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Abstract 

A pupil with ADHD is constantly getting new impulses and is unable to focus and remain 

concentration on their task at school. When the pupil loses concentration he or she can often 

be loud and thereby disturbing all the other pupils in the classroom. One of the reasons for 

losing their concentration is that these pupils got poor working memory. A recently study 

shows that working memory can be improved by playing and practice music. 

A theory that all people have a multiple intelligence that emerges from learning is a part of 

this study because school should encourage all children and ensure their individual learning. 

Multiple intelligences means that each person learns in different ways, for example through 

the musical intelligence that this essay partly focuses on. Pupils with musical intelligence are 

absorbing information and learn through songs, rhythms and melodies. Then they associate 

their knowledge through this. 

In this essay, I interviewed two special education teachers and asked them how and if they use 

music in their special education with pupils that got ADHD. The result is that they are not 

using the music to a greater extent, but they would like to. Two music teachers were also 

interviewed to get a picture of what teachers with interest in music would like to do in school 

to make use of the music for the pupils that struggles.  
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Sammanfattning 

ADHD är en diagnos som gör att eleven och till viss del alla omkring eleven får det jobbigt. 

En elev med ADHD får ständigt nya impulser och har svårt att rikta sin koncentration till 

samma ställe. Detta gör att det blir svårt för eleven att ta in instruktioner om en skoluppgift 

samt att bibehålla fokus och koncentration på uppgiften. När eleven tappar koncentrationen 

kan hon eller han ofta bli högljudd och därmed störa alla andra elever i klassrummet.  Att 

eleverna tappar koncentrationen beror till viss del på svagt arbetsminne, vilket går att träna 

upp. En studie har visat att man genom musik, i detta fall instrumentalt genom övning, kan 

träna upp sitt arbetsminne.  

Teorier om att alla människor har en multipel intelligens som framträder vid inlärning är en 

del i denna uppsats då skolan ska främja alla barn och se till individen och dess lärande. 

Multipla intelligenser innebär att varje människa lär sig på olika sätt, exempelvis genom den 

musikaliska intelligensen som denna uppsats till viss del riktar in sig på. Genom musikalisk 

intelligens tar eleven till sig information och lär sig genom sånger, rytmer och melodier och 

associerar sedan sin kunskap genom detta.  

Till denna undersökning har jag intervjuat två specialpedagoger om hur och om de använder 

musiken i deras specialundervisning med elever med ADHD. Resultatet är dock att de inte 

använder musiken i större utsträckning, men att de vill veta mer. Två musiklärare intervjuades 

också för att få en bild om vad lärare med musikintresse tycker att man ska göra i skolan för 

att använda sig av musiken. 
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1. Inledning 

Jag har alltid haft ett stort intresse för musik, rytmik och ramsor. När jag sökte till 

lärarutbildningen var det lätt för mig att välja inriktning, nämligen estetiskt lärande. Jag tror 

på estetiskt lärande, att lära genom alla sinnen och att kunskapen får sätta sig på flera ställen i 

kroppen. Musik är för mig ett ämne som öppnar upp människor känslomässigt och alla 

känslor har en plats i musiken. Jag vet att det kommer vara viktigt för mig i min undervisning 

att öppna upp för fler sätt att lära och fler sätt för eleverna att visa sin kunskap. Under min 

utbildning har jag själv reflekterat hur otroligt mycket estetiskt lärande har betytt för mig 

under mina år i grundskolan. Lärandet genom det estetiska har inte nödvändigtvis kommit 

från läraren, då jag alltid haft en förmåga att binda upp min kunskap i rim och melodier. Detta 

har fått mig att fundera vilka elever som skulle kunna gynnas mest av det jag vet om mig 

själv.  

Under VFU och vikariat har jag stött på många barn som tycks ha ADHD, de har alltså 

nödvändigtvis inte varit diagnostiserade. Erfarenheter av detta har gjort mig nyfiken på denna 

diagnos, det har fått mig att vilja lära mer. Jag vill veta vad jag som pedagog kan göra för att 

underlätta för eleven med dessa svårigheter och om man kan göra detta genom musik. Frågan 

huruvida pedagoger kan nå och hjälpa elever med ADHD med hjälp av musik väcktes och 

ligger till grund för denna uppsats. 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning musik används för att underlätta 

lärandet för elever med ADHD. Musikens användning och huruvida musik kan främja 

inlärningen är också en del av syftet. 

1.3 Frågeställningar 

- Hur arbetar de tillfrågade specialpedagogerna med elever som har ADHD? 

- Hur kan musik främja inlärningen hos elever med ADHD? 

- I vilken utsträckning och hur används musik som hjälpmedel för barn med ADHD vid 

tillfrågade skolor och av tillfrågade pedagoger? 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är ADHD? 

ADHD står för Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder och Gillberg (2005 s. 17-19) 

skriver att det finns tre typer av ADHD. 

Den första typen av ADHD domineras av ouppmärksamhet vilket kan innebära att eleven 

exempelvis inte uppmärksammar slarvfel i skolböckerna, blir lätt distraherad och är glömsk. 

Eleven har också svårt med uppgifter som kräver uthållighet. 

Hyperaktivitet dominerar den andra typen av ADHD men också bristen på impulskontroll. 

Eleven har svårt att sitta still och springer omkring i klassrummet och kan också prata 

överdrivet mycket. Eleven kan till exempel ha svårt att vänta på sin tur och säga svaret på en 

fråga utan att frågan är färdigställd.  

Den tredje och sista typen av ADHD är en kombination av ovanstående typer och visar sig 

därför både genom överaktivitet och bristande uppmärksamhet. Den sistnämnda typen, 

kombinationen är enligt Beckman(2007, s.25) den vanligaste som behandlas i modern 

vetenskaplig litteratur idag.  

En svårighet med ADHD-beteckningen är att den antyder att hyperaktiviteten är en självklar del av 

problematiken. Det finns dock en hel del personer med ADHD som inte är överaktiva och en liten grupp 

som faktiskt måste beskrivas som underaktiv. Insikten om dessa problem med själva diagnostermen har 

lett till att man infogat ett snedstreck mellan ”attention-deficit ” och ”hyperactivity disorder” 

[…]Snedstrecket markerar att problematiken kan vara antingen ”AD” eller ”HD” – eller både-och. 

skriver Gillberg (2005, s.20). 

De barn med ADHD utan hyperaktivitet, har alltså en diagnos som innehåller hyperaktivitet 

ändå. Deras problem visar sig genom att dagdrömmande och att de lätt tappar fokus. 

(Beckman 2007, s.25). Det är mellan 4 och 5 procent av alla skolbarn som har ADHD. 

Eftersom kriterierna har ändrats för diagnosen, är det svårt att fastställa exakt hur många det 

är som har diagnosen skriver Gillberg (2005, s. 30) ”ADHD tycks vara ungefär tre, möjligen 

fyra gånger vanligare bland pojkar än bland flickor” (Gillberg 2007, s.31). 

Duvner (2002 s.16,18) beskriver ADHD som en koncentrationssvårighet, med eller utan 

överaktivitet. Både Duvner (2002) och Gillberg(2007) förklarar att det krävs minst sex 

symptom från en internationell lista för att fastställa att det rör sig om ADHD. Kriterierna 
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sätts utifrån DSM-IV vilket betyder ”Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders, 

fourth edition”  

2.2 Hjärnans minnesfunktioner 

Högra hjärnhalvan har hand om helhetstänkandet och specialiserar sig på bland annat färger, 

känslor, toner och fantasi. På vänster sida dominerar det logiska tänkandet och förmågan att 

tolka. Specialiseringen där är bland annat läsandet, skrivandet, tal och hörsel. Båda 

hjärnhalvorna är viktiga och vissa uppgifter kräver dominans av ena sidan av hjärnan, medan 

andra uppgifter kräver ett bra samarbete mellan hjärnhalvorna skriver Uddén (2008, s. 58) 

”Sång och rytmisk rörelse tycks ha en viktig funktion för att utveckla hjärnhalvornas 

samarbete: vid vissång växlar ständigt överkopplingen mellan höger och vänster hemisfärer, 

eftersom de melodiska och rytmiska helheterna tas emot av höger hemisfär medan de snabba 

språkljuden tas in i vänster. För att bilda mening måste båda hemisfärerna samarbeta.” skriver 

Uddén (2008, s. 58). 

2.2.1 Arbetsminnet  

I arbetsminnet finns information som vi jobbar med för stunden, det vi har uppmärksamhet på 

just då.  Om man ska komma ihåg något man tänker på i arbetsminnet måste man reptera det 

för sig själv i sitt huvud utan att bli distraherad av andra saker. Klingberg (2007, s.40) ger ett 

exempel på att inte ha ett papper att skriva ner ett telefonnummer på, då krävs upprepning i 

huvudet av numret och ingen distrahering av andra siffror eller annat tills man får möjlighet 

att skriva ner numret.”Arbetsminnet används på så sätt som en arbetsbänk för att utföra olika 

mentala operationer, och det är detta som gett minnet dess namn” (Klingberg 2007, s.44). 

2.2.2 Forskning om arbetsminnet 

I tidskriften Medicinsk vetenskap (3/2011) finns det en artikelserie av Ola Danielsson om 

hjärnan och lärandet. Lars Olson är professor vid karolinska institutet i neurovetenskap och 

har ett intresse i hur man får minnen att fastna. Han säger i en intervju ur artikelserien att 

hjärnan aldrig blir full och att den har en enorm förmåga. (Medicinsk vetenskap 3/2011, s.12). 

 

Så fort vi upplever något, förklarar Lars Olson, så leder det till att kopplingar mellan nervceller 

någonstans i hjärnan förändras. De flesta förändringar varar endast en kort stund, liksom det mesta av det 

vi upplever snart glöms bort. Men försök på levande hjärnceller har visat att om en signal skickas många 

gånger så blir förändringen bestående. Kopplingsmönstret mellan nervtrådarna ändras och dessa 

förändringar tros ligga bakom all form av inlärning och minne. (Medicinsk vetenskap 3/2011, s.13). 
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Artiklarna i Medicinsk vetenskap tar också upp Hermann Ebbinghauses forskning om hur 

hjärnan glömmer. Kunskapen börjar försvinna efter en halvtimme och försvinner sedan mer 

och mer. Efter några dygn finnas endast en femtedel av kunskapen kvar. Vi minns bäst om vi 

får repetera många gånger snart efter inlärningen och sedan följer upp med repeteringar efter 

längre tid. (Medicinsk vetenskap 3/2011, s.14). ”- Hjärnan lär sig sådant som berör en 

känslomässigt. Alla minns vi till exempel vad som hände den 11 september 2001, säger Lars 

Olson” (Medicinsk vetenskap 3/2011, s.19). 

Torkel Klingberg som tidigare nämnts som författare är professor i kognitiv neurovetenskap, 

han forskar kring lärandet och arbetsminnet. Arbetsminnet är begränsat då man kan hålla 

kring sju saker där samtidigt. Mer än så kan man inte ta till sig. ”Ett fungerande arbetsminne 

är en förutsättning för att kunna koncentrera sig på en uppgift utan att låta sig distraheras, 

vilket i sin tur at viktigt när man lär sig nya saker. [---] Det finns också en koppling mellan 

ADHD och bristande arbetsminne.” (Medicinsk vetenskap 3/201, s.16)   

Klingberg berättar vidare i artikeln om vikten av att pedagogerna känner till att det finns ett 

stort antal av variationer av arbetsminneskapacitet. Klingberg har tillsammans med sina 

kollegor utvecklat en arbetsminnestränings-metod som bara används i ungefär tio procent av 

skolorna i Sverige. Arbetsminnesträning ger en möjlighet att se vilka barn som kommer få 

svårigheter i skolan på ett tidigt plan. På så sätt kan skolorna också sätta in rätt resurser i ett 

tidigt skede. Om man är medveten om hur hjärnan fungerar kan man använda sig av den 

kunskapen i sin undervisning. Han tror att forskningen om hjärnan och undervisningen bör ha 

ett samspel.(Medicinsk vetenskap 3/2011, s.16). ”- Jag anser att de pedagogiska metoderna 

som används i skolan ska testas vetenskapligt, men det görs väldigt sällan idag, säger han” 

(Medicinsk vetenskap 3/2011, s.17). 

I en annan artikel ur Svenska Dagbladet från 2011 medverkar Torkel Klingberg även där och 

berättar om arbetsminnet. Han berättar om en undersökning som han och en doktorand, Stina 

Söderqvist, har genomfört. De undersökte en genvariant som var kopplad till ADHD. De 

upptäckte att genvariationen var mycket vanlig och att den var kopplad till just arbetsminnet 

och inte till ADHD som man tidigare trott. Klingberg berättar också om Sissela Bergman 

Nutleys avhandling som visat att man genom att musicera ofta får mycket träning av 

arbetsminnet (SVD, 5/4 2011). 
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2.2.3 Musik och arbetsminnet  

Sissela Bergman Nutleys (2011, s.38-39, 47-49) undersökning gjordes på personer mellan 6 

och 25år. Föräldrarna och de som var över 18år fick besvara frågor om sin sociala och 

ekonomiska bakgrund, fritidsaktiviteter och huruvida deras barn eller de över 18år spelade 

något instrument och i så fall vilket instrument, hur ofta och länge de övade och spelade. De 

deltagare som spelade instrument delades upp i två grupper, de som läste noter för att spela 

och de som inte gjorde det. En tredje kategori blev de som inte spelade något instrument. 

Deltagarna genomgick sedan neuropsykologiska undersökningar och tester.  I kategorierna 

gjordes ingen skillnad på kön eller föräldrarnas sociala och ekonomiska bakgrund. Man 

gjorde heller ingen skillnad på hur ofta de som spelade något instrument övade. Samma tester 

genomfördes sedan efter två år och det visade sig att de som övat på att spela instrument hade 

förbättrat sitt arbetsminne. Studien förtäljde inte vilket instrument som gav störst resultat, utan 

bara att effekten av övning gav ett bättre arbetsminne.  

2.2.4 Långtidsminnet 

Långtidsminnet behandlar saker vi varit med om men också fakta, så som olika huvudstäders 

namn. De minnen som är knutna till händelser kallas episodiskt minne. Semantiskt 

långtidsminne kallas det som bär på fakta. 

Det som lagrats i långtidsminnet kan plockas fram efter en tid och vi minns det ändå, till 

skillnad mot arbetsminnet (korttidsminnet) där informationen lagrats endast för stunden. 

(Klingberg 2007 s.39-40). 

2.3 Neuropedagogik 

Neuropedagogiken är ett ganska nytt begrepp som innebär en sammansättning av vad man vet 

om hjärnan och dess utveckling samt hur de psykiska funktionerna utvecklas. Detta är bra att 

ha med sig i sin undervisning då man kan förstå barnets utveckling och därmed kunna anpassa 

nivån och riktning av sin undervisning. Behovet av neuropedagogik syns tydligast när man 

har elever med kommunikation – och inlärningssvårigheter. Skolan tror att det hjälper för 

dessa barn med endast upprepning och övning, men Adler & Adler(2006, 11-12) skriver att 

det inte alltid behöver vara så. Skolan behöver vara kreativ och hitta andra inlärningsmetoder.  

2.4 Multipla intelligenser  

Howard Garners teori om multipla intelligenser går ut på att alla människor lär på sitt sätt och 

tar in information på olika sätt. Teorin består i grunden av sju intelligenser men har på senare 
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år utvecklats till åtta som förklaras på tydliga sätt av Gunilla Möller på hennes hemsida 

(http://www.multiplaintelligenser.se) . 

Lingvistiska intelligensen  

Den lingvistiska intelligensen handlar om att vara duktig på språk och ta in information 

genom tal och skrift. Skaparen av hemsidan kallar denna intelligens för ”språkklok” . Om 

man är språkklok har man också lätt för att förklara saker både muntligt och genom att skriva, 

det är också lätt att komma ihåg namn och att stava rätt. 

Logik - matematisk intelligens 

Som rubriken kanske skvallrar om innebär denna intelligens att man är duktig på att tänka 

logiskt och därmed matematisk. Om man är logikklok tycker man om struktur med ordning 

och reda och tycker också om problemlösning. En logikklok person tar till sig informationen 

genom att göra punkter och listor i sina anteckningar, men kan också jobba med 

kategorisering av fakta för att minnas den. 

Musikalisk intelligens 

En musikklok person vill ha informationen till sig genom musik. Det kan då handla om att 

sjunga sånger om det man lär sig om. Personer med denna intelligens behöver få med 

musiken i sin inlärning och associerar olika ord till olika sånger och melodier.  

Visuell – spatial intelligens 

Med denna intelligens lär man sig med bilder i olika former, det kan handla om att se 

diagram, bilder och filmer. Det är lätt för dessa personer att orientera sig på nya platser genom 

kartor och minns information genom bilder, man är bildklok helt enkelt. 

Taktil - kinestetisk intelligens  

Genom denna intelligens är man kroppsklok och behöver få använda sin kropp genom 

praktiska övningar och låta informationen sätta sig i hela kroppen. Dessa personer har svårt att 

sitta still längre perioder för att lyssna och behöver därför pauser där de får röra på sig. De 

behöver känna på olika material och lär sig genom sitt muskelminne. Alla människor är 

kroppskloka enligt hemsidans författare, men vissa har mer av denna intelligens än andra. 

Naturintelligens 

Naturkloka människor vill prova på och känna på saker, men gärna utomhus i naturen. 

Personerna tycker om att vistas i naturen, samla på naturmaterial och utforska. De är också 

intresserade av djur och växter och gillar att undersöka praktiskt för att inta information. 

http://www.multiplaintelligenser.se/
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Interpersonell intelligens 

En person med interpersonell intelligens lär sig genom att vara med andra människor och 

kallas därför människoklok. Personen är ofta duktig på att hjälpa andra människor och att 

organisera och kan läsa andra människors kroppsspråk och tonfall på ett bra sätt. En 

människoklok person behöver diskutera med andra och utföra gemensamma övningar och 

aktiviteter för att lära. 

Intrapersonell intelligens 

Intrapersonell intelligens innebär att personen har god självkännedom och är duktig på att 

sätta upp egna mål för sig själv. De jobbar bra själva och tycker också om att vara ensamma 

ibland. De kan uppfattas som tystlåtna och blyga för att de vill vara för sig själva. De vill 

gärna veta varför de ska göra en uppgift, innan de genomför den. Dessa personer lär sig 

genom reflektion och har oftast en annan stark intelligens som kombineras med denna.  

2.5 Lgr 11 

I kapitlet om skolans värdegrund i Lgr 11 kan man läsa följande om anpassning av 

undervisning samt om estetiska processer i undervisningen: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. (Lgr 11, s.8). 

Detta innebär att skolan ska anpassa undervisningen efter individen och individens behov av 

inlärningsätt och att skolan ska börja med elevens tidigare erfarenheter. 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer 

och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 

form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (Lgr 11, s.10). 

Eleverna har rätt till olika typer av estetiska processer i skolan undervisning och har därmed 

rätt att få ta del av sådan undervisning. 

Musiken har genom Lgr 11 blivit ett starkare och tydligare ämne i sig själv och skall inte bara 

användas som hjälpmedel. Följande stycke motiverar varför musik är en vikig del för 

människan. Följande ur kursplanen för musiks syfte: 
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Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik 

som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker 

för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka 

individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra 

konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. 

(Lgr 11, s.100) 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 

kommunikationsmedel. (Lgr 11, s.100) 

Eleverna ska genom ämnet musik ges möjlighet att använda musiken som ett uttryck.  

2.6 Musik som hjälpmedel 

Wiklund (2007, s.45-48) skriver att musiken under människans uppväxt är ett sätt att pröva 

och hitta sin identitet. Barn kan också lära sig språk genom att lyssna på sin favoritmusik i 

timtal. Musik och läxläsning kan mycket väl kopplas samman då musik som man vanligen 

lyssnar på skapar ett slags lugn som stänger ute andra ljud. Wiklund(2007, s. 50-52) skriver 

också om hur musik kan skapa association till saker, exempelvis viktiga händelser i livet.  

Jernström & Lindberg (1995, s.21-22) skriver att skolan och lärarna inte försöker ta ifrån 

barnen deras kreativitet men att det gärna blir så när man delar upp skoldagen i olika 

skolämnen. Läraren bör stärka barnens självkänsla genom att låta dem pröva och upptäcka 

genom alla sina sinnen. Författarna skriver också att musiken ger de svaga eleverna en känsla 

av att ha lyckats och blir ett hjälpmedel för kunskapsförmedling. Som lärare måste man vilja 

använda sig av musiken, att lita på sig själv och att det inte alltid måste vara så märkvärdigt. 

Om man utgår från eleverna och deras idéer får man också med sig eleverna på ett annat sätt, 

med hjälp av deras engagemang skriver Jernström & Lindberg (1995, s.24) Vikten av att 

använda sig av båda hjärnhalvorna vid inlärning och att informationen fastnar lättare för 

eleverna om de använder båda hjärnhalvorna är något författarna trycker på.”Musikspråket är 

många gånger viktigare än talspråket eftersom det väcker fler känslor till liv både hos den som 

sjunger och den som lyssnar.” skriver Jernström och Lindberg (1995, s.26) och hänvisar till 

forskning om att känslomässiga händelser gör att vi minns. 
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3. Metod 

Jag sökte efter mina sekundära källor på olika bibliotek och började mer noggrant sätta mig in 

i vad diagnosen ADHD innebär. Därefter sökte jag på internet för att hitta artiklar och vidare 

forskning på hur musik kan användas för att stimulera människor och hur musiken påverkar 

hjärnans minnesfunktioner. Jag läste artiklar ur tidningar där jag hittade namn på olika 

forskare som jag sedan sökte vidare efter och på så sätt hittade deras forskning. 

3.1 Deltagande och bortfall 

Till undersökningen tillfrågades två musiklärare, tre specialpedagoger och en speciallärare. 

En av specialpedagogerna avböjde då hon svarade att hon inte jobbade med musik på det sätt 

jag eftersökte. Det samma gällde specialläraren som tackade nej med ett liknande svar, att hon 

inte jobbade med musik och kände att hon inte har den kompetensen. Två av 

specialpedagogerna och båda musiklärarna ställde upp för vidare intervju. Alla tillfrågades via 

mejl där jag förklarade vad undersökningen skulle handla om och vad vi skulle diskutera i 

intervjun. Specialpedagog 1 och musiklärare 1 arbetar på samma skola, likt specialpedagog 2 

och musiklärare 2.  

3.2 Urval 

Jag valde att tillfråga specialpedagoger och speciallärare för att de jobbar med elever med 

ADHD-problematik i större utsträckning än andra lärare, på grund av sina speciella 

kunskaper. Speciallärare arbetar ofta direkt med eleverna medans specialpedagogerna 

handleder speciallärarna i deras arbete. En specialpedagog kan också arbeta som speciallärare 

beroende på hur skolans resurser. Jag frågade sedan musiklärare för att få deras syn på hur 

man kan arbete med musik – integrerad eller som ämne i sig. Mina förhoppningar med att 

intervjua musiklärarna var också att de skulle kunna ge sin syn på hur elever med diagnosen 

ADHD reagerar på musikämnet.  

3.3 Genomförande och tillvägagångssätt 

I förberedelserna för intervjuerna har jag använt mig av Kvale & Brinkmanns (2009) Den 

kvalitativa forskningsintervjun. Användandet av boken har främst varit för att få idéer om hur 

intervjufrågorna bör utformas. (s.150-155). Syftet med att välja kvalitativa intervjuer var att få 

pedagogerna att svara fritt genom sina erfarenheter samt att få så utförliga svar som möjligt. 

Jag valde att spela in intervjuerna, med pedagogernas samtycke. Detta för att kunna lyssna på 

intervjun flera gånger efteråt, dels för att eventuellt citera pedagogen i fråga men också för att 
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göra intervjun till ett flytande samtal. Alla som intervjuats är anonyma och deras namn har 

ersätts med ett fiktivt namn i min resultatdel. 

Intervjuerna för specialpedagogerna baserades på åtta större frågor med ett antal följdfrågor.  

Beroende på hur pedagogerna svarade fick jag avstå från några av frågorna eller ställde dem 

på ett annat sätt så att pedagogen kände att hon eller han kunde svara. I intervjuerna användes 

färre frågor som grund och genomfördes mer som ett berättade samtal.  

  



11 

 

4. Resultat 

Kapitlet är en sammanställning av undersökningens kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger. 

Pedagogernas namn har ersatts med fiktiva namn. 

4.1 Intervju med specialpedagog 1, Maja 

4.1.1 Erfarenhet och arbetsuppgifter 

Specialpedagog 1 är en kvinna som heter Maja, hon har arbetat som specialpedagog i drygt 

åtta år. Innan hon läste till specialpedagog jobbade hon både som klasslärare, förskollärare 

och resurslärare men också som rektor. Maja berättar att hon valt att arbeta som 

specialpedagog för att hon tycker det är intressant att jobba med utveckling, om hur man 

utvecklas och därmed också i hur man inte utvecklas. Hon har också jobbat i särskolan där 

hon ständigt påmindes om svårigheter, hon har alltid tyckt att det varit roligt och intressant att 

möta människor och hjälpa till. På skolan där hon arbetar har de valt att låta specialpedagogen 

jobba på tre nivåer: organisation -, grupp- och individnivå. Specialpedagogen har på 

organisationsnivå hand om skolans krisgrupp, trygghetsteam, elevvårdsteam, elevrådet och 

handledning till lärarna. På gruppnivå jobbar hon med att stärka grupper som inte fungerar bra 

ihop med hjälp av bland annat SET (Social och emotionell träning). Maja har i egenskap av 

specialpedagog kontakt med skolpsykologen men har också hand om externa kontakter med 

habiliteringen, socialförvaltningen och SPO-enheten. SPO står för Specialpedagogiskt område 

och jobbar med att stödja förskola, skola och särskola. Det är också SPO-enheten som gör 

eventuella utredningar för diagnos.   

 

4.1.2 Hur specialpedagogen arbetar med elever med ADHD 

På individnivå jobbar Maja med coachsamtal med eleverna där de pratar om hur de ska 

komma vidare med svårigheterna som ADHD medföljer i skolarbetet. De diskuterar hur 

eleven koncentrerar sig och finner strategier och motiverar eleven till fortsatt arbete. Hon 

observerar då klassen först för att se hur situationen kring eleven ser ut, efter detta så träffar 

hon eleven enskilt och läraren enskilt. Därefter har hon ett elevhälsosamtal med föräldrarna 

där hon beskriver barnet och utifrån vad hon sett. Sedan försöker de hjälpas åt att komma 

fram till hur alla berörda parter kan stötta barnet. Maja jobbar med enskild undervisning men 

även i grupp. Det är också Maja som hjälper till att upprätta åtgärdsprogram. 

Specialpedagogen har kontakt med förskollärarna, då handlar det om eleverna som man måste 

tänka lite extra på gällande placeringen. Hon jobbar mot hela skolan och är i alla klasser så 

hon lär känna de flesta eleverna på skolan. Hennes arbetsuppgifter har förändrats genom åren 
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främst genom ökad föräldrakontakt. Hon tycker att många upplever att det är svårare att vara 

förälder idag och därför blir det också många föräldrahandledningar i hennes arbetsuppgifter. 

Utåtagerande barn upplever hon också har blivit en allt större uppgift att ta itu med. Hon 

understryker att det alltid funnits utåtagerande barn men att det tycks gå i vågor hur många 

elever det handlar om.  

 

Om eleven har stora svårigheter så att skolan känner att de behöver göra en skol-

elevutredning görs detta på fyra olika professioner. Läraren gör sin bedömning utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv, specialpedagogen utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och 

psykolog och skolsköterska gör också en bedömning. När detta är klart samlas dessa personer 

i ett gemensamt möte där de bidrar med sina olika delar. Om det visar sig att skolans åtgärder 

inte räcker gör de en fördjupad utredning. Om problemen tycks bero på neuropsykriatisk 

problematik skickas en remiss till Barn – och ungdomspsykriatin. Om de istället tror att 

elevens problematik ligger i läs – och skrivsvårigheter eller liknande skickas det istället vidare 

till SPO-enheten eller till logoped. Det är inte alltid de behöver utreda alla barn, men man kan 

om man misstänker. Det krävs dock godkännande från elevens vårdnadshavande.  Det händer 

att föräldrar kommer till specialpedagogen eller läraren för att de vill ha en utredning för sitt 

barn, men oftast är det läraren som upptäcker svårigheterna av naturliga skäl.   

 

Beroende på elevens behov, lägger hon olika lång tid på varje elev. Det kan vara korta stunder 

de behöver hjälp och då kommer eleverna antingen till specialpedagogens rum eller så är 

specialpedagogen i klassrummet och hjälper till.  De kan jobba enskilt eller i grupp 

tillsammans med specialpedagogen, ibland så länge som 40 minuter. Det är väldigt 

individuellt om behovet av hjälp förändras ju äldre eleven blir men hon berättar att om man 

fångar upp barnet tidigt och hittar strategier som fungerar för barnen, så kan eleverna klara sig 

bättre själv längre upp i åldrarna. Det är också så att ju äldre eleverna blir, desto svårare är 

ämnena i sig, vilket förstås kan göra att det är svårare att klara sig själv i den mån man önskat. 

Hon understryker också att elever med ADHD kanske har andra svårigheter som kan öka i 

och med att böckerna blir svårare. Läsuppgifter i matematiken kan till exempel bli svåra då 

man måste koncentrera sig. 
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4.1.3 Arbetet med musik 

Maja berättar att hon inte jobbar särskilt mycket med estetiska ämnen i sin undervisning. Hon 

tycker däremot att man borde jobba mer med estetiska processer i skolan än vad som görs i 

verkligenheten eftersom det utvecklar tänkandet när man använder både höger och vänster 

hjärnhalva. Hon berättar vidare att de ibland försöker arbeta med mer praktiskt arbete, att göra 

något kreativt med dessa elever. Musik används ibland som ett sätt för eleven att få vara för 

sig själv, genom att lyssna på musik i hörlurar. Det är endast tillåtet att lyssna på musik om 

elev och pedagog kommit överrens om detta, man måste då se om det verkligen är musik som 

ger koncentrationen. Förövrigt säger Maja att hon tror på musik och sång som ett sätt att 

minnas. Hon tänker på sina egna erfarenheter då hon minns en sång ”Karl den tolfte hade 

100000 man”, den stämmer kanske inte riktigt säger hon, men det säger lite om hur och vad 

man kommer ihåg. Om man till exempel kan ha en melodi till gångertabellen så är det jättebra 

säger hon. Hon tror att det finns en stor potential med idéer kring musik som hjälpmedel att 

komma ihåg.  

 

4.1.4 Vad klassläraren kan gör för att underlätta för eleven med ADHD 

Maja beskriver att det finns andra sätt att underlätta i klassrummet för en elev med ADHD, 

detta genom att ha ramar och mycket struktur. Hon berättar att hon brukar tala om ramar och 

kramar. Eleverna ska veta hur arbetsgången är och ska vara någorlunda lika och förutsägbart 

för att sedan vävas ihop av lustfyllda moment. Om allt är ganska lika behöver man inte 

använda så mycket av hjärnkapaciteten till att tolka utan kan fokusera på lärandet. Arbetsro 

och placering av eleverna är också viktig, vilka ska sitta bredvid varandra och vilka borde inte 

sitta bredvid varandra. På skolan finns projektor i alla klassrum vilket Maja poängterar 

underlättar för eleverna då man kan visualisera undervisningen på ett annat sätt. Lärarna är 

duktiga på att prata och använda den auditiva kanalen alldeles för mycket menar hon. Ibland 

kan läraren prata sönder eleven. Att använda projektorn med exempelvis tankekartor, beskriva 

arbetsgången och visa mer bilder gör att eleverna får det lättare. Eftersom det finns mycket på 

internet poängterar hon att det är ett bra sätt att visa eleverna olika saker och att starta upp och 

hitta nytt material till nya arbetsområden på olika sätt. En annan viktig del i klasslärarens 

arbete med eleverna är att tänka på inkludering av eleverna med koncentrationssvårigheter, så 

alla ska känna att de är en del av klassen även om de ibland går på specialundervisning. 

Läraren måste också tänka på att alltid förlägga all information som rör alla elever när alla är i 

klassrummet så det inte blir så att elever med koncentrationssvårigheterna alltid missar något 

viktigt och kommer efter redan där.  ”Som klasslärare kan man göra enormt mycket, det är ju 
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klassläraren som är liksom navet och den viktiga personen.” säger hon. Föräldrakontakten 

som klassläraren har är självklart också väldigt viktig så både hem och skola strävar åt samma 

håll. 

4.2 Intervju medspecialpedagog 2, Erik 

4.2.1 Erfarenheter och arbetsuppgifter 

Specialpedagog 2 är en man, Erik, som har jobbat som specialpedagog i två och ett halvt år. 

Innan detta har han jobbat i en liten verksamhet med barn med autism i drygt elva år. Erik har 

ett övergripande administrativt ansvar över eleverna på ett skolområde med runt 900 elever 

och en hel del personal. Han handleder personal, gör observationer, ger råd till lärarna, gör 

handlingsplaner på förskolan, kartlägger och gör åtgärdningsprogram på grundskolan och 

precis som Maja har Erik kontakt med de externa enheterna. Han har lite arbete som är direkt 

med barn, då det finns en speciallärare på lågstadiet och en speciallärare på mellanstadiet. 

Han fungerar därför som ett bollplank för speciallärarna.  

4.2.4 Hur specialpedagogen arbetar med elever med ADHD 

I och med att den här specialpedagogen har en annorlunda roll än specialpedagog 1, genom att 

han inte arbetar nära barnen på samma sätt, har han lite annorlunda uppgifter. Han kan få till 

uppdrag att vara med i klassen och observera och vara resurs i klassen och sedan reflekterar 

han vad han sett, hur det ser ut i klassrummet och hur läraren gör. Sedan har 

specialpedagogen och klassläraren ett möte samma dag där specialpedagogen berättar vad han 

sett och vad läraren kan göra både med sig själv och i klassrummet för att underlätta för 

eleven. Om specialpedagogen inte ser på en gång vad som kan förbättras sker en återkoppling 

med ett nytt besök inom ett par dagar. Om specialpedagogen fortfarande har svårt att se 

eventuella åtgärder håller han ett samtal med eleven och försöker ta reda på om eleven är ljud 

– eller ljustkänslig, känslig för olika intryck, vad eleven har för styrkor och vad eleven tycker 

är roligt samt jobbigt. De pratar också om vad eleven själv vill utveckla. Eleven får bedöma 

skolämnena för att specialpedagogen ska se hur eleven trivs i skolan. Efter detta kan ofta elev 

och specialpedagog hjälpas åt att hitta möjliga förändringar och efter det sker ytterligare en 

återkoppling till läraren vad hon eller han kan tänka på. Har barnet en väldigt stor problematik 

går specialpedagogen vidare genom samtal med föräldrarna och väger in deras tankar, vad de 

har sett hemma och på vilket sätt de kan hjälpa till. Vilka styrkor och problem som finns 

hemma är också en del i kartläggningen kring barnet. 
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Erik tror att det skulle kunna ställas fler diagnoser än vad som görs idag, men 

vårdnadshavarna måste alltid ge sitt medgivande. Om inte vårdnadshavande går med på att 

göra en utredning händer ingenting alls ur den aspekten. Utredningar mot läs – och 

skrivsvårigheter upplever han alltid varit lättare att genomföra eftersom föräldrarna verkar 

tycka att det är mer acceptabelt att ha en sådan svårighet framför en diagnos som ADHD.  

Skolan är trots allt skyldig att hjälpa alla barn med svårigheter utifrån deras behov, med eller 

utan diagnos. Han säger att det är en sanning med modifikation då ekonomi och resurser ofta 

styr detta. Det man kan göra med enkla medel är att anpassa schemat och ge eleven struktur 

säger han åter igen, men också använda sig av belöningssystem.  Det är dåligt med resurser i 

klasserna idag, på lågstadiet är fritidspedagoger med vissa tider om dagarna så att 

undervisningen sker i halvklass och. På mellanstadiet finns bara klasslärarna, specialläraren 

(på 150 elever) och en assistent som jobbar med två elever. Han poängterar att eleverna på 

mellanstadiet också skulle behöva jobba i halvklass ibland och att det framförallt är där 

resurserna skulle behöva förbättras.  

Ju äldre eleverna blir, desto mer försöker Erik och specialläraren att få eleverna att arbeta med 

kompensatoriska hjälpmedel. I matematiken är det mycket som eleverna ska lära sig utantill 

och uppgifterna blir svårare och svårare med lästal och algoritmer och liknande. Miniräknaren 

är då ett väldigt bra hjälpmedel säger han, man kan inte ta bort miniräknaren för någon med 

matematiksvårigheter utan den fungerar som ett stöd. ”Vet du inte hur du gör då har du ingen 

hjälp av miniräknaren heller, men vet du hur du ska räkna har du ju den som stöd för att se till 

att komma fram till svaret” säger Erik.   

Personligen använder sig Erik inte av några estetiska ämnen i sin undervisning. Det är 

snarare så att han ger tips och idéer på hur både speciallärarna och klasslärarna kan arbeta 

med exempelvis bild. Han beskriver en flicka som är duktig på att måla men har svårt med att 

skriva. Flickan bygger då upp sitt språk med hjälp av bilder. Han berättar att de kan använda 

datorn och ett program som visar bilder för varje ord användaren skriver in i programmet. På 

så sätt kan användaren skriva en text och få upp bilder för alla ord. Han poängterar att det 

endast har med läs – och skrivinlärningen att göra, att få förståelse och koncentration för det 

man gör då, inte just för koncentrationen vad gällande ADHD. När eleverna genom 

programmet får en bildsekvens för sin berättelse får de sedan lättare att läsa berättelsen. Han 

säger att det vore bättre för alla elever om det fanns fler datorer och mer användning av 

datorer än vad som finns på skolan idag. Som det är nu finns det en till två datorer som är 
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uppkopplade till internet till varje klass på lågstadiet. På mellanstadiet finns det en i varje 

klassrum och cirka tolv stycken utanför klassrummen att dela på.  

 

Det finns många som skulle behöva ha datorn som hjälpmedel, både för det här med bilder, musik, kunna 

lägga upp sitt schema för strukturen. Och strukturen kopplas också väldigt mycket till koncentration. Vet 

du inte vad du ska göra riktigt, har du glömt bort det är det att falla tillbaka i okoncentrationen. Så vad du 

ska göra, när du ska göra det, hur länge du ska göra det, med vem du ska göra det, vart du ska göra det, är 

ju frågor som är jätteviktigt att veta för de här barnen och vad som händer sen. Det är ju såna tydliga 

frågeställningar man behöver ha klart för sig med barn med koncentrationssvårigheter så att dem får klart 

för sig, så de känner att de vet vad som förväntar sig under den här tiden .  

 

4.2.2 Arbetet med musik 

Erik arbetar inte med musik eftersom han känner att han inte har den erfarenheten för att göra 

det. Däremot används musik på skolan som ett sätt att öka koncentrationen genom 

avskärmning med hjälp av telefon eller mp3-spelare då de sitter och lyssnar på sin musik och 

gör sitt arbete samtidigt. Han poängterar dock att det finns elever som lyssnar på musik och är 

helt inne i musiken att de glömmer bort att jobba, vilket då blir en problematik. Pedagogen 

förklarar att barn med ADHD ofta är mycket ljudkänsliga och behöver just avskärmning. Bara 

för att man är ljudkänslig innebär det inte att man är känslig för musik utan istället andra ljud 

som vi andra kanske inte hör lika tydligt: pennor som faller på golvet, dunkningar i bänken 

eller att det händer i eller utanför klassrummet. Om elever kan slippa dessa ljud genom att 

lyssna på musik kan de i vissa fall koncentrera sig på sitt arbete istället. ”Om det fungerar 

med musik i öronen är det perfekt ”säger han. Erik berättar vidare att han upplever att färre 

barn klarar av att arbeta samtidigt som de lyssnar på musik på skolan än på hans tidigare 

arbetsplats. På skolan behöver klassläraren ha en övergripande uppsikt över eleverna i 

klassrummet för att kunna prata och föra lektionen framåt. Därför blir det svårare för eleverna 

att ha musik i hörlurarna och få kontakt med de eleverna när det behövs. Det är många lärare 

som inte anammar musikspelare och tycker det är bra, men han brukar ge det som förslag att 

prova sig fram med. Det är nästan inga på skolan som använder sig av musikspelare, han tror 

inte att det är någon som gör det på lågstadiet och på mellanstadiet är det någon enstaka i 

varje klass.  

4.2.3 Vad klassläraren kan göra för att underlätta för eleven med ADHD 

Även Erik förklarar att struktur är viktigt, en struktur i klassrummet som är synlig för alla 
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elever. Det ska inte bara vara klassläraren som kan strukturen, eleverna ska se vad som 

kommer att hända härnäst och hur länge de ska arbeta. ”En tydlig, bestämd pedagog som visar 

mycket glädje och kärlek, som samtidigt ska kunna ha en fast hand om gruppen och kunna ha 

koll på allihop är väl A och O” Säger han och berättar vidare om att han tycker att man ska 

vara försiktig när det gäller bakgrundsmusik i klassrummet, att man ska tänka på när och hur 

man använder det eftersom det finns elever som faktiskt vill ha det helt tyst ibland när de 

arbetar. På så sätt tycker han att det är bättre att ha en musikspelare om man vill ha musik när 

man arbetar och istället skärma av sig själv. Eleverna måste komma överrens med lärarna om 

att de får använda musikspelare under lektionerna, en överenskommelse som kan vara olika 

beroende på situationen.  

I klassrum sätter många lärare upp bilder på vad barnen exempelvis målat, något som är 

trevligt att se för föräldrar och för majoriteten men för elever som är känsliga för intryck kan 

det bli jobbigt. Han säger att han gärna ser att man sätter upp saker som eleverna har gjort på 

väggarna så länge det har ett syfte i en period, men det kan inte ha ett syfte en hel termin. Att 

ha alfabetet på väggen kan självklart vara ett syfte, att eleverna får hjälp med att komma ihåg, 

men man kan också ha alfabetet på bänken för de som behöver. På lågstadiet blir det en annan 

sak, för där är det många som behöver den hjälpen poängterar han, på mellanstadiet blir det en 

annan sak och man får tänka mer på vad man sätter upp. Vart man sätter upp sakerna är också 

att tänka på, för mycket framme vid tavlan kan också bli ett störande moment och viktiga 

saker ska inte sättas upp så gruppen behöver vända och vrida på sig för mycket. 

4.3 Intervju med musiklärare 1, Stina 

Stina har arbetat som musiklärare i över tio år. Innan detta har hon arbetat som lärare i ett 

antal år. Hon förklarar att man kan använda musiken för att jobba med ramsor och sånger i 

syfte att minnas något, exempelvis vad som är höger och vänster, söder och norr och så 

vidare. Det är något som man jobbar med när barnen är små, det repetitiva finns alltid med i 

ramsor och sånger.  På så sätt beskriver Stina att barnen får hänga upp informationen på fler 

sinnen, något hon alltid jobbat med, även som klasslärare. Hon tycker att skolan brustit på 

området om att använda sig av estetiska lärprocesser, att jobba med alla sinnen. Dock 

upplever hon att skolan genom åren har blivit bättre på detta, eller i varje fall medveten om att 

det handlar om att använda alla sina sinnen eftersom det är så olika för olika barn, hur de lär.  

4.3.1 Erfarenheter som klasslärare 

Barn med ADHD och ”vanliga” barn reagerar i många fall likadant säger Stina, men med barn 
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med ADHD kan effekterna av det man gör i klassrummet bli mycket större eller mindre 

beroende på individen. Hon tycker att man ska jobba med alla sinnen så långt det går och att 

alla barn får intrycken på det sättet. För en del elever kan läsa och skriva vara absurt och att 

de inte förstår vitsen med det beskriver Stina. Om eleven istället har ett genuint intresse för 

musik eller uttrycker sig genom rörelse eller bild ser Stina det som den naturliga ingången i 

elevens lärande, att det är där man ska börja jobba. Sedan kan eleven se vitsen med att få ner 

något på pappret, för att till exempel någon annan ska kunna förstå. Om de förstår att de kan 

delge någon annan det de vill uttrycka genom skrift kan det plötsligt bli meningsfullt.  

I och med att Stina tror på att använda alla sinnen tror hon också på att integrera musiken i 

andra ämnen, så att det blir en helhet. Hon beskriver exempelvis att de jobbar med geografi i 

klassrummet och där med skriver om musiken och instrumenten och lyssnar på musik från det 

landet de jobbar med.  

Hon jobbar i en etta en gång i veckan med Lennart Hellsings ABC-bok, där många av rimmen 

och verserna är tonsatta. Alla elever tycks uppskatta detta och är med och sjunger och gör 

rörelser. De får både texten och melodin som hjälper dem att komma ihåg och genom rörelser 

till sångerna får man även med kroppen säger Stina. Fler sinnen hjälper eleverna att minnas. 

De elever som är mer aktiva får utlopp för sin energi genom sångernas rörelser och sköter sig 

därför bra under sångstunderna. Det finns elever som inte kan styra sina impulser och 

exempelvis slänger sig på golvet vid vissa rörelser, men det spelar inte så stor roll i sådana 

sammanhang menar Stina då barnen är engagerade i sången och kommer tillbaka till sin plats 

snabbt för att vara med på nästa rörelse i sången, det styr upp sig av sig själv genom sången. 

Stina har också stödundervisning i svenska och engelska på mellanstadiet och där är verkligen 

stunder då hon skulle vilja jobba mer med musiken och hon använder musik i den mån det 

gått i dessa grupper. De har ibland jobbat med bildspel och musik och i mattematiken har hon 

infört matterappar. Hon säger att stödundervisningen faller på att eleverna missar något i 

klassrummet när de går ifrån och behöver få vissa saker gjort på stödundervisningen för att 

ligga lika till som alla andra. Om man lyckas anpassa undervisningen så att de elever som 

behöver stödundervisning i någon form inte missar något väsentligt i klassrummet, skulle man 

kunna använda sig av mer musik eller andra estetiska ämnen.  Man får på något sätt hitta 

andra sammanhang att väva in de estetiska ämnena, eller något slags gruppsystem som gör 

alla i klassen får ta del av de estetiska processerna menar Stina. 
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4.3.2 Musiklektionerna 

Hur elever med ADHD reagerar på musiklektionerna är förstås väldigt individuellt säger 

Stina. Om eleverna gillar musik och är med på vad som ska göras, kan det gå väldigt bra, om 

inte är det samma problematik som på andra lektioner. Hon säger också att det märks skillnad 

på de elever som behandlas med medicin, att det är tydligt när de glömt eller valt att inte ta 

medicinen, att det är många fler stimuli som kommer till eleven i en väldig fart.  När det 

handlar om grupparbeten i musiken säger Stina att det beror väldigt på gruppen och hur de 

hanterar eleven med ADHD. Om de inte bryr sig särskilt och försöker arbeta på i gruppen så 

kan det bli ett fantastiskt bra samarbete för den enskilda eleven. I annan grupp kan det ställa 

till mycket om en sådan elev, som har en förmåga att låsa fast sig i sina mönster kommer in.  

Hon säger att hon ibland har satt elever med liknande problematik med att jobba i samma 

grupp och det har fortfarande lycktas genomföra uppgiften då några elever växt och tagit tag i 

gruppen genom att påpeka att de faktiskt måste genomföra uppgiften de fått.   

Få med så många sinnen i din undervisning som möjligt så har du större chans att träffa rätt, 

inte bara för eleverna med ADHD- problematiken, utan för alla barn, avslutar Stina.  

4.4 Intervju med Musiklärare 2, Maria 

Pedagog 3 är en kvinna som heter Maria. För närvarande har hon hand om 

musikundervisningen på skolan. Maria har tidigare jobbat som klasslärare i 27år och har 

sedan läst till ytterligare för att få behörighet i musik. I två år har hon arbetat på skolan som 

endast musiklärare. Maria säger att hon tror mycket på att arbeta med musik men att en 

musiklärare inte har tid med individuell undervisning på det sättet. Hon berättar att hon alltid 

jobbat med musik i sina klasser genom att både sjunga och lyssna på musik dagligen. Maria 

har sett att det är av stor betydelse då språket utvecklas mycket mer än vanligt och de får en 

lyhördhet för varandra då de måste lyssna på musiken och varandra. Hon säger också att 

eleverna övar på samarbete genom att sjunga tillsammans, då man måste lyssna på varandra, 

detta gäller också då man spelar med instrument.  

4.4.1 Erfarenheter som klasslärare 

Maria berättar om en pojke som hon hade i sin klass när hon var klasslärare. Pojken hade 

väldigt svårt med bokstäverna och när klassen skrev ”veckans ord ”och ordet var sol fick 

pojken rätt om han skrivit ett s eftersom det finns ett s med i ordet.  Det fortsatte så i både 

första och andra klass trots mycket hjälp av specialläraren. I trean satte Maria upp ett julspel 

med klassen om Josef, Maria och Jesus. Hon bestämde sig för att låta pojken vara Josef. 
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Pojken blev först rädd för att genomföra detta, men Maria stöttade och uppmuntrade honom. 

Ett roligt minne i startfasen av projektet är när pojken kommer och säger att han inte kan vara 

Josef, för han kan inte svarva. Klassen tränade på och Maria har alltid varit noga med att hela 

klassen ska kunna allt, dels för att alla ska kunna vara med under träningen och ifall någon 

skulle behöva ersätta vid uppspelningen. Sedan plockas vissa solosånger ut om det är 

lämpligt. Pojken genomförde rollen som Josef och hade dessutom en solosång som han 

genomförde för 300 föräldrar, när han var klar gjorde han en segergest berättar Maria. Efter 

detta skrev han alla rätt på ”veckans ord” hela vårterminen. Hon är övertygad om att denna 

helomvändning berodde på träning av självförtroende, självkänslan och träning via musik då 

han fick ökad språkförståelse.   

Som klasslärare började hon alltid dagen med att lyssna på musik, ofta klassiskt på morgonen. 

Detta för att många elever har det stressigt på morgonen när de ska iväg och för att markera 

att skoldagen börjar. När hon jobbat på lågstadiet har hon också använd en adjö-sång för att 

markera avslut på dagen. Detta är speciellt bra för barn med olika diagnoser säger Maria, så 

att eleverna vet start – och slutpunkt och vad som händer efteråt. Klassen fick också göra 

massage på varandra varje dag efter lunchrasten, det gjorde de två och två. Eleverna ska både 

få och ge massage varje dag, hon upplever att klasserna fått ett bättre klimat genom att göra 

på detta sätt. Eleverna övar också på kroppsmedvetenheten genom massage till lugn musik.  

Maria berättar att hon aldrig använt sig av så kallade massagesagor då hon tycker att de ger fel 

fokus på massagen.  Massagesagor går ut på att härma exempelvis regn istället för beröringen 

som Maria istället ville åt. Maria har aldrig upplevt att någon elev tyck att det vart jobbigt att 

ta på någon eller om någon tagit på eleven. Däremot har hon upplevt att elever som har det 

jobbigt psykiskt tycker att det är jobbigt att slappna av. Hon tror att det har att göra med att 

om man slappnar av kan allt man gömt i sig komma som en våg över en.  Hon berättar om en 

elev som hade det jobbigt som alltid låg stel och huvudet nuddade inte golvet under 

avslappningen. Eleven ville inte ligga ner och göra detta, men en dag föll huvudet ner i golvet. 

Maria tror att eleven då hade hunnit bearbetat lite av det eleven bar på och kunde därför ta 

steget att lägga ner huvudet. Efter denna händelse tjatade eleven på att få ha avslappnig med 

musik.  

Maria har bara haft musik på vissa lektioner, på svag volym och andra lektioner har det 

istället varit knäpptyst. Hon valde att göra så för att alla elever ska få sina behov sedda.  Hon 

har också jobbat med musik och att eleverna fått målat under tiden. Maria använde sig också 

av pausrörelser lite då och då när det behövdes. Hon har alltid försökt ha en stor bredd i 
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musiken eleverna får lyssna på under massagen, avslappning, målningen och pauserna. Maria 

vill ge eleverna ett utbud av genren men hon säger att det blir lite av populärmusiken eftersom 

eleverna får det ändå på många andra håll.  

Maria säger att hon inte förstår hur man som lärare kan klara sig utan musik i klassrummet, 

speciellt på lågstadiet då det är en del av den dagliga verksamheten att sjunga, klappa ramsor, 

tabeller och så vidare. När hon jobbade som klasslärare integrerade hon musiken hela tiden 

eftersom det var enklare när hon själv styrde arbetet och visste vad klassen jobbade med hela 

tiden.  ”När musiken berör blir det en själslig aspekt också som du inte får med i 

undervisningen annars [---] Musik är komplext på det viset, dels är det ett ämne i sig och dels 

ett ämne som ger effekt på massa andra ämnen” avslutar Maria. 

4.4.2 Musiklektionerna 

Maria berättar om hur det ser ut på musiklektionerna. Hon ruckar aldrig på reglerna hon har i 

musiksalen, nämligen att de aldrig får röra instrumenten som är framplockade utan tillåtelse. 

Denna regel har fungerat bra även för barn med ADHD som annars kan drivas av impulser. 

Det blir mycket nötande hur man beter sig med ett instrument säger Maria. Hon har en tydlig 

struktur på sina lektioner som alltid är lika, först genomgång på tavlan vad de ska göra och 

sen utdelning av eventuella instrument. Hon jobbar mycket sällan med integrering med de 

andra ämnena. Hon upplever att det är stor press på att hinna med målen i kursplanen i musik 

att det finns lite utrymme till annat än det som står, att det är svårt att vara fri utanför det.  Om 

eleverna jobbar med kroppen i klassrummet kan de i musiken ta upp rösten och röstapparaten 

men annars är det svårt.  
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5. Diskussion 

5.1 Reflektion kring metodvalet 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer vilket jag tyckte fungerade bra. Det som 

jag kunde gjort annorlunda är att verkligen arbeta för att hitta en specialpedagog som jobbar 

med musik som inlärningsmetod. Detta är dock ett arbete som jag tror skulle ta mycket lång 

tid för att hitta någon, det baserar jag på att jag trodde att specialpedagogerna som jag 

intervjuade arbetade så eftersom de ställde upp på en intervju. Jag valde att spela in 

intervjuerna, jag tyckte att det fungerade bra då jag upplevde att samtalet blev mer flytande. 

Nackdelen med detta är att jag varit tvungen att lyssna på intervjuerna många gånger för att i 

efterhand skriva ner vad de sa. Fördelen är dock att jag kunnat citera pedagogerna korrekt 

genom att deras ord funnit kvar som ljudfil. 

5.2 Resultatet 

Jag finner det beklagligt att specialpedagogerna inte anammar musik som en del i sin 

undervisning. Innan undersökningen började hade jag visioner om att musik som ett 

hjälpmedel genom integrering i undervisningen var en självklarhet i skolan. I min förfrågan 

om deltagande i intervjuerna skrev jag att det var musik som hjälpmedel i undervisning med 

elever med ADHD som var min utgångspunk och att frågan om och hur det användes skulle 

diskuteras. Att intervjuerna sedan kom att innehålla mycket lite om musik är givetvis tråkigt 

för denna undersökning, men kan också tyda på ett intresse att vilja diskutera detta. Jag finner 

det intressant att det finns ett intresse av pedagogerna att använda sig av både musik och 

andra estetiska ämnen, men att det inte kommit så långt. Jag tänker mig att det troligtvis finns 

en sådan baktanke, en önskan om en diskussion varpå de valde att ställa upp. De säger i 

intervjuerna att de inte använder musik för att de inte har kompetensen till det, men att de 

gärna skulle vilja arbeta mer med de estetiska ämnena, men också tid och pengar spelar in. 

Specialpedagogerna försöker jobba med individualisering i undervisningen och underlätta för 

eleverna genom avskärmning, mer hjälp och att inte arbeta i helklass i så stor utsträckning. 

Undersökningens resultat kan i vissa aspekter också vara bekräftelse på att jag genom mitt 

eget intresse för musik fått falska förhoppningar av andra pedagogers användning av 

musikämnet. De som har ett musikintresse tycks därmed använda musiken i undervisningen i 

mycket större utsträckning än de som inte har det. Musiklärarna som intervjuades var därför 

mer positiva och hade mer att tillföra i diskussioner kring huruvida musiken kan användas för 

elever med ADHD-problematik. De hade också förmågan att sätta in musiken i ett större 
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perspektiv i skolan, inte bara för elever med ADHD, utan för alla elever i klassen. En av 

musiklärarna var tydlig med att uttrycka att det som är bra för barn med ADHD är bra för alla 

barn, vilket gör att man kan jobba med hela klassen. Jag tycker det är viktigt med inkludering 

och se till alla elevers lärande och stil av inlärning för att kunna ge varje elev bästa möjlighet 

att lyckas i skolan.   

5.2.1 Lärdomar av intervjuerna 

På skolorna där jag intervjuat specialpedagogerna används inte musik som ett hjälpmedel för 

inlärning för elever med ADHD. Detta kan för mig tyckas vara konstigt då min åsikt är att det 

är just dessa barn vi lärare behöver hitta andra tillvägagångssätt och inlärningsmöjligheter för. 

Alla lärare som jag intervjuar tycker att det är viktigt med musik (och andra estetiska ämnen) i 

skolarbetet men det används inte i den utsträckningen som vore önskvärt. Detta beror främst 

på två anledningar: Lärarnas kompetens och ointresse för musik samt läroplanens mål och 

tiden för att genomföra målen. Om läraren inte har ett genuint intresse är det högst troligt att 

eleverna inte får tillgång till musiken i inlärningen i större grad än vad som ska användas i och 

med läromedlet. Läraren kan dock vara nyfiken på hur man kan arbeta med musik men inte 

göra det för att de känner att de saknar den kompetensen. De musiklärare jag intervjuat i 

denna undersökning har givetvis ett intresse för musik och de har båda jobbat som klasslärare 

innan de tagit steget mot att bli renodlade musiklärare. De båda har i intervjuerna poängterat 

att de alltid jobbat med musik med sina klasser, men att de inte alltid känt att det funnits 

utrymme att sväva ut med musiken så mycket som de önskat. Jag tycker det är extra viktigt att 

komma ihåg Stinas kloka ord om att man ska använda alla sinnena i undervisningen så man 

kan träffa rätt för så många elever som möjligt. 

Inarbetade metoder som fungerat i många fall kan vara svåra att gå ifrån, vilket jag hyser stor 

respekt för. Jag menar heller inte att man ska avskaffa metoder som fungerat i många fall, 

utan att man istället bör lägga till fler sätt, genom att titta på hur man kan främja varje elevs 

inlärningsätt. Detta genom multipla intelligenser men också genom att i intervjuerna som 

specialpedagogerna uppenbarligen gör också göra en större kartläggning i hur eleven fördrar 

att ta till sig information. Givetvis kan det vara svårt att ta reda på detta om eleverna inte får 

möjligheten att prova fler inlärningsätt än vad som ges inom klassrummets väggar. Om de inte 

har provat att dansa, hoppa eller sjunga om multiplikationstabellen blir det också svårt för 

eleven att berätta att de är på så sätt de lär sig bäst och genom vilka inlärningsätt de tycker om 

att lära sig. Lärandet ska vara roligt, för då sätter det sig bättre helt enkelt. Under tidigare 

mindre undersökningar vi fått göra under lärarutbildningen har vi bland annat fått intervjua 
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elever.  Många elever har då svarat att de lär sig bäst när det är tyst och lugnt i klassrummet, 

när det är arbetsro eller genom att öva på det de ska lära sig. För många elever är detta 

troligtvis sanningen och det som fungerar bäst, men som sagt: Om eleverna inte vet några 

andra metoder för att ta in kunskap, är det svårt för eleverna att tillämpa sig dem. 

5.3 Lgr 11 och kursplanen i musik 

I och med den nya läroplanen som infördes 2011 infördes också större krav och riktlinjer för 

ämnet musik. Dels vill man ta del av musik och estetiska ämnen som en del i skolarbetet 

genom integrering i den övriga undervisningen. Undervisningen ska enligt Lgr11 (s.8) 

anpassas efter individen, enligt mig innebär det att man kanske ibland, för vissa elever måste 

starta i musiken och anpassa undervisningen genom musiken. I och med den mer detaljerade 

kursplanen i musik behöver alla klasslärare se till att alla elever får musiklektioner eftersom 

det finns mål som ska vara uppnådda i skolår 3. Jag har personligen inte stött på någon skola 

under vikariat, praktik eller genom intervjuerna som har regelbundna musiklektioner med 

musiklärare för lågstadiet. Detta blir självklart ett problem då jag tror att kvalitén och 

kvantiteten av musiken kommer hänga enormt på lärarens eget intresse, vilket kommer 

innebära vitt skilda erfarenheter för eleverna på mellanstadiet och vidare till lågstadiet. 

5.4  ADHD och musik  

ADHD är en diagnos som påverkar alla personer som finns kring individen med diagnosen. 

Föräldrar, lärare och individens klasskamrater och vänner. När eleven tappar koncentrationen 

kan det hända att de stör hela klassen genom bland annat rörelser, rop och prat. Jag tänker mig 

att musiken kan hjälpa till som en paus i arbetet för alla elever. Det är viktigt att man som 

lärare ser gränsen för när koncentrationen sjunker för eleverna med ADHD och bryta 

lektionen för att göra något annat, exempelvis en sång eller någon klapplek. För några elever 

med ADHD kommer det säkert fungera som just en paus för att sedan kunna ta nya 

instruktioner. För andra elever med ADHD blir det istället ännu ett moment och därmed ett 

sätt att brusa upp ytterligare. Det är som sagt viktigt att se till individerna, alla barn fungerar 

olika, alla barn är individer, med eller utan ADHD. 

En elev med ADHD kan i många fall vara svår att ha att göra med på det sätt att man inte vet 

hur man ska bemöta eleven. Om eleven hela tiden bemöter läraren utan respekt och 

aggressivitet kan det ibland vara svårt att behålla lugnet. Det är också därför jag tror på andra 

metoder för inlärning, att man inte behöver ha en ständig diskussion om varför eleven 

exempelvis ska skriva bokstaven O tjugo gånger. Kanske är det istället bättre för eleven att 
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forma sina armar eller kropp som ett o för att känna bokstaven som en form först, innan de 

kan skriva samt förstå varför de ska lära sig skriva det.  

5.5 Estetiskt lärande 

Forskning visar att variation av undervisningen är att föredra. Alla delar av kroppen och 

sinnena ska med och det är verkligen något jag vill och kommer slå ett slag för i min 

kommande undervisning och yrke. Alla estetiska ämnen är bra och viktiga enligt mig och jag 

anser att alla delar; rörelse, dans, musik, bild och teater faller sig naturligt i barnens värld och 

det vore därför dumt att inte använda sig av dessa medel. De flesta barn gillar att röra på sig 

och har svårt att sitta still. Barn dansar gärna när de hör musik. Sånger, rytmik, rim och 

ramsor finns med i barnens tidiga utveckling och är därför något de behärskar väl. 

Musiklärare 1 har sett hur elever som har problem med överaktivitet får utlopp för sin energi 

genom rörelsesånger på ett sätt som inte stör någon annan i klassen. Att måla är också ett sätt 

för barnet att uttrycka sig, vilket också sker tidigt. Teatern är kanske vad som är mest 

naturligt. Genom leken provar barnen olika roller och lär sig genom dem. I Lgr11 (s. 10) kan 

lärarna finna stöd för estetiskt lärande som undervisningsmetod. Alla elever har rätt till att 

prova på alla estetiska uttryckssätt. Jag anser att man kan hitta fler inlärningsmetoder för alla 

elever genom att prova sig fram med de estetiska uttrycken. 

5.6 Arbetsminnets påverkan 

I bakgrundskapitlet i denna uppsats tar jag upp en del om arbetsminnet. Jag finner det 

intressant att elever med ADHD har problem med sitt arbetsminne. Detta ger förstås 

förklaringar till händelser som uppstått då jag arbetat med olika elever. Det visar att läraren 

inte kan ge instruktioner i flera delar och sedan tro att eleven ska minnas vad de ska göra efter 

att de genomfört steg ett. Jag tycker därför att det är viktigt att vi som lärare hjälper eleverna 

att strukturerar upp och hjälper till med instruktioner och upprepning. Både specialpedagog 1 

och 2 pratar under intervjuerna om att struktur i undervisningen underlättar för eleverna med 

ADHD. Därmed tycker jag att det också är viktigt att vi tänker på problemet med 

arbetsminnet och också hjälper till att öva upp det. Detta är något som också musiklärare 1 har 

tänkt på under sina år som lärare. Hon har sett hur eleverna med hjälp av en melodi kan binda 

upp och komma ihåg informationen på ett annat sätt. Specialpedagog 1 säger också att 

melodier hjälper elever att komma ihåg. 

Sissela Bergman Nutleys undersökning om musik och arbetsminnet tycker jag är mycket 

intressant som underlag till min undersökning. Eftersom arbetsminnet är ett problem för barn 
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med ADHD, som gör att de lätt tappar koncentrationen när de håller på med något och har 

svårt med instruktioner, känns det extra roligt att läsa om att det finns studier på att övning av 

musik, i detta fall med instrument kan främja arbetsminnet. 

5.8 Musik för mig 

Musik är för mig ett ämne som förenar kropp, själ och känslor. Musik är framförallt känslor 

på grund av att man kan lyssna på viss musik när man är ledsen för att bli glad, eller 

åtminstone finna tröst och få ur sig det man känner. Är man glad kan man bli ännu gladare 

genom musik, en slags euforisk känsla genom sin favoritsång. Musik är också upprepning, att 

öva för att bli bättre och att öva för att minnas sångtexter och tonbyten. Jag är dock medvetten 

om att jag troligtvis känner på detta vis om musik eftersom jag lär mig genom musik för att 

jag är musikalisk intelligent men upplever att jag också är intrapersonellt intelligent, vilket 

gör att jag gärna använder mig av musik för egen del. 

5.9 Mina åsikter om multipla intelligenser 

Att alla människor lär sig olika är många överens om. Jag tycker att det skapar ytterligare en 

dimension på lärandet genom att prata om multipla intelligenser. Om skolan och lärarna kan 

ta till sig teorin om de multipla intelligenserna och testa barnen för att se hur just det barnet 

lär sig tror jag att kunskapen om intelligenserna skulle göra mycket för alla barn i skolan. Om 

skolan är medveten hur de ska använda sig av kunskapen om hur barn med exempelvis 

musikalisk intelligens lär sig, skulle barnen tjäna på det i längden. Dock tror jag att det 

fortfarande handlar om pengar och resurser i skolan för att kunna ha flera olika 

inlärningsmöjligheter i större drag. 

Skolan använder sig idag främst av lingvistisk intelligens och logisk-matematisk intelligens 

om vi ser till beskrivningarna av dessa intelligenser. Jag anser att dessa intelligenser ibland får 

högre status i skolan. Av naturliga skäl tycks dessa dock ha fått sin status - är eleven bra på att 

utrycka sig i skrift eller på att läsa klarar eleven sig bra i skolan. Detsamma gäller 

matematiken, är eleven duktig på att räkna och tänka logiskt vid problemlösning är också det 

en bra egenskap för skolarbetet. Jag tycker därför att skolan inte tar hänsyn till alla 

intelligenser och därmed utesluter en hel del barn. Detta behöver inte betyda att man endast 

ska använd musik för de som har en musikalisk intelligens, utan att man inte behöver utesluta 

några inlärningssätt för alla elever. Jag tycker att musik är bra för alla i lika stor utsträckning 

som många lärare tycker att det är bra att stimulera den lingvistiska intelligensen och den 

logisk-matematiska intelligensen. 
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Slutord 

Resultatet av undersökningen är därmed att det av de tillfrågade specialpedagogerna finns ett 

intresse för att använda musik i större utsträckning i sin undervisning, men de känner att de 

inte har kompetensen och kunskapen för detta. De tycker ändå att det är bra med estetiska 

lärprocesser och de skulle gärna se att alla lärare valde att arbeta mer med det. 

Specialpedagogerna jobbar istället med att finna vad eleverna är bra på, vad de tycker är roligt 

i skolan och hur de kan stärka dem och ge dem motivation till att arbeta med det svåra. 

Elever med ADHD har problem med arbetsminnet, de har svårt att komma ihåg vad de ska 

göra vid instruktioner och har svårt att bibehålla koncentrationen. Ny forskning visar att man 

genom musik, i form att instrumentalt spel kan träna upp sitt arbetsminne för att bli bättre på 

att minnas. Detta är något skolorna enligt mig bör ta i beaktning.  

Alla besitter en multipel intelligens som framstår vid inlärning, det handlar om hur vi lär och 

alla lär sig olika. Skolan bör också ta till sig denna teori för att gynna alla elever på bästa sätt 

genom att utreda på vilket sätt de lär sig och vilken intelligens de använder. 
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 Bilaga 1 – Intervjufrågor till specialpedagogerna 

 

1. Hur länge har du jobbat som specialpedagog? 

- Jobbat i skolor på annat sätt förr? 

2. Har du arbetat i på andra skolor och/eller andra kommuner? 

3. Vad består dina arbetsuppgifter av? 

- Har arbetsuppgifterna förändrats mycket under åren? 

- Har arbetssättet förändrats? 

4. Hur många minuter i veckan jobbar du med varje elev? 

-Behöver eleverna mindre eller mer tid ju äldre de blir? 

- Vad beror det på? 

5. På vilket sätt väver du in de estetiska ämnena i undervisningen? 

- Vilket estetiskt ämne är lättast för eleverna att ta till sig? 

- Varför tror du det är så? 

6. Hur jobbar du med musik (ramsor, rytmik, sång, instrument)? 

7. Är det barn med någon speciell koncentrationssvårighet som svara bra på 

undervisning med musik, vilken koncentrationssvårighet? 

- På vilket sätt svarar de positivt? 

- Någon som svara dåligt? Hur? 

8. Vad kan klassläraren göra i klassrummet för att underlätta för eleverna? 

- Hur kan de ta hjälp av musiken? 



  Bilaga 2 – Intervjufrågor till musiklärarna 

 

1. Hur länge har du jobbat som musiklärare? 

2. Har du annan erfarenhet inom skolan? 

3. Hur fungerar elever med ADHD i musiksalen? 

4. Hur tror du att musiken kan främja inlärningen? 

5. Samspelar musiken med andra ämnen i skolan? 

    - På vilket sätt?/ Varför inte? 


