras tankar och uttryck. De lever
sig in i rollerna, mer eller mindre.

-Vad kan detta vara? Man står upp lite fint! Titta här när man är konstnär
tittar man på konsten med största allvar. Vad kan man säga om det här
konstverket?
-Han dyker, han borrar i marken, naturtrogen.
-Vad hade du för tankar när du gjorde den?
-Jag bara gjorde den.
-Nästa gång skulle jag vilja att du hade lite tankar bakom ditt konstverk!

…

Vad föreställer de?
Barnen kommer med olika förslag.
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-Vi går och tittar på nästa staty. Man går framåt med lite värdighet, lite
lugnt och stilla, vi börjar närma oss nästa staty. Vad tror ni den här
statyn föreställer?
-Han sjunger och har coola kläder. Han älskar alla.

Konstnärerna får möjlighet att kommunicera sitt uttryck med verbalt
språk. De får reflektera över vad de verkligen menade med sin staty. De
uppmanas också att lyssna på åskådarna för att se om de förstått hur de
tänkt. Alla får härma den sista statyn och danspedagogen gör en
överledning från det till maten som väntar.

Kommentar

Jag skulle vilja ta temana lust, glädje och engagemang samt medvetenhet
om del i kommunikation som utgångspunkt för ett kommenterande av
denna dansaktivitet. Hela leken präglas av lust och engagemang hos alla
deltagare. De uppmuntras att ta initiativ och vara kreativa på många sätt,
vilket de också är; statyerna blir helt olika, deltagarna lever sig in i
fantasivärlden. På flera plan blir barnen också medvetna om hur de
kommunicerar, i utformandet, i själva statyns uttryck och i det verbala
kommunicerandet av den. I konstnärsleken fick de också stort utrymme
för att använda kroppar som uttrycksmedel. Tänk så mycket en kropp kan
uttrycka! De valde individuella varianter och de fick chansen att
reflektera över vad som karaktäriserar ett speciellt uttryck, samt hur en
kropp kan användas för det. Pedagogen använde också kroppen i stor
utsträckning då hon som en föreblid levde sig in i vernissagen.

 Barn med hörselnedsättning

”Det finns inga barn, bara människor…” skriver von Wright (2000, s.
173) och hänvisar till Janusz Kurczak8. Enligt detta synsätt finns det
heller inga barn med hörselnedsättning vilket är en intressant och
klargörande utgångspunkt för studiens speciella kontext; en skola för barn
som är döva eller har en hörselnedsättning. Som jag nämnt tidigare är det
gemensamma för de unika individer som ingått i studien att de har en
nedsatt hörsel, men i första hand är de barn i en musikpedagogisk
situation där dans är huvudsysselsättningen. De upplever och erfar
situationen, deltar i kommunikationen och lär sig dansen på olika sätt, och
                                                  
8 Hur man älskar ett barn. (1992) s. III. Stockholm: HLS Förlag.
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kanske ännu mer individuellt än i andra barngrupper eftersom ett av deras
sinnen är mer eller mindre begränsat. Något som till stor grad blir
tydliggjort är hur komplext vår perception fungerar. Perception är en
holistisk kroppslig aktivitet där våra sinnen sammanblandas och
informerar varandra skriver Merleau-Ponty (1997). Ibland har jag sett att
ett barn använder synen för att lära sig rörelser, så som valssteg, i rätt
tempo, men jag kan inte säga mycket om i hur stor grad även hörseln i det
sammanhanget används för att harmoniera stegen med musiken. Lärandet
av dans sker i sitt helhetliga sammanhang. Det speciella i detta
musikpedagogiska rum är att förutom danspedagog och barn deltar i varje
grupp en eller flera av barnens ordinarie lärare. De deltar på lika villkor
som barnen och finns samtidigt med som förebilder, danspartners och
tolkar. De är mycket lyhörda för när tolkning och tydliggöranden av olika
slag behövs i kommunikations- och lärandeprocessen.

Dessa lärare har också en djupare inblick i hur barnen fungerar och vad
dansen har för betydelse i deras skolvärld. De har till exempel berättat att
vissa av barnen är tillbakadragna i gymnastik och musik, men aktivt
deltagande i dansverksamheten. Dessutom är lärarnas inställning till
själva dansverksamheten avgörande för barnens lust och engagemang i
sammanhanget, vilket även danspedagogen understryker; ” Att lärarna är
så engagerade är otroligt viktigt för hur dansen utvecklas”. Jag vill därför
dela med mig av några av deras tankar och reflektioner över barnens
deltagande i dansverksamheten.

Hej!

Vi har läst igenom sista tankarna om dansen.

Det du beskriver känns precis på samma sätt för oss. Vi håller med och

bekräftar det du sett och skrivit. Dansen är mycket uppskattad av barn
(och vuxna). Vi ser dessutom hur mycket barnen utvecklats. Vi ser
också hur de barn som kanske har en del svårigheter i själva
skolarbetet (läsa, skriva, räkna) kan i dansen "glänsa" och känna att det
är deras "grej" och vara mycket duktiga. Roligt! (Lärarna i den yngre
gruppen).
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Hej!

Jag tycker att dina reflektioner är exakt som mina. De komplicerade

stegen i polkagrisdansen som de jobbade så mycket med lärde de sig

riktigt bra redan gången efter ditt besök. Danspedagogen är så duktig,

pedagogisk och enveten så de klarar allt hon vill till slut. Det är mycket

roligt och utvecklande för barnen med dans. Det har varit  trevligt med

dina besök på skolan. (Lärarna i den äldre gruppen).

Sammanfattande kommentar

I detta avsnitt vill jag sammanfatta resultatet genom att återknyta till
helheten, till det komplexa sammanhang där de dansande barnen
samspelar med kamrater, pedagoger, musik och rum. Genom att finnas
med de andra i det musikpedagogiska rummet blir de uppmärksamma på
sin del i det kommunikativa sammanhanget, de utvecklas som
kommunikativa varelser, genom att använda dans som formspråk.
Samtidigt som kroppen är utgångspunkt för rörelse, kommunikation och
lärande blir de allt mer medvetna om dess funktioner, de får kontroll över
den och kan formulera sig kring den, vilket också torde stärka förmågan
att använda det verbala språket. Barn med hörselnedsättning blir av olika
anledningar inte erbjudna ett lika rikt ordförråd som andra barn. De lär
känna det rum de befinner sig i, också genom att kroppen finns där och
samspelar med det. Allt föregår i det musikpedagogiska rummet där
musiken och dess strukturer blir införlivade och reflekterade.
Pedagogerna ansvarar på olika sätt för vad som händer i rummet och hur
det går till i samspel med barnen. Danspedagogen växlar mellan att
interagera som konstnärlig inspiratör, ”sagoberättare”, instruktör,
lyssnare, fostrare och ledsagare.

I detta intentionala musikpedagogiska rum sporras utifrån studiens
grundtankar barnens kommunikativa förmåga. De får uppleva en ”jag-
kan”-känsla när det gäller att vara sig själva och ta plats i  olika former av
kommunikation. De får chansen att göra val som bekräftas av så väl
pedagoger som kamrater, de får möjlighet att ”visa sig” för och
uppmuntras ”vara riktad mot” den andra på ett lekfullt sätt. Som
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danspedagogen också uttrycker en dimension; ”…rörelser sätter igång
kroppen och glädjen”. En annan del i dansen är få möjlighet att inspireras
av och träna på olika uttryck för att sedan välja sitt eget i ett socialt
sammanhang. Danspedagogen kommenterar processen på följande sätt.

Detta med variation är ofta svårt att få till. Att ha fått tillägna sig ett stort
material av olika steg, provat olika tempon och dynamik, lärt känna
kroppsdelars olika karaktär och rummets möjligheter är förutsättningar.
Sedan måste det finnas någon typ av ram/resonemang som vägleder. Här
tror jag att jag ska jobba vidare med tydligare ramar av olika slag. Krävs
lite tankearbete från mig… Detta är ju ett viktigt mål för skolan, att
kunna uttrycka sig självständigt i rörelse (Danspedagogen).

Perspektiverande reflektioner

Att sätta ovanstående resultat i perspektiv kan göras på flera olika sätt.
Jag väljer dock att utgå från den levande kroppen i det musikpedagogiska
rummet, för att återknyta till rubriken på den skrift i vilken denna artikel
ingår. Det är diskutabelt om dansaktiviteterna kan sägas utgöra
musikpedagogisk verksamhet, men eftersom utgångspunkt i denna studie
är att musikens strukturer införlivas även genom dans, menar jag att den
definitionen är relevant, liksom många andra. En annan utgångspunkt är
att kropp och rörelse är intimt sammanbundna med och en utgångspunkt
för musikaliskt lärande (Alerby & Ferm, 2002; 2003; Young, 1992).
Intressant i sammanhanget är hur väl detta förhållande visas i studier av
små barns musikaliska lärande i musik och dans.

Musik och rörelse används som uttryck från mycket låg ålder, det sker i
ett kontextuellt sammanhang och ofta till en början i interaktion med
mamman. Modern sjunger för barnet om till exempel dagliga vanor och
viktiga personer samtidigt som rörelser utförs. Musik och rörelse blir
införlivat som ett uttrycksmedel, ett formspråk (Street, 2005). Fortsätter
det att vara så, eller när försvinner musik som ett dagligt formspråk, som
något som används och införlivas i den dagliga verksamheten, hemma, i
förskola och skola? En annan fråga är om musikaliskt lärande kan stärka
kommunikationsförmåga på samma sätt som dansverksamhet, genomförd
på ”rätt” sätt? Viladot et al (2005) visar i en studie att flera språk används
på ett samordnande och kompletterande sätt då barn mellan fyra och nio
år arbetar experimentellt med musik i ett didaktiskt sammanhang.
Kroppsspråk, verbalt och musikaliskt språk vävs samman med
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användningen av instrument. Studien visar också på att lyssning, tolkning
och skapande är omöjliga att separera från varandra i de musikdidaktiska
processer som studerats. Detta stämmer överens med ovanstående
resultat, där jag valt att sammanföra motsvarande aspekter i dansen under
temat införlivande av rörelser. Holgersen (2002; 2003) har valt att studera
små barns deltagande i musikaktiviteter med rörelse, och har en liknande
indelning, där han också betonar att de olika formerna av deltagande inte
bygger på varandra i en speciell ordning, eller uteslutande bygger på
varandra. Han använder begreppen reception, imitation, identifikation och
elaboration. Förhållandet till det som införlivas, musik och rörelse är det
som är intressant och att detta sker på olika sätt för olika individer. I detta
fall är det alltså ett av sinnena hos de deltagande barnen som är hämmat,
eller begränsat, vilket inverkar på i första hand perception, imitation och
reception, men även på samtliga former av införlivande, deltagande,
skapande och meningsskapande. Dock är skillnaden i individuell
upplevelse antagligen oberoende av hörselskadan, det är den individuella
kroppsliga erfarenheten som är avgörande.

I detta sammanhang kan det vara intressant att nämna resultat från en
studie som fokuserar musikskapande med döva barn, som hör med hjälp
av cochlea-implantat. Det musikaliska samspelet mellan barn och vuxna
observerades med hjälp av video. Barnen förväntades spela fritt på
trummor, sjunga och dansa samt leka löst strukturerade musiklekar.
Resultatet visar på att de döva barnen skapar musik och använder
instrument på ett lika sofistikerat sätt som hörande. Barnen verkar trivas i
situationerna och ser ut att vara engagerade på ett meningsfullt sätt, menar
Yennari (2005). De har klara intentioner med vad de vill göra musikaliskt.
Andra studier av hörselskadade och döva barn i relation med musik är
antingen musikterapeutiska eller psykologiska. Man försöker i det senare
fallet att förstå hur mycket och vad barn med olika grad av
hörselnedsättning uppfattar med hörselsinnet. Ur mitt perspektiv blir detta
mindre intressant, till förmån för hur lärande och kommunikation av dans
och musik upplevs och gestaltas i sammanhang där barn med
hörselnedsättning deltar.

Diskussion om metoden och tankar framåt

Ovanstående beskrivning av studiens resultat menar jag svarar på följande
frågor på ett heltäckande sätt ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv.
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Hur kan elever med hörselnedsättning erbjudas dans som formspråk?

Vad konstituerar barnens ”jag kan”-känsla när det gäller dans?

Vilka aspekter är viktiga i denna utvecklingsprocess?

Vad blir speciellt i dessa sammanhang när ett av barnens sinnen är
begränsat?

Den metod och det angreppssätt jag valt har med andra ord fungerat väl,
men jag vill ändå diskutera ett par aspekter av genomförandet. Det första
jag vill betona är att studien inte är en ren aktionsforskningsstudie, utan
en fenomenologisk studie i aktionsforskningsanda. Positivt har varit att
det fenomenologiska perspektivet harmonierar väl med kraven på ett
aktionsinriktat arbetssätt. Att deltagarnas röster blir hörda och att
skeenden studeras i sitt naturliga sammanhang är två grundpelare som står
stadigt i båda sammanhangen (van Manen, 1997; Whinter & Munn-
Giddings). När det gäller analysen har jag försökt att växla mellan närhet
och distans så väl när det gäller studier av filmer som studien i sin helhet,
vilket jag tror jag lyckats med, inte minst med hjälp av de
fenomenologiska utgångspunkterna för analys. Vidare när det gäller
skrivandet har jag försökt att ta tillvara alla deltagares upplevelser, synsätt
och tankar samt att förmedla det på ett sätt som de känner att de kan
känna igen och stå bakom. För att stärka studiens trovärdighet vill jag
också diskutera några aktionsforskningsaspekter; engagemang, dialog
samt resultatens användbarhet (Bradbry & Reason, 2001). Till att börja
med vill jag klargöra min roll, vilken hela tiden har varit forskarens. Jag
har dock varit öppen med mitt syfte, bjudit in de övriga deltagarna till
engagemang och dialog, samt delat med mig av mina reflektioner och
tankar kring studien och projektet. Hela tiden har huvudansvaret legat på
mig, vad gäller forskningens framdrift. I aktiviteterna har lärarna varit
deltagande till hundra procent utifrån överenskommelse och
kommunikation med danspedagogen, samt att finnas ”i stunden”. De har
kontinuerligt reflekterat skriftligt via e-mail, om än inte i någon större
omfattning. Delvis beror detta på att de samtidigt deltar i det större
dialogprojektet och att de varit samstämda med mina tankar och
reflektioner, dock har de bidragit med sin kunskap om barnen utanför
dansverksamheten. Rent validieringsmässigt har denna kommunikation
varit oerhört värdefull, de har bekräftat att det jag sett och noterat
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stämmer med deras erfarenhet. Danspedagogen har reflekterat i större
omfattning, både muntligt och skriftligt, vilket har påverkat studiens
framdrift. Våra samtal och skriftliga kommunikation har bidragit till en
fördjupad intersubjektiv kunskap om intentioner med och konsekvenser
av dansaktiviteternas upplägg och genomförande, vilken jag hoppas
förmedlas genom texten. Studiens resultat ter sig användbara i hög grad.
Dels kan de användas i estetisk verksamhet med sikte på kommunikation i
specialpedagogiska kontexter, inte minst då i hörselsammanhang, genom
att de olika temana kan inspirera till utveckling av nya aktiviteter. Jag
tänker mig också att de kan användas i utbildning av danslärare, och
kanske också andra utbildningar som kombinerar estetisk verksamhet
med pedagogik i olika former. Till sist kan de användas som argument för
att barn med hörselnedsättning bör få och kan tillgodogöra sig
dansundervisning.

Med detta har vi kommit in på tankar framåt. När det gäller
dansverksamhet för barn med hörselnedsättning finns det mycket att göra
vidare på forskningsfronten. Vart och ett av de teman studien belyser är
möjliga att fördjupa. Hur beter sig barnen i sin improvisation till exempel.
Vilka införlivade rörelser använder de och vad försöker de uttrycka? Hur
införlivar dessa barn rörelse och musik, hur upplever de att delta i
aktiviteterna? De senare frågorna handlar om att gå från ett
barnperspektiv till barns perspektiv.

När det gäller specialpedagogiska sammanhang inspirerar resultaten
också till vidare studier. Hur kan dans användas i sammanhang där barn
med andra funktionshinder som till exempel autism deltar? Eller hur
tillägnar sig barn med funktionshinder dans? Vad blir speciellt i ett
sammanhang där barn med koncentrationssvårigheter förväntas tillägna
sig dans som uttrycksform? Hur kan dans stärka självkänslan hos
människor med läs- och skrivsvårigheter? Kombinationsmöjligheterna är
oändliga och mycket intressanta. Till sist vill jag betona forskning av
danspedagogutbildning. Vad förmedlar institutionen då det gäller att
erbjuda barn ett formspråk som dans? Vad lär sig lärarstudenterna i detta
sammanhang, vilket förhållningssätt får de med sig och hur går det till
och hur påverkar det framtidens barn?

En sista reflektion jag vill dela med mig av är att i arbete där barn erbjuds
tillägna sig ett formspråk, vilket det än må vara, behövs konstnärliga
förebilder – som också är nyfikna på barnens lärandeprocesser.
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Att erbjudas musikalisk utveckling –
erfarenheter av grundskolans
musikundervisning bland ungdomar med
förmåga och fallenhet för musik

Denna intervjustudie är en del av en större studie som på uppdrag av
regeringen (Prop. 2002/2003) genomförs vid Musikhögskolan i Piteå9,
detta efter rekommendation av Europarådet (Europarådet, 1994) som
också understryker att undervisning bör utvecklas så att den ger stöd åt
varje barns utveckling. Avsikten är att i ett längre perspektiv utveckla
grundskolans pedagogik på ett sätt som gynnar barn och unga med
förmåga och fallenhet för musik. Tanken med denna första del är att
genom tillgång till och förståelse för erfarenhet av grundskolans
musikundervisning hos en grupp ungdomar med fallenhet och förmåga
för musik synliggöra problem och utvecklingspunkter. Dessa kan sedan
ligga till grund för en vidare utveckling av den större studien.

Det livsvärldsfenomenologiska synsätt som präglar studien får
konsekvenser för hur jag ser människans förhållande till världen. I
förlängningen influerar synsättet hur jag ser på vad kunskap är och hur
den tillägnas, samt vilka roller subjekten har i den lärande processen.
Världen, som består av objekt och subjekt, blir meningsfull för oss då vi
lever i den och erfar den med våra sinnen, utifrån våra tidigare komplexa
erfarenheter i ett sammanhang präglat av tid och rum. Hela vår kropp är
utgångspunkten för detta erfarande. Hur dessa tankar får konsekvenser för
studiens genomförande görs synligt under rubriken metodologiska
överväganden, och hur de inverkar på förhållningssättet till barn och unga
med förmåga och fallenhet för musik kommuniceras förhoppningsvis i
läsningen av texten som helhet.

                                                  
9 Europarådet har ställt sig bakom en rekommendation om utbildning för begåvade barn,
Rekommendation 1248 (1994) on education for gifted children. Frågan har fortsatt att
uppmärksammas internationellt och bland pedagoger diskuteras utvecklandet av en
pedagogik som stödjer de högpresterande eleverna att ta ansvar för den egna
kunskapsutvecklingen. (…) Frågan om pedagogik för högpresterande elever har även
uppmärksammats vid några lärosäten med lärarutbildning i Sverige. Det är angeläget att
utveckla lärarutbildningen så att lärarstudenterna ges möjlighet att ta del av ny forskning
om högpresterande barns behov av särskilt stöd. (…) Regeringen föreslår att Luleå
tekniska universitet för Musikhögskolan i Piteå och Växjö universitet ges i uppdrag att
utveckla denna pedagogik (Prop. 2002/03:1, 15), bilaga UO 16, sid. 106, 221).
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För att kunna bedriva föreliggande studie behöver några begrepp
definieras; Förmåga och fallenhet för musik, samt anpassad pedagogik.
Musikalisk förmåga, music ability, är beroende av en definition av
musikalisk kunskap och musikalitet. Ur ett fenomenologiskt
erfarenhetsperspektiv, där kunskap är egalt med erfarenheter av världen,
mer eller mindre reflekterade, blir musikaliska erfarenheter
utgångspunkten. Dessa erfarenheter tillägnas genom lyssning, dans,
musicerande, komponerande och reflektion (Dewey, 1916; Alerby &
Ferm, 2002, 2003; Ferm, 2004). Att förhålla olika musikaliska parametrar
till varandra och göra något eget av dem i ett kontextuellt sammanhang,
kan sägas utgöra musikalisk förmåga, eller musikalitet (Ferm, 2004;
Ilomäki, 2005). En människas musikaliska kunskap, eller samlade
musikaliska erfarenhet får olika mening i olika sammanhang, och den
musikaliska förmågan inverkar på hur utvecklingen av kunskap,
meningsskapandet, gestaltas.

När det gäller anpassad undervisning blir specialpedagogiska perspektiv
och begrepp aktuella. Läroplanen betonar i olika sammanhang att alla
elever skall bemötas och erbjudas utveckling på sin nivå.

1 Skolans värdegrund och uppdrag

En likvärdig utbildning

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter,
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och
kunskapsutveckling.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §).

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på
samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn
skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också
olika vägar att nå målet. /. . . / Därför kan undervisningen aldrig
utformas lika för alla.
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2 Mål och riktlinjer (2.2 Kunskaper)

Alla som arbetar i skolan skall

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och

lärande.

               Läraren skall

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter
och tänkande,

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna
förmågan,

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika
uttrycksmedel,

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och
• organisera och genomföra arbetet så att eleven
- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att

använda och utveckla hela sin förmåga,
-      upplever att kunskap är meningsfull och att den egna
kunskapsutvecklingen går framåt,
-      successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat
eget ansvar,
-      får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang
och
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och
förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter
och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (Skolverket,
1994).

Von Wright (2000) diskuterar hur ovanstående uppmaningar realiseras i
skolan utifrån olika sätt att se på individen. Hon frågar sig hur reflektion
över och tillblivelsen av goda pedagogiska möten är möjlig utan att
fragmentering och enskilda egenskaper kommer i fokus. Då till förmån
för elever som handlande subjekt i social gemenskap. Hon menar att det
är viktigt att vi i mötet ser eleverna som vem i stället för vad.

Hur skulle det kunna tänkas bli, om läraren riktar sin uppmärksamhet
punktuellt alternativt relationellt då hon/han frågar efter elevernas
erfarenheter/behov/tänkande och förutsättningar? Vad/vem kan läraren
då se? Vilka är förutsättningarna för ett pedagogiskt möte? (s. 28).
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I det relationella perspektivet är det alltså omöjligt att veta hur eleven
skall mötas på bästa sätt innan lärare och elev möts i det speciella sociala
sammanhanget. Det är då eleven kan mötas som kroppslig levande
människa, och det är där läraren kan stilla och utveckla sin nyfikenhet på
eleven, samt sin egen roll i förhållande till eleven och sammanhanget, i
den evigt konstituerande intersubjektiva processen. När det gäller behov
menar von Wright att de gäller hela gruppen det pedagogiska mötet sker i:
det handlar om att ändra undervisningen så att alla elever blir delaktiga.
Förutsättningar kan i detta perspektiv inte bestämmas på förhand eftersom
de visar sig först i situationen. Genom lyssning och nyfikenhet kan
läraren sätta sig in i vem eleven ”kan vara” och närmare än så kommer
hon/han aldrig elevens förutsättningar. Erfarenhet är inte något statiskt
som eleven har med sig, utan något som konstitueras i mötet med
omgivningen. Den kan vara subjektiv och intersubjektiv, beroende på var
och hur den är levd. Läraren blir alltså delaktig i skapandet av
erfarenheten och ansvarig för elevernas möjlighet att utveckla sitt
tänkande. von Wright vill omformulera läroplanens uppmaning till läraren
på följande sätt;

Läraren är delaktig i hur eleverna riktar sin uppmärksamhet, vilka
möjligheter som förverkligar sig för eleverna, de erfarenheter och den
meningsskapande process i vilka eleverna ingår, samt i uppbyggandet av
elevernas erfarenhetsvärldar inklusive deras själv (s. 192).

Utifrån detta resonemang blir delaktighet ett intressant begrepp som också
leder tanken över till Germetens (2005) diskussion om tillpasset
opplæring och inclusion. Vad är det undervisningen anpassas till och när
är eleverna inkluderade? Om undervisningen anpassas till att de levande
subjekt som utgör den pedagogiska situationen skall känna sig delaktiga i
den kan vi tala om inclusion i ett relationellt perspektiv, vilket
harmonierar väl med ett livsvärldsfenomenologiskt synsätt där det handlar
om att erbjuda eleverna att uppleva ”jag-kan”10. Det handlar med andra
ord inte om att tillhöra en grupp som man eventuellt skulle kunna
exkluderas ifrån, eller att mötas på precis rätt ställe på sin
utvecklingslinje. Motivation att lära blir en viktigare utgångspunkt än
elevens färdighet. Germeten menar vidare att anpassad undervisning är

                                                  
10 Är något av våra sinnen begränsade, eller ovanligt väl utvecklade blir vårt erfarande
annorlunda, men det är alltid på det sätt vi erfar världen som den blir meningsfull för oss.
Vad kroppen lär sig glömmer den inte så lätt. I stället är den fenomenala kroppen nära
förknippad med en människas identitet; ”Jag kan något – jag är engagerad i världen”
(Hangaard-Rasumssen, 1996; Merleau-Ponty, 1997).
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kopplad till både differentiering och individualisering, och handlingar
som en konsekvens av begreppet får inte bli segregation och exklusion.
Lärarens ansvar blir att se till att eleven känner sig inkluderad i den
lärande processen. Härifrån utgår alltså skapandet av olika pedagogiska
miljöer för olika individer och grupper.
Hur kan möjligheterna för lärande anpassas till barn och unga med
fallenhet och förmåga för musik? Tre begrepp som kan ligga till grund för
en diskussion kring detta är samlärande, nivågruppering och
flerstämmighet (Dysthe, 1996; Williams, 2000). Skall eleven få tillfälle
att lära tillsammans med andra ”på samma nivå” eller i samma ålder, eller
helt och hållet individuellt? Med ovanstående perspektiv på läroplanens
budskap impliceras en blandning av sociala sammanhang för individens
optimala lärande.

Artikel 28 och 29 i barnkonventionen tar upp så väl barns rätt att delta i
ett socialt sammanhang och att utbildas till demokratiska medborgare,
respektive sin rätt att mötas utifrån sina behov, intressen, förmågor och
förutsättningar. Dilemmat att tillhöra en social gemenskap samtidigt som
speciella behov och förutsättningar skall mötas och erbjudas utveckling
tas upp av Berg (2004). Hon har i sin studie uppmärksammat att då
elevers speciella behov fokuseras blir elever segregerade från sina
klasskamrater, medan individuella behov kommer i skymundan då den
sociala samhörigheten sätts i centrum. Frågan är om det behöver vara så?
Och vad får olika synsätt för konsekvenser i ett musikpedagogiskt
sammanhang där ungdomar med förmåga och fallenhet inkluderas?

Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva och försöka förstå erfarenhet av
grundskolans musikundervisning hos några ungdomar med fallenhet och
förmåga för musik.

I ett längre perspektiv syftar studien till att utgöra en grund för utveckling
av grundskolans musikundervisning med fokus på ovan nämnda barn och
ungdomar.

Förmåga och fallenhet
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Forskning som fokuserar barn och unga med särskild fallenhet och
förmåga, eller högpresterande barn, internationellt beskrivna som talented
children, gifted children eller children with special abilities är
mångdimensionellt, mångperspektiverat och multidisciplinärt. Minner &
Martino (2000) menar att begreppet medfödd förmåga (gifted)
traditionellt är kopplat till IQ och kognitiva kvalitéer, medan talang
(talented) är knutet till sport och konstformer. De understryker dock att
denna distinktion är onödig och till och med missvisande. En annan
indelning av begreppets definitioner är tre rubriker som kan vara
intressanta att ha som utgångspunkt; generell intelligens, kreativitet och
speciell (artistisk) förmåga. Inom musik och andra konstformer är det
vanligt att definiera barn med speciell förmåga och fallenhet för musik
som att de lär sig tidigare och snabbare än genomsnittet, de är motiverade,
fokuserade och intresserade, samt att de är självständiga och ”marscherar
till sin egen trumma” – de behöver minimal guidning på vägen samt är
kreativa och gör saker på sitt eget sätt (Winner & Martino, 2000). I denna
studie vill jag inte låsa mig till någon av dessa definitioner utan ansluter
mig till tanken ovan om music ability, en förmåga som till viss del är
medfödd, men utvecklas i mötet med världen i dess olika former,
påverkad av tid och rum. Själva betydelsen av definitionen blir också
beroende av det sammanhang det används och tolkas i: samtidigt som
läsaren av denna text inverkar på betydelsen, precis som min läsning av
texter som ligger till grund för mitt författande inverkar på den
gemensamma förståelsen av begreppet11.  I denna studie används
begreppet förmåga och fallenhet, vilket avser vara ett helhetligt begrepp
vilket inkluderar de ovan nämnda begreppens betydelser12.

Fältet för utbildning av barn med förmåga och fallenhet är fullt av
kontroverser och diskussioner. Det tycks som om ju mer kunskap som
utvecklas, desto fler blir frågetecknen, inte bara kring en liten grupp av
barn och ungdomar utan angående utbildning som helhet. Hur skall
grupperingar av elever se ut till exempel?  Vilken framtid skall eleverna
förberedas för? Många möjligheter så väl som problem inom fältet kan
ses ur en mängd perspektiv, som naturligtvis får en mängd olika praktiska
konsekvenser. Längre tillbaka sågs de begåvade som en resurs i samhället
                                                  
11 Flera klusterdefinitioner som försöker täcka in begreppets komplexa karaktär existerar
(se Mönks, Heller & Passow, 2000)
12 Ibland använder jag synonymt begreppet begåvad för att få variation och bättre flyt i
språket.
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som skulle tas vara på och erbjudas utveckling. Så väl i Asien som
Europa ansågs de talangfulla vara försedda med specifika kognitiva
förmågor, gällande perception, tänkande, lärande och minne. Förmågorna
låg nära det som definierades som intelligens (Mönks, Heller & Passow,
2000).

Forskning på talang utvecklades under slutet av 1800-talet/början av
1900-talet, då med psykologiska utgångspunkter, så väl i USA som i
Europa. Redan på 1920-talet bedrevs dock forskning som fokuserade
talang och pedagogik, med intressen som avspeglar sig i dagens studier
inom området. I en översikt från 1960-talet framkommer det att speciella
program för gifted children kräver mer personal och resurser.
Inriktningarna på forskningen som ligger till grund för översikten kan
kategoriserades som identifikation, kulturell bakgrund, akademiska
prestationer, social popularitet, känslomässig anpassning, grundläggande
program och programutveckling. Forskningen har dock inte förrän i slutet
av 1900-talet motsvarat samhällets engagemang för de talangfulla, då
forskningen förfinades och utvecklades åt flera håll. Till exempel
utvecklades instrument för att finna och ”supporta” de talangfulla samt en
medvetenhet om svårigheter för intelligenta flickor och kvinnor inom
specifika områden (ibid.).

Ett problem, eller en utmaning, i sammanhanget är just att begreppet
förmåga och fallenhet är så komplext. En teori kan inte täcka in alla
aspekter och definitioner av detta fenomen. Det kan handla om att vara
duktig inom ett område eller flera, om att vara intresserad av att utveckla
sin förmåga eller inte, om i vilken miljö talangen visar sig, om att vara
”underbarn” eller att blomma ut sent av en eller annan anledning. Hur vi
än definierar dessa barn och ungdomar finns de i vårt samhälle och inom
vårt utbildningssystem. Kanske det inte är värt att sträva efter en teori,
utan att tillsammans med flera olika teoretiska utgångspunkter öka
förståelsen inom fältet för att på så sätt ha möjlighet att möta flera olika
individers behov och utvecklingsmöjligheter?

En forskare som försökt se bakom den stereotypa synen på talang är
Callahan (2001). Hon menar att nya sätt att se på förmåga och fallenhet
låter flera olika former av begåvade elever visa sig, liksom nya sätt att
möta deras behov. Hon frågar sig om begåvning är att göra som läraren
säger och att göra det bra. Vidare betonar hon att begåvade barn likaväl
som att ha ett specialområde kan ha förmåga på flera arenor, de har olika
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intressen, olika sätt att lära och motiveras på olika sätt av olika faktorer.
En följd av detta resonemang är att en form av undervisning inte kan möta
alla begåvade barns behov. Denna studie är alltså inte ute efter att hitta en
pedagogik, utan att medvetandegöra existensen av dessa olika individer i
våra klassrum, och därifrån finna möjliga vägar för utveckling av
förmågorna, vilka inte är konstanta. Callahan (2001) menar att det handlar
om att följa eleverna, att utmana dem och att ge dem öppna möjligheter
att visa vad de redan kan.

Ett skandinaviskt perspektiv

I Sverige och Skandinavien, med undantag för Finland, har vi en mycket
mer egaliserad tradition när det gäller talented children än i övriga
Europa. Vår politik och kultur förklarar detta och tydliggör att vi i så väl
pedagogiska som musikaliska sammanhang bör reflektera över vår
”jantelag”. Trots att varje individs välfärd och rättigheter har betonats i
läroplaner under snart hundra år, har elever i behov av särskilt stöd i stort
sett endast identifierats som individer med inlärningssvårigheter eller
någon form av funktionshinder eller utvecklingsstörning. Det har till och
med setts som oetiskt att prata om begåvade barn som särskilt behövande.
Denna grupp av individer nämns heller inte inom
specialpedagogutbildningen. Dock präglar ett synsätt där förhållningssätt
gentemot den enskilde individen och dess lärande finns i fokus denna
utbildning på flera håll i Sverige, vilket ger den enskilde
specialpedagogen möjligheter och skyldigheter till öppenhet för individen
och dess utveckling, oavsett förutsättningar (Persson et al, 2000).

Framgång i grupp har varit mer accepterat än enskild framgång i Sverige,
vilket kanske förklarar varför upplägget inom grundskolan de sista tio
åren inte alltid har fungerat. Läroplanens budskap är som nämndes ovan
att alla elever skall mötas på och ges chans att utvecklas på sin nivå, men
vår egaliserande tradition har säkerligen varit en bromskloss i
sammanhanget. Pendeln har i vissa sammanhang också svängt över till ett
synsätt där alla och envar skall klara sig helt och hållet själva, och
lärarens ansvar för lärandeprocessen glömts bort. Kanske har detta gynnat
barn och ungdomar med fallenhet och förmåga, eller kanske inte. En
önskvärd utveckling skulle vara att alla individer – oavsett kapacitet och
förutsättningar – gavs möjlighet att lära utifrån sig själva i olika former av
sociala sammanhang.
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Förmåga och fallenhet för musik

När det gäller barn och unga med särskild förmåga och fallenhet för
musik i Norden står inte många studier att finna. I Sverige finns
egentligen ingenting, medan det i Finland funderas en del kring
fenomenet (se tex Hirvonen, 2003; Maijala, 2003). I Norge finns också
några studier som fokuserar övning relaterat till vilka som blir duktiga
musiker (Jørgensen et al, 1997). De tre senaste nordiska avhandlingarna i
musikpedagogik som fokuserat klassrumsundervisning i musik, (Ferm,
2004; Georgii-Hemming, 2005; Johansen, 2003) har alla behandlat lärares
förhållande till elevers förmågor och förutsättningar på ett övergripande
sätt, men inte de begåvade specifikt. Internationellt finns dock en del
studier gjorda.

Winner & Martino (2000) menar att en känslighet för musikens strukturer
– tonalitet, tonart och harmoni samt en förmåga att förstå musikens
uttrycksmöjligheter är tecken på musikalisk förmåga. Denna definition
harmonierar väl med den definition som ligger till grund för föreliggande
studie. Känsligheten menar författarna är grunden för att kunna komma
ihåg, reproducera, förmedla samt improvisera musik. De menar också att
tekniska och analytiska färdigheter genom tiderna har prioriterats inom
området definiering av musikalisk förmåga. Forskning visar på att
musikalisk förmåga upptäckts väldigt tidigt, genom att barnet reagerar
starkt på musikaliskt ljud. Ett annat tecken på musikalisk förmåga kan
vara en förmåga att återge musik som percipierats, det som brukar
benämnas musikaliskt minne. För det mesta räcker det med att dessa barn
har hört en melodi en gång för att de skall kunna återge den. Här åsyftas
samtliga musikaliska parametrar. Ofta börjar barn med fallenhet och
förmåga för musik att sjunga innan de pratar. Däremot har absolut gehör
enligt forskarna ingen direkt koppling till musikalisk förmåga, även om
flera av dessa barn, som börjat tidigt, även besitter denna form av gehör.
Detsamma gäller avista spel; notläsning. Självklart kan dessa påståenden
och tolkningar diskuteras.

När det gäller att komponera, transponera och improvisera kan förmågan
ses i två parallella spår. Dels finns barns spontansång, där de uttrycker sig
med hjälp av sång. Detta är helt frikopplat från det som har setts som
komposition, vilket sägs vara en ovanlig musikalisk förmåga som



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

50

utvecklas sent i barndomen. Att transponera och improvisera har heller
inte setts som förlängningar av barnsången utan något som utvecklas när
barn när barn har en relativt lång erfarenhet som instrumentalister. Studier
visar i övrigt på att musikalisk förmåga innefattar ett helhetstänkande, en
förmåga att se samanhang. Det kan uttryckas som en förmåga att använda
den införlivade kunskapen i nya sammanhang (Ferm, 2005), eller att
angripa musik på nya sätt. Något som kan uppmärksammas är att alla
dimensioner av musikalisk förmåga oftast inte utvecklas i samma
utsträckning samtidigt.

En av ovanstående dimensioner, vilken kan anknytas till flera av
musikens strukturer – den expressiva förmågan – har till stor del
ignorerats inom forskning kring musikalisk förmåga. Det har dock
tydliggjorts att uttrycksförmågan inte uppmuntras och tränas inom formell
musikutbildning (Kirnarskaya & Winner, 1997). En intressant tanke i
detta sammanhang är huruvida det uppfattas som en musikalisk förmåga
att spela precis som sin förebild, kontra att uttrycka sig på sitt eget sätt.
En annan aspekt som bör kommenteras är att så gott som ingen forskning
inom området har fokuserat musikalisk förmåga och dess utveckling
utanför institutionerna. Denna studie hamnar mitt emellan, eftersom
grundskolan inte direkt kan ses som en musikinstitution och att en av de
tre intervjuade ungdomarna inte har sin musikaliska skolning inom
musikskolan.

Om musikalisk förmåga är medfödd eller hur den i annat fall grundas och
utvecklas strider forskarna om (Mönks, Heller & Passow, 2000). Det som
flera studier gemensamt tyder på är dock att barn och ungdomar med
musikalisk förmåga har haft en familj och lärare som stöttar dem i deras
utveckling (Freeman, 1979), speciellt i början av deras musikaliska
karriär (Sosniak, 1985). Familjerna erbjuder ofta, men inte alltid,
musikaliska förebilder, eller arvsanlag om man så vill. I studien är det inte
avgörande om den musikaliska förmågan är nedärvd, eller förvärvad
(Brändström, 1997), utan ungdomarnas upplevelse av sina möjligheter till
utveckling finns i fokus (Alerby & Ferm, 2002).
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Att möta och ta vara på elevers tidigare musikaliska
erfarenhet

Internationellt finns en mängd vetenskapligt utvecklade program och
metoder för at identifiera begåvade barn och ungdomar (Stenberg &
Subotnik, 2000). Stenberg & Davidson (1986, i Mönks, Heller & Passow,
2000) menar att definitionen av begreppet är avgörande för hur begåvade
barn och ungdomar inventeras. De betonar att det inte är frågan om att
upptäcka dem, utan just om att inventera begåvade barn och ungdomar.
Kanske visar de inte vad de kan utan att bli direkt tillfrågade, kanske har
deras omgivning hindrat dem från det. Kanske är det så att inventeringen
bygger på verbal förmåga. Icke traditionella former för att upptäcka
förmåga blir därmed aktuella (Callahan, 2001).

I den pedagogiska processen är lärarens uppgift att vara en
talangutvecklare som skapar kreativa miljöer där en variation av uppgifter
används. Utmaningen blir att fånga eleven genom intressanta och
relevanta lärandeformer och att inte undervärdera elevens potential
(Callahan, 2001) – medan andra är lätta att upptäcka:

For these students, the teachers job is to identify extraordinary levels for
learning and to differentiate the learning experience for students who
have allready mastered or can easily master new concepts (Callahan,
2001, p. 43).

En utgångspunkt är att fråga sig vad eleven lär sig, om han eller hon
använder sin förmåga och sin tid på ett optimalt sätt och verkligen lär sig
något nytt. Medinlärningen är också viktig i detta sammanhang, kanske
lär sig eleverna – i värsta fall – att skolan helt enkelt är slöseri med tid.
Jag refererar till ett uttalande från min son, då 9 år; ”Mamma, varför ska
man hålla på med sån’t i skolan som man redan kan?”

Callahan ifrågasätter också huruvida begåvade barn och ungdomar skall
användas som lärare för andra barn. Hon menar att det kan vara bra som
ett tillfälle att få sin egen kunskap införlivad på ett djupare sätt, eller att
fungera som en förebild. Något som bör hållas i minnet är att läraren
fortfarande är huvudansvarig (Ferm, 2004).
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Det finns studier som understryker att elever med förmåga och fallenhet
bör och skall mötas, rådgivas och guidas på ett speciellt sätt (Colangelo &
Assouline, 2000), vilket på sätt och vis krockar med utgångspunkten för
denna studie, beroende på hur budskapet tolkas och operationaliseras. De
har dock lika stor rätt som alla andra att mötas och bli erbjudna
delaktighet i sitt lärande som alla andra elever i grundskolan. Det blir
lärarens uppgift att se dem och att erkänna dem. Ett dilemma kan dock
vara att erbjuda dessa elever att känna ”jag-kan” utan att det går ut över
de andra elevernas känsla av delaktighet och utveckling. I detta
sammanhang kan också stödet från andra aktörer utanför skolan vara
aktuella att ta upp. Är föräldrar och instrumentlärare aktiva eller passiva i
sina roller som guider och förebilder? Präglas elevens utveckling av ett
enhetligt stöd eller av kontroverser, besvikelse och missförstånd? Vilka
konsekvenser får det för elevens utveckling och lust att lära? Vems är
ansvaret för att ett samarbete och en eventuell samsyn existerar över
huvud taget? Eftersom denna studie handlar om grundskolans
undervisning begränsas resonemanget till lärarens och elevens respektive
ansvar i sammanhanget. Jag återkommer till dessa frågor i textens
avslutande avsnitt.

Historiskt har identifikation av begåvade barn och ungdomar genomförts
med hjälp av olika former av tester, som i huvudsak mäter intelligens
samt  kognitiv och analytisk förmåga (Mönks, Heller & Passow, 2000).
Frågan är vad som är relevant i den svenska grundskolan i början av
2000-talet, där individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram blir allt
mer integrerade verktyg i verksamheten (Skolverket, 2001). I mitt
avhandlingsarbete om interaktion mellan lärare och elever just inom
grundskolans musikundervisning visade sig lärarens förhållande till
elevernas kunskap genom intresse för elevernas tidigare musikaliska
erfarande, hur läraren gav eleverna tillfälle att visa och använda den
erfarenhet de hade med sig in i interaktionen, kännedom om deras
musikaliska erfarenhet samt deras sätt att ta vara på denna erfarenhet.
Lärarens intresse är grundläggande för att begåvning i musik skall
synliggöras, detta kan göras på många olika sätt visar avhandlingens
resultat. Frågan är hur musiklärare får tillgång till musikalisk erfarenhet
och hur öppna de är för att den skall få möjlighet att visa sig? Avgörande
är dels lärarnas beredskap att ta hand om den och göra någonting av den.
Dels har det att göra med hur stor vikt den enskilde läraren lägger vid att
musikaliskt erfarande och musikämnet skall ses i ett sammanhang. Det
kräver både tid och energi att ha kännedom om individens såväl som
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gruppens musikaliska erfarenhet, samt att ha det med sig i den
musikdidaktiska processen.

Ett sätt att få tillgång till elevernas musikaliska erfarenhet är att föra en
dialog med dem, att erbjuda dem att kontinuerligt få visa, utmana och
utveckla sin musikaliska erfarenhet (jfr Dysthe, 1997). Det rör sig också
om att få till stånd en dialog med andra lärare på skolan, de musiklärare
som kommer till skolan för att undervisa på instrument, och att vara
närvarande i övriga sammanhang där musik har en funktion.

Nästa fråga var just hur eleverna ges möjlighet att visa sin musikaliska
erfarenhet. Studien visar att det kan ske i det stora såväl som i det lilla
och innebär en balansgång för läraren. Meningen med visandet är inte att
det skall ske för visandets skull, vilket jag heller inte tycker mig se i
studien, utan med avsikt att ge läraren möjlighet få grepp om, samt att ge
eleverna tillfälle att använda och utveckla tidigare erfarande. Det tycks
återigen bygga på att läraren ser möjligheter och ger möjligheter, att han
eller hon är öppen för individernas tidigare erfarenheter, samtidigt som
de är medvetna om på vilket sätt det är möjligt att guida dem vidare.
Tydlig blir även erfarande/…/Kanske förutsätter ett förhållningssätt
karaktäriserat av öppenhet och medvetenhet att läraren har en
musikpedagogisk grundsyn som innefattar långsiktig progression och
tydlig målsättning samtidigt som öppenhet för individerna och deras
erfarande finns. Återigen är det en fråga om förhållningssätt. Ett
förhållningssätt där tidigare erfarande av olika slag faktiskt ses som
grund för fortsatt erfarande. Om läraren kontinuerligt har denna grund
som en utgångspunkt uppenbarar sig säkerligen många möjligheter
(Ferm, 2004, s. 129).

Ytterligare en fråga är vad det är som skall mötas och utvecklas. Är det
kognitiva eller emotionella egenskaper? Vilka mål är det som skall
uppnås med grundskolans utbildning? Vad som strävas efter inverkar på
vilka resurser som tillåts verka i processen. Vill skolan utveckla såväl
kognitiva egenskaper som ett livslångt lärande samt att erbjuda eleverna
att bli så fulländade människor som möjligt blir så väl ämnesinnehåll,
kontext som individens behov viktiga utgångspunkter för verksamheten.
Instruktion, guidning och miljö är viktiga faktorer för läraren att ta hänsyn
till.

Om inte definitionen är relevant och identifikation och kartläggning går
till på ett bra sätt missar skolan ett flertal talanger. Vad som mer kan
hända på vägen och som behöver tas upp och reflekteras samt diskuteras
är lärares förväntningar i sammanhanget. Kanske kan denna studie
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fungera som en tankeväckare. Utformningen av miljön och viljan att möta
och utveckla individer är också något som bör uppmärksammas. Nära
kopplad till med detta är en bred pedagogisk kunskap och öppenhet för
olika former av kommunikation hos läraren.

Metodologisk utgångspunkt

Denna studie grundar sig på livsvärldsfenomenologiska antaganden som
implicerar att levd erfarenhet är källan till kunskap om olika fenomen.
Andra människors levda erfarenhet och reflektioner över densamma
”lånas” för att få förståelse för en aspekt av mänsklig erfarenhet (van
Manen, 1997). Levd erfarenhet har en temporal struktur och kan aldrig
fångas i stunden, utan genom reflektion i efterhand, eller genom studier
av andra människor i aktion. I detta fall fanns inte utrymme för att studera
begåvade elever i grundskolemiljö, utan intervju i efterhand sågs som ett
lämpligt alternativ. Samtidigt kan en fördel med intervju vara att
berättelsen blir spontan och därmed nära erfarenheten. Den levda
erfarenheten hos de intervjuade ungdomarna behandlas som en text, där
forskaren vandrar mellan delar och helhet, för att i slutändan få en
förståelse för fenomenet som helhet. Kontexten och det interpretativa
ramverket är betydelsefulla i sammanhanget (Bresler, 1995). I detta fall är
kontexten regionaliserad till musikundervisning i den svenska
grundskolan, till tre rektorsområden i Norrbotten, utifrån tre begåvade
ungdomars livsvärldar (Bengtsson, 2002). Tanken var att de öppna
intervjuerna inom det regionaliserade området skulle fånga så breda
erfarenheter som möjligt, för att ett brett spektrum av ungdomar och
lärare ska ha möjlighet att känna igen sig i studien

Genomförande

Efter att ha satt mig in i området såväl uppdragsmässigt som teoretiskt,
vände jag mig till en rektor på en kommunal musikskola där ett
fördjupningsprogram för extra duktiga och intresserade elever finns. Jag
berättade om tanken med projektets första delstudie och frågade om han
kunde tänka sig att jag frågade om dessa elevers intresse av att delta, i
första hand, i en gruppintervju. Som rektor ställde han sig positiv och
förmedlade telefonnummer till de två lärare som hade huvudansvaret för
denna verksamhet. Jag vände mig någon vecka senare till en av dem, som
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också visade sig positivt inställd, och avtalade en tid för ett möte med
honom och hans kollega. Tanken var att de skulle hjälpa mig att finna de
av eleverna med erfarenhet av ordinär musikundervisning i grundskolan.
13 Jag lämnade mötet med en lista på elever på det individuella
programmet där information om ålder, adress och eventuell erfarenhet av
musikklass fanns att tillgå. Dessutom fick jag veta att de en kväll i veckan
samlas för musikteoriundervisning, vilket jag tog som en lämplig
utgångspunkt för tid och plats för gruppintervjuer. Läraren för denna
undervisning gav mig information om gruppindelning och exakta tider.
Eleverna delades in i två grupper utifrån sina undervisningstider och ett
brev för information och godkännande av deltagande formulerades (Bil. 2
& 3). Breven förmedlades av musikteoriläraren tre veckor innan
föreslaget datum för intervjuerna. I kuvertet fanns ett svarskuvert där
elevs och målsmans underskift kunde skickas tillbaka till mig.

Det visade sig dock att endast en av eleverna som valts ut till
gruppintervju accepterade att deltaga. En enskild intervju genomfördes,
spelades in på minidisc och skrevs ut ordagrant. Samtidigt beslutade jag
mig för att till i denna första delstudie använda enskilda intervjuer som
forskningsmetod. Tre personer med olika musikalisk bakgrund i 15-17 års
ålder blev utgångspunkten. En av dem valdes ut med hjälp av en
musiklärare på gymnasiets estetiska program och en genom privata
kontakter. De kontaktades via telefon och erbjöds tillsammans med någon
vårdnadshavare att skriva på ett papper med samma budskap som ovan.

Det visade sig att urvalet på ett bra sätt motsvarade ett antal ungdomar i
15-17 års ålder med fallenhet och förmåga för musik, med intresse för
olika genrer, och som representanter för olika kön. Intervjun fokuserade
med hjälp av en mindmap (Bil. 4) deras upplevelse av grundskolans
musikundervisning utifrån följande frågeställningar.

-Hur blev du bemött?
-Kände lärarna till din musikaliska erfarenhet?
-Hur fick de reda på den?
-Vad gjorde de av den?

                                                  
13 I kommunen finns även speciella musikklasser på högstadiet, och erfarenheter hos
elever som studerat där bedömdes inte vara relevanta för studien, även om de tillhör den
aktuella målgruppen, eftersom det är utveckling av pedagogik för barn och ungdomar
med fallenhet och förmåga i musik som skall fokuseras.
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-Vilket utrymme fick ditt intresse, din lust, vilka möjligheter till
utveckling på olika plan erbjöds du?
-Vilken möjlighet fick du att bredda dig inom musikområdet?
-Allmänna upplevelser…
-Vad hände med ditt musikintresse under grundskoletiden? Konsekvenser
för fortsatt intresse…
-Vad tillförde musikundervisningen kunskapsmässigt?
-Hur ser du på dig själv i andra skolämnen? Vad fick du för möjligheter
där?
-Vad kan förändras? Har du några tips till musiklärare som gör att de kan
bemöta sådana elever som er på ett bättre sätt?
-Vad motiverar dig att fortsätta med musiken?

Etiska överväganden

I studien blir följande etiska överväganden med utgångspunkt i de
forskningsetiska principer som är gällande för studier inom humaniora
och samhällsvetenskap. Dessa principer väger forskningskrav och
individskyddskrav mot varandra och min uppgift var att beakta såväl
kortsiktiga som långsiktiga följder.

Jag informerade de deltagande ungdomarna om studiens övergripande
syfte. Som jag nämnde förut fick de också ett brev (Bil. 2 & 3) där jag
informerade dem om deras åtaganden i projektet samt vilka villkor som
gällde för deras deltagande. De upplystes också om att deras deltagande
var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Jag upplyste
dem också om att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som
insamlats inte skulle komma att användas för något annat syfte än för
forskning och utbildning. Dessutom informerades de om var resultaten av
studien kommer att publiceras. Allt för att ge de deltagande en så bra
chans som möjligt att veta vad de gav sig in i när de accepterade att delta i
studien. Utifrån denna information fick deltagarna chans att skriftligt visa
sitt samtycke.

Om någon deltagare hade valt att avbryta sitt deltagande skulle den
information som dittills bidragit till studien att förstöras. Någon
påtryckning för fortsatt deltagande skulle heller inte komma att utövas.
De deltagande erbjöds största möjliga konfidentialitet och deras
personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av
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dem. Detta innebär att vilka skolor eleverna har anknytning till kommer
att skyddas. Inte heller kommer studiens resultat att användas annat än i
vetenskapliga och eventuellt utbildningsmässiga syften. I det senare fallet
på ett sådant sätt att personer inte blir utelämnade. Till sist erbjöds de
deltagande tillgång till rapporterat material.

Materialbearbetning och analys

För att komma åt den essentiella meningen av fenomenet
musikundervisning av ungdomar med förmåga och fallenhet för musik
försökte jag att på ett övergripande sätt reflektera över de intervjuade
ungdomarnas erfarenhet av sin musikundervisning i grundskolan. Tanken
var att olika teman som tillsammans beskrev fenomenet skulle få
möjlighet att visa sig. Mening är aldrig enkel eller endimensionell, den är
multidimensionell och komplex.

To do human science research is to be involved in the crafting of a text.
In order to come to grips with the structure of meaning of the text it is
helpful to think of the phenomenon described in the text as approachable
in terms of meaning units, structures of meaning, or themes (van Manen,
1997, p. 78).

I processen av tematisering genom ett insiktsfullt inventerande och
upptäckande är öppenhet och ”seeing” avgörande. Processen drivs av en
önskan att skapa ordning. Teman kan beskrivas som stjärnor på en
himmel, de hjälper oss att navigera inom ett speciellt område (van Manen,
1997).

Mitt första närmande till texten – som inte kan separeras från
genomförande och utskrift av intervjuerna – var holistiskt till karaktären,
för att senare övergå till en mer selektiv och upplyftande approach. Jag
försökte att se bort från såväl mindmap som frågor och koncentrerade mig
på de intervjuades budskap, för att se vilka gemensamma teman som
berättade om fenomenet musikundervisning utifrån deras specifika
perspektiv. Vad var det som var väsentligt för att de skulle få ut något av
undervisningen? När fem teman utkristalliserat sig beskrev jag dem
utifrån de intervjuades berättelser i löpande text, för att till sist belysa
vissa aspekter med hjälp av ordagranna citat.



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

58

Grundskolans musikundervisning i relation till elever
med fallenhet och förmåga för musik

Utifrån en reflekterande analys av de intervjuade ungdomarnas erfarenhet
utkristalliserade sig följande teman som förväntas beskriva fenomenet på
ett heltäckande sätt: Att bli sedd, Att få komma till praktisk handling, Att
få använda och utveckla sin förmåga att tänka, Att få finnas i musikaliska
sammanhang utifrån sin nivå samt Relationer till läraren. Först vill jag
dock beskriva utgångspunkten för denna gemensamma erfarenhet.
Ungdomarna – en manlig och två kvinnliga – är mellan 15 och 17 år och
befinner sig vid tiden för studien i slutet av grundskolan eller början av
gymnasiet. De har alla erfarenhet av en traditionell grundskola, inom
rektorsområden belägna i orter av olika storlek. En av de intervjuade hade
en och samma utbildade musiklärare genom hela sin grundskoletid,
medan en fick en utbildad lärare i mellanstadiet och den tredje på
högstadiet. Två har valt ett estetiskt program på gymnasiet, medan en av
dem parallellt med ett traditionellt gymnasieprogram studerar vid
kommunala musikskolans fördjupningslinje. I två av familjerna finns ett
aktivt musikintresse hos flera medlemmar, medan en av de intervjuade är
ensam om att musicera i sin familj. De kvinnliga ungdomarna har studerat
vid kommunala musikskolan, medan den manlige endast har gjort en
tillfällig karriär där. Något som kan betonas är att samtliga intervjuade har
en drivkraft att lära sig musik, på olika sätt på en mängd olika ställen, inte
bara inom institutionerna. Jag väljer att kalla dem Christian, Anna och
Pia.

Min undran över vad ungdomarna ansåg som väsentligt för att de skulle
få ut något av grundskolans musikundervisning har lett till en mängd nya
frågeställningar. En del av dessa tas upp till diskussion i textens
avslutande avsnitt, men en del förblir obesvarade och kommer att ligga
till grund för fortsatt arbete inom området.

Att bli sedd

För att eleverna skall få möjlighet att utvecklas från sin nivå, utifrån sitt
intresse och sätt att lära är en förutsättning att läraren känner till dessa
olika aspekter. Det har tagit olika lång tid för de intervjuade ungdomarna
att komma dithän, och det har också gått till på olika sätt. Med hänvisning
till läroplanen är läraren ansvarig för att fånga eleverna där de befinner
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sig och att låta dem utvecklas därifrån, vad är det då som gör att inte
samtliga ungdomar upptäckts på ett tidigt stadium? Christian kommer inte
riktigt ihåg hur det gick till då läraren fick kännedom om hans förmåga i
musik. Han tror det var genom något han spelade, han känner också att
läraren under vägen har haft grepp om hans kunskap, erbjuder honom att
ta initiativ och använder honom också som en diskussionspartner.

Ja, ja hon brukar ju oftast fråga mig, hon brukar ha ganska många låtar
som hon tycker är bra, och kommer med något förslag och hör med mig,
vad tycker du om den här låten? (Christian)

Anna berättar att hon var den enda i sin klass som spelade något
instrument, hon hade sin musiklärare även i instrumentalundervisningen,
men ändå fick hon aldrig möjlighet att utveckla något annat än sången
under sin mellanstadietid. Hon kände sig som en i mängden. Pia har
samma upplevelse av musikundervisningen på mellanstadiet; ”Vi bara
sjöng”.  I hennes klass var det dock några flickor som bland annat fick
sjunga solo. Pia menar att det var hennes blygsamhet som gjorde att
läraren inte fick kännedom om hennes musikaliska begåvning.

Jag vet inte, det kanske bara var det att jag var…jag var väl lite blyg då
jag var liten, så jag vågade väl inte gå fram och säga; Jag vill också ha
solo. Det är ju ganska svårt (Pia).

På högstadiet var det lätt för Anna att få utrymme, de som ville fick spela,
medan de som inte var intresserade mer eller mindre satt av tiden. Läraren
frågade vilka som spelade och öppnade för att eleverna skulle ta för sig
och i Annas klass var det endast några stycken som nyttjade det. I Pias
fall var det lite annorlunda. Hon misstänker att musiklärarna kände till att
hon spelade piano, på grund av att de kände pianoläraren och dessutom
hennes familj, och de såg till viss del hennes förmåga och uppmuntrade
den14.

E: Alltså…om jag satt…och spelade piano, eller gitarr spelade jag också
en gång...då hade jag lärt mig nåt riff…och så där…och då kom min
lärare och spelade med mig och så…

C: Ja, ja…

E: Och så fick jag sola lite grann på gitarren…

                                                  
14 C=Cecilia och E=elev.



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

60

C: Ja, ja…

E: Och så efter det, då släppte det och då såg de, jaha, hon kan ju lite
mer (Pia).

Först i nian kom hennes förmåga på allvar upp i ljuset då hon tränade
tillsammans med två kamrater som skulle sjunga på en konsert. Flickorna
är överens om att det fanns en större öppenhet för deras idéer på
högstadiet än på mellanstadiet, de kunde komma med förslag på låtar och
till viss del spela fritt på instrument.

Att läraren på ett medvetet och sätt bemöter individernas musikaliska
förmåga kan möjligen vara ett svar på frågan om vad det är som krävs för
att samtliga ungdomar skall upptäckas på ett tidigt stadium.
Medvetenheten handlar om att veta vad det är som skall upptäckas, eller
inventeras. Detta kräver en reflektion över vad som är musikalisk förmåga
och hur den fångas. Öppenheten gäller bland annat de sätt som eleverna
tillåts visa eller dela med sig av sin musikaliska kunskap på. Ytterligare
en fråga som hänger ihop med det föregående är vad det är
undervisningen strävar mot – vad eleverna skall lära sig? Jag kommer att
diskutera detta längre fram i texten i förhållande till styrdokumentens mål
med grundskolans musikundervisning.

Att få komma till praktisk handling

En viktig uppgift för grundskolans musikundervisning är att erbjuda
instrument, sammanhang och tid för att intryck skall få möjlighet att
omvandlas till uttryck, eftersom elever lär sig musik bland annat genom
att musicera. I Pias skola var alltid dörren till musiksalen öppen, alla som
ville fick gå dit och använda instrumenten så länge ingenting blev
förstört. Hon menar att det var ett tillfälle för henne som var blyg och inte
vågade säga rakt ut att hon ville spela och sjunga. Tack vare denna
öppenhet lärde hon sig att spela trummor redan i mellanstadiet, trots att de
endast sjöng på musiklektionerna. Nu när hon går på gymnasiet är det
också på rasterna hon spelar vissa instrument, för att de helt enkelt finns
tillgängliga. Samtliga av de intervjuade delar med sig av erfarenheter som
avslöjar att de behärskar flera instrument tack vare att de funnits
tillgängliga i skolan.
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Jo, man fick ju spela trummor och bas och gitarr och…(Anna).

Och jag spelar ju lika gärna bas som jag spelar gitarr eller piano, eller
små instrument; slagverk, och ukulele och sånt (Christian).

Det praktiska utövandet har också inspirerat till att ungdomarna
införskaffat egna material och instrument för utveckling av musikalisk
förmåga på egen hand. Christian berättar att han tittade i en bok som var
hans systers, memorerade hur ackord skulle tas, och testade dem sedan på
en gitarr som fanns i skolan. Han tittar också mycket på filmer, inte minst
på internet, på olika instrumentalister, memorerar och prövar senare då
han befinner sig på samma plats som instrumentet.

Vad får det då för konsekvenser för grundskolan att tillgänglighet på
instrument och en möjlighet att ta egna initiativ är förutsättningar för att
elever med musikalisk förmåga skall få möjlighet att lära och utvecklas?
Öppenheten för varierade former för kommunikation blir viktigt även i
relation till detta tema. Steg ett är att skolan satsar resurser på instrument,
steg två är att dessa erbjuds eleverna. Hur gör man om det inte fungerar?
Skall endast de begåvade eleverna ha obegränsad tillgång till
utrustningen? Hur kan skolan i övrigt erbjuda möjligheter till praktisk
handling i musik?

Att få använda och utveckla sin förmåga att tänka

Jag vill i detta avsnitt utgå från ett brett perspektiv på tänkande, som inte
är resultatinriktat utan ett grundläggande mänskligt behov, ett
reflekterande i processen av meningsskapande (von Wright, 2000). I
denna process sätts olika sinnesintryck samman och erfarenhetsvärlden
skapas. De intervjuade ungdomarna menar att de har lättare än sina
kamrater att hantera nya musikaliska sammanhang, att de förstår helheten
och att de dessutom kommer ihåg musik bättre. Ingenting är speciellt
utmanande för dem; ”Så för mig är det som ingen challenge…”
(Christian) och både Anna och Pia uttrycker att musikundervisningen
under perioder har varit tråkig och jobbig.

Och alltså jag tyckte, ehm, då jag gick på högstadiet så tyckte jag inte att
musiken där var särskilt rolig, alltså lektionen, då jag kom dit, äh, det
var lite tråkigt, de gjorde det lite…alltså musiken blev inte lika
intressant (Pia).
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De menar alla att de i skolan får fler tillfällen att utvecklas på bredden än
på djupet i musik. Vid närmare eftertanke menar de att de teoretiska
uppgifterna breddar deras musikaliska kunskap och att de på grund av sin
stora musikaliska erfarenhet har lätt att greppa och genomföra dem.

När de gäller att spela nya instrument menar de också att de har nytta av
att förstå musikaliska sammanhang, även om de uttrycker det på lite olika
sätt.

C: Men tror du att du hade lättare för att lära dig bas än andra som inte
spelade ett instrument...?

E: Jo, det tror jag.

C: Vad tror du det beror på då?

E: Ja, jag vet ju som vilka toner och så där…

C: Ja..

E: Det vet ju inte de andra…och det är ju som lättare för mig…jag har ju
som förtur…

C: Ja, men att man förstår sammanhanget och så där tänker du…!?

E: Ja, uppbyggnad och så…

C: Ja, alltså vilka ..

E: Ja, men vilka toner det är och så, i noterna…(Anna).

Frågan är då hur skolan erbjuder och utmanar elevernas förmåga att tänka
och reflektera i relation till musik. Hur bereder läraren rum för tänkande
hos de begåvade barn och ungdomar hon/han möter i det
musikpedagogiska rummet? Hur kan läraren bli delaktig i elevens
meningsskapande? Hur påverkar det eleverna om de inte får möjligheten
att tänka eller reflektera över sitt eget musikaliska medvetande?
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Att få finnas i musikaliska samanhang utifrån sin nivå

Det som gjorde musikundervisningen tråkig och jobbig för flickorna på
mellanstadiet var att de inte sågs som individer och inte fick möjlighet att
utveckla sin musikaliska förmåga. För Pia var det först i nian, då hon fick
spela till kören, som den riktiga ”kicken” kom. Hon menar också att
musikundervisningen för henne hade blivit något mer än bara ett trevligt
avbrott från matte och svenska om hon och de andra som var duktiga på
musik hade fått tillfälle att spela tillsammans. Både lärare och instrument
fanns att tillgå menar hon. Under lektionstid kunde hon ibland få ett eget
piano att spela på, och var då lite friare, men i övrigt kände hon att
undervisningen var anpassad till dem som inte kunde så mycket – alla
skulle vara med. Även på mellanstadiet hade detta gjort stor skillnad. Hon
berättar att hon ”lobbade” sig till att få vara med i en liten ensemble i den
åldern. Om det hade varit öppet för alla, hade det varit helt annorlunda
menar hon, eftersom ett tillåtande klimat hade medgett att fler fått
chansen att utvecklas i ett musikaliskt sammanhang.

Anna tycker att hennes högstadietid var bra som den var när det gällde att
få tillfälle att spela, och få göra det utifrån sin nivå. Det fanns gott om
utrymme. Christian har erfarenhet av att känna sig behövd i många
sammanhang. Fanns det behov av någon som spelade på examen, på
lunchkonserter eller lucia var han alltid tillfrågad. Under lektionstid fanns
det också ofta utrymme för honom att spela fritt utifrån sin förmåga.

Så oftast det som jag vill göra i någon speciell låt, eller någonting…
Eller inte alltid men, det beror ju på, om det är någon låt vi håller på att
spela så kan jag lägga in vad som helst, jag har ju fria händer…Jag säger
bara, jag kommer att göra det här, då säger hon, ja visst det är bra!
(Christian)

Han och några spelkamrater fick möjlighet att inom ramen för en låt
kommunicera och utveckla sitt spel tillsammans. Det är tydligt att när
detta tema fungerar ges ungdomarnas allmänna musikintresse energi.

Christian berättar också att han ofta fungerar som en extra lärare, han
visar gärna sina kompisar, på samtliga instrument. Han tycker inte han lär
sig något på det direkt, men han gör det gärna, vilket för oss in på frågor
om nivågruppering, ”peer learning” och individualisering som tas upp i
textens diskussionsdel.



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

64

Relationen till läraren

Materialet tyder på att relationen till musikläraren är speciell. Det
gemensamma intresset för musik kan forma en grund för vidare
kommunikation. Läraren blir sedd som en medmusiker och inspiratör.

Eh…ja…nog är de väl lärarens förtjänst som också har hjälpt att få
igång mitt musikintresse, tror jag…för vi har ju spelat ihop ganska
mycket…och hon vet ju hur mina kunskaper är (Christian).

En av de intervjuade jämför relationen till musikläraren med den till
engelskläraren och betonar i sammanhanget dialogen.

Jo, alltså det blir ju på ett annat plan, jag menar i engelska, där står
läraren upp och säger; De här och de här glosorna ska ni kunna till nästa
gång och så där. I musik där har man som lite mer en dialog med läraren
(Pia).

Ungdomarna visar i intervjuerna också en stor empati för att det inte kan
vara så lätt att vara musiklärare i grundskolan, där alla elever har olika
nivå både kunskaps- och intressemässigt.

Så därför kan jag tänka mig att det blev svårt för läraren att se, att se var
och en och, och jag vet inte, kanske gå in lite mer för dem (Pia).

Hur ser musiklärare på detta förtroende, eller detta ansvar? Hur förvaltas
det och vad har eleverna för förväntningar? Hur påverkar det ämnet och
lärandet?

Sammanfattande kommentar

Jag väljer att som sammanfattning av resultatet ta utgångspunkt i van
Manens (1997) fyra grundläggande existentiella aspekter av livsvärlden;
rumslighet, kroppslighet, tidslighet och relationer.

Levt rum konkretiseras av de intervjuades erfarenhet av det sammanhang
vari musikundervisningen ägt rum, eller kunde ha ägt rum. Hur rummet
eller miljön ser ut är inte ensamt avgörande för om elever med fallenhet
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och förmåga för musik får möjlighet att utvecklas. Intressant är dock att
utrustning och då speciellt tillgång på instrument värderas. Att piano bör
finnas i rummet där musikundervisningen genomförs och att flera
utrustade rum i närheten av musiksalen skulle gynna dessa ungdomar är
några exempel. Önskvärt är också att det i dessa rum finns tillgänglighet
på medmusikanter, musikaliska intryck och möjligheter till musikaliska
uttryck.

Levd kropp syftar tillbaka på den fenomenologiska grundtanken att vi
alltid finns som kroppsliga subjekt i världen. Det är också, med detta sätt
att tänka, med kroppen vi känner om vi kan, och lär oss något eller inte.
Det är när dessa ungdomar får tillfälle att använda och utveckla sin
musikaliska förmåga som de upplever ”jag-kan” (Merleau-Ponty, 1997).
Får elever endast ligga långt under sin nivå infinner sig inte denna känsla
utan lust, motivation och intresse riskerar att gå förlorad. Genom att
använda kroppen i det musikpedagogiska rummet lär vi oss musik. I nya
musikaliska sammanhang utmanas och utvecklas den kroppsliga vanan.
Lärarens roll blir att erbjuda denna utmaning och möjlighet till
utveckling.

Levd tid är subjektiv till skillnad från klocktid. Materialet visar på att
begåvade ungdomar ibland upplever tiden som begränsande för sin
musikaliska utveckling, både att timmen är för kort, förekommer för
sällan och att mer tid för musik kunde erbjudas i olika former. Något som
förkommer under en av de intervjuades högstadietid benämns lagtid,
vilket innebär tid för valfri aktivitet. Där ingår dock inte musik som ett
alternativ.

Levda relationer visar sig vara en viktig aspekt, som egentligen är svår att
koppla ifrån den övriga levda erfarenheten av tid, rum och kropp eftersom
vi alltid lever i relation till andra. Det framkommer att relationen till
läraren är speciell och på sätt och vis fylld av både förväntan och respekt.
Detta är enligt min mening helt naturligt, alla lärare har ett ansvar
gentemot sina elever, de är ansvariga för att de får ut maximalt av
undervisningen och det kräver att läraren är öppen för de individer hon
eller han möter samt medveten om alla möjligheter som kan erbjudas
(Ferm, 2004). Det som dock är lite mer överraskande är den medvetenhet,
eller tydlighet de intervjuade förmedlar när det gäller relationer just till
musikläraren. Detta ökar lärarens ansvar ytterligare, och kanske inte minst
i förhållande till denna kategori av ungdomar. Läraren är dessutom
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ansvarig för hur relationerna mellan ungdomarna och deras klasskamrater
gestaltas. Dels när det gäller att få möjlighet att visa sin förmåga, att
inventeras, men också när det gäller hur de får möjlighet att använda och
utveckla sin förmåga i förhållande till kamraterna. Vilken levd erfarenhet
av andra vill vi att de ska få med sig från musikundervisningen i
grundskolan?

Diskussion

I detta avsnitt vill jag diskutera och fördjupa några ytterligare aspekter
som relaterar till grundskolans möjlighet att erbjuda studiens grupp av
ungdomar delaktighet och utveckling. I arbetet med studiens teman har
lärarens roll, förhållande till omvärlden, konsekvenser för elevernas
självkänsla samt den sociala kontextens betydelse framträt som speciellt
intressanta. En fråga som jag återkommit i texten ovan är vad som faktiskt
är målet med grundskolans musikundervisning och vad eleverna förväntas
lära sig. Först några ord om musikämnets syfte, så som det formuleras i
kursplanen, vilket på sätt och vis sammanfattar och understryker det
ungdomarna själva pratade om i intervjuerna;

Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet
att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar
i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, kognitivt och
emotionellt /. . ./ se ämnesövergripande samband och kulturella
skillnader samt att själv bli aktiv i ämnet genom eget musicerande och
skapande.

Finns det möjlighet för läraren att erbjuda delaktighet i dessa processer,
med hänsyn till de mål som ska nås efter det nionde skolåret?

Eleven skall
 – kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång,
 – kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel
samt kunna reflektera över och bedöma utförandet,
 – kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och
improvisation för att gestalta tankar och idéer,
 – kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande,
musikskapande och musiklyssnande,
 – ha kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner
i olika kulturer samt kunna reflektera kring dessa utifrån musiken i
dagens svenska samhälle,
 – vara medveten om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på
människan och vikten av hörselvård.



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

67

Som jag ser det blir utmaningen för läraren att göra vägen mot målet
meningsfull och kantad med utmaningar och möjligheter till delaktighet.
Studiens elever når också målen för betyget Mycket väl godkänd, vilket
kräver mer självständighet, eget uttryck och högre grad av reflektion.
Målen i sig är inga stora utmaningar om de inte sätts in i något
sammanhang.

Utmaningen för läraren blir också att definiera sina egna mål för det
musikaliska mötet med eleverna, vad vill jag att de ska lära sig  i brett
perspektiv – och hur ska det gå till? Vilka ramar är fasta och vilka kan jag
ändra på? Vilka individer i vilken grupp är det faktiskt jag möter och hur
vill de utvecklas tillsammans med mig? I praktiken handlar det om ett
samspel mellan kroppar i speciella rum, som de själva är med och formar
om möjligheten finns. Här finns också ansvaret för hur elevens
självkänsla bemöts och behandlas. Vilket förhållningssätt får eleverna
uppleva? Får de finnas och ta plats som ”duktiga elever i musik”, och hur
påverkar det dem i framtiden?  Eleverna i studien har alla ett starkt stöd
hemifrån och från musikmänniskor utanför skolans ram. Från skoltiden
har de varierade upplevelser, och här finns ingen ”sanning” att luta sig
tillbaka på. Lärares reflektioner över resultatets olika teman tror jag dock
kan vara en bra början för att dessa elever skall få möjlighet att uppleva
”jag-kan” och samtidigt känna att det musikpedagogiska rummet är
meningsfullt att vara i. Något som bör has i åtanke är att begåvade barn
kan vara eller bli annorlunda just på grund av sin begåvning, samtidigt
som de kanske är mer motiverade än genomsnittet. Detta understryker
lärarens ansvar för det sociala sammanhanget (Möncks, Heller & Passow,
2000).

För att stanna en stund vid elevernas aktiviteter och stöd utanför
institutionen är kommunikation ett intressant ämne att diskutera. Det
handlar både om hur skolan respektive de som finns utanför förhåller sig
till varandra. Som jag nämnde tidigare i texten kan denna studie endast ta
skolperspektivet, men det perspektivet innefattar också många personer
och mycket ansvar. Läraren har ansvar för att inventera sina elever på ett
reflekterat sätt och kanske kan det ingå i den processen att prata med
instrumentlärare, föräldrar och inte minst eleven själv. Eleven har också
ett ansvar att visa och berätta, men då måste uppmuntran och ramar för
detta finnas. I kommunikation med omvärlden får läraren troligen ett allt
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större grepp om det närliggande musiklivet och kan använda det för att
stimulera och utveckla sina elever på olika sätt – allt i enlighet med egna
visioner och styrdokument. Kommunikation är dock multidimensionell.
Öppenheten kräver initiativ från läraren att vända sig till eleven som ett
intressant vem, men också att ta kontakt med och vara öppen för initiativ
från så väl institutioner på makronivå, som med föräldrar och andra
lärare.

Några ytterligare ord vill jag också ägna rummet. Ett flertal gånger har jag
varit inne på dilemmat eller utmaningen angående hur det sociala rummet
de begåvade ungdomarna befinner sig i bör se ut; nivågrupperat,
individuellt, blandade kompetenser eller åldershomogent. Resonemanget
har gått ut på att läraren först i mötet med gruppen i en specifik situation,
kan avgöra detta med utgångspunkt i att alla elever skall ha möjlighet att
känna delaktighet. En ytterligare faktor i detta sammanhang är
musikklasser, och andra specialerbjudanden för begåvade barn och
ungdomar, vilka i vissa kommuner existerar parallellt med ”vanlig”
grundskoleundervisning. Förhoppningsvis finns här möjlighet att utgå
från lust och engagemang samt att vara delaktig i sin musikaliska
utveckling. Tid, rum och socialt sammanhang inverkar på processen.
Musikundervisning anpassad till begåvade ungdomar är kontroversiell
och vilar på en balanserande grund. Som inom all annan skolverksamhet
bör det livslånga lärandet finnas aktuellt i målen med verksamheten, så att
den inte blir isolerad och konserverande (jfr Mönk, Heller & Passow,
2000). Vad kan den ordinära undervisningen i grundskolan ta vara på av
musikklassernas erfarenheter och vad kan de som inte går där erbjudas?

Trovärdighet

Metoden som är vald för att svara på denna första delstudies frågor har
visat sig fungera bra. Att intervjua tre ungdomar gav en fin inblick i vad
det kan handla om att vara ung och duktig i musik i dagens grundskola,
samt vilka prövningar musikundervisningen ställs inför. Jag hade dock
kunnat förbereda ungdomarna ännu bättre på intervjuns intresseområde,
och låtit dem komma fram ytterligare i själva samtalet, det är något jag tar
som lärdom. Jag tror inte resultatet har påverkats nämnvärt, men kanske
hade jag fått en djupare inblick i fältet om jag låtit dem tänka mer i förväg
och låtit det vara tyst i intervjuerna då och då. Om jag tänkt fler steg i
förväg vad gäller kontakten med den första stora gruppen av ungdomar på
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fördjupningsprogrammet kanske jag fått större uppslutning och sparat en
del tid. Men de intervjuer som till slut genomfördes gav ett brett, tydligt,
spännande och lämpligt stort material.

Kvaliteten på denna studie kan i första hand sägas relatera till
innebördsrikedom. Jag har försökt att beskriva fenomenet Grundskolans
musikundervisning i relation till elever med fallenhet och förmåga för
musik på ett så rikt, men också och strukturerat sätt som möjligt, utifrån
den begränsade omfattningen av studien (Larsson, 2005).

Avslutande ord

Lärdomen av denna studie som är en början till utveckling av
grundskolans musikundervisning för barn och unga med fallenhet och
förmåga och musik är att det handlar om att medvetandegöra förekomsten
av och synliggöra dessa individer inom grundskolan, att ta vara på dem
och låta dem utvecklas som musikaliska människor.

En sista undran i anknytning till denna studie blir hur arbetet med
projekten kan gå vidare. En utmaning blir att hitta former för att utveckla
grundskolans musikundervisning med ambitionen att barn med fallenhet
och förmåga skall få möjlighet att känna sig delaktiga i sin
lärandeprocess. Vilken makt har lärare att förändra undervisningen med
sikte på det? Här kan alla de frågor som genererats under arbetet med
studien utgöra en utgångspunkt. Kanske skulle några lärarstudenter i sin
praktik få prova att hitta former och försöka utveckla dem genom ett
reflekterande arbetssätt, en typ av aktionsforskning. De kunde
tillsammans få fundera över hur de synliggör och guidar just de begåvade
elever de möter i det sociala sammanhang som utgör deras praktik. En
fråga är också vad som skall uppmuntras; bredd eller djup, reproduktion
eller eget uttryck? I cirklar av aktion och reflektion, enskilt och i grupp
skulle möjligheter kunna visa sig. En tanke är också att involvera
etablerade musiklärare i ett sådant projekt, om de är villiga…



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

70

Referenslista

Alerby, Eva & Ferm, Cecilia (2002). Musikaliskt lärande –
förkroppsligad erfarenhet i ett livsvärldsperspektiv. Finnish Journal of
Music Education. Vol. 6, No2, 2002, s. 22-31.

Alerby, Eva & Ferm, Cecilia (2003). Learning of Music From a Life-
world approach. Paper for the Fifth International Symposium on the
Philosophy of Music Education. June 4-7, 2003, Lake Forest College,
Lake Forest, Illinois, USA. (Även accepterat för publicering i Filosophy
of Music Education Review).

Brändström, Sture. (1997). Vem är musikalisk?Intervjuer med
musiklärare och musiklärarutbildare. Stockholm: KMH-förlag.

Bengtsson, Jan (2002). The many identities of pedagogics as challenge. A
life-world ontological contribution to the discussion of the philosophy of
science of pedagogics. Keynote address to the conference International
Network of Philosophers of Education in Oslo 8 August 2002.

Berg, Kari. (2005). Inclusion as rhetoric, ideology and practice. Balance
and boundaries between the right to belong to the social community of a
school class and rights to get special provisions adjusted to individual
qualifications and needs. Paper presented at the Nordic Educational
Research Association (NERA), University of Oslo, Norway, and 10 – 12
march, 2005.

Bresler, Liora. (1995). Ethnography, phenomenology, and action research
in music education. Quarterly Journal of Music Teaching and Learning.
6(3), 6-18.

Callahan, C.M. (2001). Beyond the gifted stereotype. Educational
Leadership. Nov. 2001, 42-46.

Colangelo, Nicholas & Susan, G., Assouline. (2000). Counseling Gifted
Students. In In K.A. Heller, F.J. Mönks, R.J. Sternberg, & R.F. Subotnik
(Eds.), International handbook of giftedness and talent, 2nd edition.
Amsterdam: Elsevier.



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

71

Dewey, John (1997). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos.

Dysthe, Olga (1997). Læring i ett dialogperspektiv. I Fuglestad, Otto
Laurits & Sölvi Lillejord (red.) (1997). Pedagogisk ledelse – et
relasjonelt perspektiv. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget.

Dysthe, Olga. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och
samtala för att lära. Lund: Studentlitteratur.

Europarådet (1994). Rekommendation 1248, relating to the education of
the exceptionally gifted children.

Ferm, Cecilia. (2005). Phenomenological ontology and epistemology in
relation to music educational settings. Paper submitted for Nordisk
Musikpedagogisk forskning. Yearbook 2006.

Ferm, Cecilia. (2004a). Öppenhet och medvetenhet. En fenomenologisk
studie av musikdidaktisk interaktion. Diss. Luleå: Luleå tekniska
Universitet. Musikhögskolan i Piteå. Avdelningen för forskning och
konstnärlig utveckling.

Freeman, J. (1979). Gifted children their identification and development
in a social context. Baltimore: University Park Press.

Georgii-Hemming, Eva. (2005). Berättelsen under deras fötter: fem
musiklärares livshistorier. Diss. Örebro: Örebro Universitet.
Musikhögskolan i Örebro.

Germeten, Sidsel. (2005). Inclusive Education in Norway: Troubling
Accommodated Education, Differentiation and Individualisation. Paper
presented at the Nordic Educational Research Association (NERA),
University of Oslo, Norway, and 10 – 12 march, 2005.

Hirvonen, Airi. (2003). How Young Piano Students Become Professional
Musiscians.Students of soloist Music Education as Comstructors of Their
Identities. Dis. University of Oulu. Faculty of Education. Department of
Educational Sciences and Teacher Education. Acta Universitatis
Ouluensis E 61.



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

72

Ilomäki, Lotta. (2005). Aural skills reconceptualised: perception in
service of meaning. Paper presented at the Fourth International
Conference of Research in Music Education 5-9 April 2005. University of
Exeter, School of Education and Lifelong Learning.

Johansen, Geir. (2003). Musikkfag, lærer og læreplan. En
intervjuundersøkelse av læreres fagoppfatning i musikk og en ny
læreplans påvirkning på denne. Diss. Norges Musikkhøgskole. Oslo:
NMH-pubilkasjoner.

Jørgensen, Harald & Andreas Lehman (Eds). (1997). Does practice make
perfect? : current theory and research on instrumental music. Oslo:
Norges musikkhøgskole.

Kinarskaya D. & E. Winner. (1997). Musical Ability in a new key:
exploring the expressive ear for music. Psycomusicology, 16, 2-16.

Larson, Staffan. (2005). Om kvalitet i kvalitative studier. Nordisk
Pedagogik nr. 1-2005.

van Manen, Max (1997). Researching Lived Experience. Western
Ontario: Althouse Press.

Maijala, Pirre Pauliina. (2003). Muscian’s Road to Exellence – the
Expertice to Play an Instrument Experienced by the Top-players
themselves. Diss. Sibelius Academy. DocMus Department. Studia Musica
20.

Merleau-Ponty, Maurice (1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg:
Daidalos.

Mönks, F.J., Heller, K.A., & Passow, A.H. (2000). The study of
giftedness: Reflections on where we are and where we are going. In K.A.
Heller, F.J. Mönks, R.J. Sternberg, & R.F. Sobotnik (Eds.), International
handbook of giftedness and talent, 2nd edition. Amsterdam: Elsevier.

Persson, Roland, S., Helga Josvig & Laszlo Balogh (2000). Gifted
Education in Europé: Programs, Practices, and Current research. In K.A.
Heller, F.J. Mönks, R.J. Sternberg, & R.F. Sobotnik (Eds.), International
handbook of giftedness and talent, 2nd edition. Amsterdam: Elsevier.



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

73

Prop. 2002/03:1. Budgetpropositionen för 2003. Stockholm:
Regeringskansliet.

Skolverket. (2001). Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av
åtgärdsprogram. Stockholm: Liber.

Skolverket. (1994). 1994 ÅRS LÄROPLAN FÖR DET OBLIGATORISKA
SKOLVÄSENDET, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET(Lpo
94). http://www.skolverket.se/skolfs?id=258(20050620).

Sosniak, Lauren, A. (1985). Learning to be a consert pianist. In Bloom,
Benjamin. (1985). Developing Talent in Young People. New York:
Ballantine Books.

Stenberg, Robert, J. & Rena F. Subnotik. (2000). A Multidimensional
Framework for Synthesizing Disparate Issues in Identifying, Selecting,
and Serving Gifted Children in K.A. Heller, F.J. Mönks, R.J. Sternberg,
& R.F. Sobotnik (Eds.), International handbook of giftedness and talent,
2nd edition. Amsterdam: Elsevier.

Williams, Pia, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson. (2000).
Barns samlärande : en forskningsöversikt. Stockholm :Statens skolverk:
Liber distribution.

Winner, Ellen & Gail Martino. (2000). Giftedness in Non-Academic
Domains: The case of the visual arts and music. In K.A. Heller, F.J.
Mönks, R.J. Sternberg, & R.F. Sobotnik (Eds.), International handbook of
giftedness and talent, 2nd edition. Amsterdam: Elsevier.

von Wright, Moira (2000). Vad eller vem? Göteborg: Daidalos.



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

74



Den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet
Två specialpedagogiska studier

75

Epilog

Den eviga undran som texten har sitt ursprung i ger också energi till nya
frågeställningar. Förhoppningsvis har läsaren av kunnat både fylla i det
som fattas i texten och skapat sig ny mening och nya frågeställningar. Jag
hoppas att texterna varit öppna och inbjudande på det sättet. Möjligtvis
har budskapet uppmanat till reflektion över och förmedlat en ökad
medvetenhet om de fenomen texterna fokuserat. Kroppar i
musikpedagogiska rum i specialpedagogisk belysning – delaktighet,
medvetenhet, möjlighet.
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