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Förord

Jag vill rikta ett stort tack till de personer som ställt upp på mina intervjuer
och på det sättet gjort denna undersökning möjlig. Jag vill också tacka de
personer som i olika sammanhang kämpar för att barn med
koncentrationssvårigheter ska få tillgång till musikundervisning på sina
villkor. Till sist vill jag tacka mina handledare Sture Brändström och
biträdande handledare Eva Alerby för fint stöd och utvecklande
kommentarer under arbetets gång.

Cecilia Ferm Maj 1999
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Abstrakt

Syftet med denna  undersökning  var att undersöka olika peda-
gogers uppfattning om vilka behov barn med koncen-
trationssvårigheter har och hur musik kan fylla dessa behov. Sex
personer, fyra kvinnor och två män, intervjuades. De hade a l l a
erfarenhet av  både musik och barn med koncentrations-
svårigheher. Intervjuerna varade i 30-60 minuter. Metoden var
löst strukturerade intervjuer och samtalen tolkades på ett
hermeneutiskt sätt. Två huvudkategorier utkristalliserade sig
när det gällde hur pedagogerna såg på musiken; socialt perspektiv
och neurologiskt perspektiv. Det visade sig att det enligt inter-
vjupersonerna fanns många skäl till att använda musik i arbetet
med barn med koncentrationssvårigheter, men att det är av vikt
att de som gör det har kunskap om hur musik kan påverka dessa
barn. Dessutom kom det fram att det borde finnas fler tillfällen
till musik  med en vuxen och ett barn för barn med koncen-
trationssvårigheter, inte minst för att stärka deras självför-
troende. Några av de intervjuade framhöll åsikten att musiken är
medlet - inte målet. I min tolkning modifierades detta synsätt i
termer av:  musik som medel - ett mål.

Nyckelord: DAMP/ADHD, musik och självförtroende,
musikterapi, musik och sensomotorik, musikpedagogik,
specialpedagogik



3

Innehållsförteckning sid.

Bakgrund  1
Inledning   1
Vetenskapsteoretiska överväganden    2
Koncentrationssvårigheter   4

Terminologi   4
Orsaker   5
Sociala aspekter   6

Åtgärder och behandling     8
Musikens funktion   9

Neurologiska aspekter 10
Åtgärder och behandling 13
Musikens funktion 13

Allmänpedagogiska överväganden 15

Syfte 19

Metod 19

Resultat 21
Socialt perspektiv 21

Musik i klass 21
Barnens självkänsla 23
Möte mellan barn och vuxen 25
Musik i mindre grupp 27
Uttrycksmedel 27
Trygghet 28
Sammanfattande kommentar 29

Neurologiskt perspektiv 30
Perception 30
Anpassning av miljön 32
Motorik 33
Sensomotorik 34
Övriga uppfattningar om hur hjärnan påverkas 35
Sammanfattande kommentar 36

Önskvärda kvalitéer hos pedagoger 37
Sammanfattande kommentar 38

Diskussion 38
Innehållsdiskussion 38

Sammanfatting av resultatet 38
Social träning 40
Sensomotorisk träning 40
Förhållningssätt 41
Reflektion 42
Musik som medel - ett mål 43

Metoddiskussion 43
Fortsatt forskning 44

Referenslista 46



1

Bakgrund

Inledning

När jag under min utbildning till specialpedagog gjorde praktik hos en
musikterapeut, slogs jag av att det var så många barn från grundskolan som
kom för "behandling". De flesta av dessa barn hade någon form av
koncentrationssvårigheter. Jag frågade mig om det i framtiden skulle kunna
vara en av mina uppgifter som musik- och specialpedagog att möta och
hjälpa dessa barn. Hur mötet gestaltar sig och hur barnet utvecklas, tycks
mig till stor del vara avhängigt lärarens attityder och förhållningssätt.

Enligt Kadesjö (1993) har barn med koncentrationssvårigheter ofta problem
även med perception, motorik, språk och kognitiva funktioner. Han tar
också upp att dessa barn lätt hamnar i en ond cirkel på grund av dåligt
självförtroende eller för att de inte blir bemötta som människor. Kim (1996)
nämner i sin bok att dessa barn har svårt att utrycka sina känslor i ord, samt
att de ofta tar in och lagrar musikupplevelser bättre än ord. Automatiken
kan dessutom vara bristande, rörelserna samordnas inte lika effektivt som
hos andra och sinnesintrycken "silas" inte på samma sätt. Att det limbiska
systemet mitt i hjärnan inte fungerar gör att dessa barn inte kan göra mer än
en sak samtidigt. Musikterapin kan hjälpa dessa barn att att bilda nya
associationsspår som kopplar ihop rörelse och handling.

Min tanke är att musiken på många sätt kan underlätta för barn med
problem av den här arten, inte minst genom att den är ett fantastiskt
kommunikationsmedel. För att kunna kommunicera genom musik
behöver barnet inte behärska ett instrument till fullo, det handlar mest om
hur det blir bemött av pedagogen. Dessutom kan träning  av flera av de
områden som författarna ovan beskriver ske med hjälp av musik, enligt
vad jag har läst och erfarit. Med detta arbete vill jag undersöka hur väl dessa
tankar stämmer överens med "den pedagogiska verkligheten".

Ett exempel på det ifrån litteraturen är det följande. Kim (1996) skriver om
en pojke som när han börjar skolan visar sig ha stora
koncentrationssvårigheter, gör allt tvärtemot de andra barnen och har en
klumpig motorik. Han har ingen hjärnskada eller annan diagnos. Pojken
får börja i musikterapi och de första fyra månaderna går ut på att  testa om
författaren går att lita på, om hon finns kvar i alla väder. De ska leka
kurragömma i mörker och hon ska jaga pojken tycker han. Efter en tid
börjar leken i stället utspela sig på pianot. Fler medspelare från pojkens
vardag tas med. Författaren, pojken och "kamraterna" får olika roller.
Pojkens förmåga att rita och senare också att skriva utvecklas och i takt med
det även den grövre motoriken. Han använder efter hand också trummor



2

och cymbaler i sitt rollspel. Det visar sig att pojken inte har kunnat lita på
någon, inte heller har han haft någon att prata om detta med.
Musikrollspelet hjälper honom att öppna sig för kontakten. Omgivningen,
föräldrar och skola, var mycket positiv.

Jag hoppas att denna uppsats kommer att bidra till en större förståelse för
vad musik, rätt använd, kan tillföra barn med koncentrationssvårigheter.
"Det är klart att det är bra med musik för dem...", tänker kanske läsarna av
denna rapport. Det jag är intresserad av, är hur musiken verkligen används
ute i vardagsarbetet och vilka behov den tillfredsställer hos barnen. Min
strävan är också att försöka förstå varför musik kan hjälpa barn med olika
typer av svårigheter. Alvesson och Sköldberg (1994) skriver om att kunskap
inte enbart kan nås på resonerande och rationell väg utan betonar
intiutionen inom den hermeneutiska forskningen. Det handlar om
inlevelse i andra individers mening, och den resulterar enligt dem i
förståelse av meningsbakgrund, inte förklaring av orsakssamband.

Dessutom vill jag relatera till de teorier och den litteratur som finns inom
ämnet sedan tidigare. Jag hoppas kunna använda mig av ett abduktivt
forskarsätt. Starrin beskriver det enligt följande i Kullberg (1996): "En
ständig och mycket snabb växelverkan mellan observationer och idéer och
mellan delar och den `framväxande´ helheten (s. 39)".

Vetenskapsteoretiska överväganden

Inför vetenskapliga studier . . . reflekterar forskaren över vetenskapsteoretiska 
spörsmål. Vad som avses är vad forskaren har för syn på kunskap, på människan 
och på verkligheten (Kullberg, 1996, s. 42).

Eftersom jag är intresserad av att se händelser, handlingar, normer och
värden utifrån de studerande personernas eget perspektiv, kan min studie
rubriceras som kvalitativ. Jag vill försöka anamma intervjupersonernas
perspektiv och förhoppningsvis leder det till att jag i viss utsträckning kan
se genom deras ögon. Strävan är att tränga in i det betydelsesammanhang
som dessa personer befinner sig i  och som de utnyttjar för att skapa mening
i det som sker. Det gäller att jag är medveten om vems ögon jag ser genom.
Eftersom jag avser att intervjua pedagoger med olika utbildning och
yrkesidentitet är det viktigt att jag ser nyanserna och är medveten om de
olika kontexterna. Dessutom kommer deras förhållande till musik troligen
att variera. På grund av att syftet med undersökningen är att undersöka
pedagogers uppfattning om musikens betydelse för barn med
koncentrationssvårigheter, anser jag att jag närmar mig empirin på ett
relativt öppet sätt. Uppfattningarna kan både komma att visa sig vara
likartade och helt åtskilda. Problemen med kvalitativ metod, tolkning,
relationen teori-praktik och generaliserbarhet återkommer jag till i
diskussionsdelen (Bryman, 1997).



3

När det gäller inriktning inom den kvalitativa forskningen antar jag att
min undersökning kommer att ligga närmast den hermeneutiska, den mer
empirinära grenen. Inte minst för att förförståelsen betonas, men jag kan
också se inslag av postmodernism eftersom jag exempelvis känner mig
hemma i påståendet att kunskap validieras genom praktik. Jag håller också
med om att det ska råda en öppenhet för den kvalitativa mångfalden, att det
finns en mångfald av meningar i lokala sammanhang vilka också ska få
komma fram. Dessutom är kunskapen perspektivisk; forskarens synvinkel
och värderingar har betydelse och till sist betonas att den mänskliga
verkligheten uppfattas genom samtal och handling inom postmodern
konstruktion. Jag uppfattar att dessa tankar kommer att hjälpa mig att få
fram hur olika pedagoger ser på musikens betydelse i det utvalda
sammanhanget (Kvale, 1997).

Inom den hermeneutiska forskartraditionen betonas att  forskarens
förståelse av den intervjuades mening inte är en avspegling, han/hon har
alltid med sig sina egna referensramar i bagaget. Det är viktigt att jag som
forskare är medveten om att det jag kommer fram till bara är relativt
objektivt, eller mer eller mindre subjektivt. Jag har med mig erfarenheter
som kommer att påverka mig när jag ger mig in i mitt utvalda
forskningsområde både som musiklärare, specialpedagog, människa och
elev. Dessutom har jag läst en del litteratur och medvetet eller omedvetet
fått en viss uppfattning till exempel om hur barn med
koncentrationssvårigheter bör bemötas.  Förförståelsen är viktig men
tonvikten vid den och givna referensramar får inte gå så långt att
intervjupersonernas mening helt och hållet "försvinner".

Empatin är också väldigt viktig inom hermeneutisk forskning.  Det finns
enligt Collingwood (refererad i Alvesson & Sköldberg, 1994) en insida och
en utsida av handlingar, en beteende- och en meningssida. Författaren
menar att empatin är oumbärlig för att man som forskare ska kunna förstå
den senare.  För mig gäller det verkligen att försöka sätta mig in i varje
pedagogs sammanhang, tankar och handlingar, för att ha chans att förstå
varför de gör som de gör.

När det gäller teori och praktik i hermeneutisk metod tar Alvesson och
Sköldberg  (1994) upp Collingwoods uppfattningar ännu en gång. Han
framhåller att forskaren pendlar mellan sina empiriska fakta och den av
forskaren abduktivt beskrivna teorin. Författaren betonar att det i båda
fallen handlar om tolkningar, alltså finns det inga rena fakta. Vidare
påpekar han att forskaren drar trådar över helheten genom att röra sig
mellan dessa framtolkade fakta. Dessa trådar vävs i sin tur samman till en
väv, en teori.  Processen fortlöper genom att faktapunkterna omvärderas i
ljuset av teorin. Jag anser att detta förhållande mellan teori och praktik
passar väl in på min forskning.

Tolkning är och förblir en del av kvalitativ forskning. Det viktiga är att
forskaren är medveten om det och att också de som tar del av forskningen
är det. Forskaren ska erkänna sina "svagheter". Uppsatser och avhandlingar
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kommer sällan fram till några absoluta sanningar och ska läsas kritiskt. Att
forskare arbetar med att träna upp sin empatiska förmåga och har insikt om
vad empati verkligen innebär är en bidragande faktor till att tolkningen blir
mer rättvisande. Tolkning återkommer kontinuerligt genom hela
forskningsprocessen. Urval, metod, frågeställningar, vilka svar som tas med
är några exempel. Erkänner inte forskaren det så lurar han/hon både sig
själv och de som eventuellt ska läsa resultatet av forskningen.

Inom hermeneutiken handlar det om att tolka det fördolda, det gäller att jag
försöker se  vad det är som sker i det som synes ske, för att använda Franke-
Wikbergs (1993) ord. Hermeneutiken ifrågasätter det traditionella
sanningsbegreppet, eftersom fakta är tolkningsresultat, och "sanningen" blir
i stället liktydig med avslöjande av väsentliga men tidigare okända
förhållanden. Resultatet är dessutom aldrig slutgiltligt, utan alltid
provisoriskt (Alvesson & Sköldberg, 1994). Mina forskningsresultat är alltså
bara en del i en större helhet, som också förändras över tid.

Intervjuer har med tiden blivit vanligare inom samhällsvetenskapen av
många olika orsaker, inte minst för att tonvikten nu börjar läggas på
intervjun som samtal och på tolkningen av dess mening. Inom filosofin
har intresset också förskjutits mot vardagsvärlden och dess språk. Den
kvalitativa intervjun går till stor del ut på att erhålla beskrivningar av den
intervjuades livsvärld för att kunna tolka de beskrivna fenomenens
mening (Kvale, 1997).

Arvidsson (1998) tar upp fyra narrativa element: tid, plats, aktörer och
händelser. I de levnadsberättelser som han arbetat fram samverkar dessa
och aktualiserar kulturella värden. Jag tänker mig att dessa kan vara bra att
ha i bakhuvudet både under framställningen av frågor, själva intervjun och
tolkningen av texten.

Koncentrationssvårigheter

Terminologi

Kadesjö (1993) skriver om att koncentrationssvårigheter kan vara varaktiga
eller situationsbundna. De varaktiga koncentrationssvårigheterna delar han
dessutom upp i primära och sekundära. De primära är mer biologiska till
sin art och innebär ofta att barnet har en komplex kombination av
svårigheter, vilka jag kommer att gå igenom nedan. De sekundära
koncentrationssvårigheterna menar författaren mer har med
uppväxtmiljön att göra. Traumatiska upplevelser kan ge samma beteende
med koncentrationssvårigheter. Det är väldigt viktigt med kartläggning för
att se orsakerna till symptomen menar han vidare. När det gäller de
primära koncentrationssvårigheterna är terminologin invecklad. Nedan
redovisas de vanligast förekommande termerna.
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MBD är en äldre term som står för minimal brain dysfunktion, alltså en
mindre funktionsstörning i hjärnan. Den används fortfarande bland annat i
Finland.

ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder och innebär
svårigheter med att reglera uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. Det
kan vara olika vilka problem som dominerar, alla barn är till exempel inte
överaktiva. Termen dominerar i USA men används också till exempel i
Sverige.

ADD används i Storbritannien bl a och står för attention deficit disorder.
Här lägger man till hyperaktiviteten när det är relevant.

DAMP dysfunktion i fråga om aktivitetskontroll, motorikkontroll och
perception används i Skandinavien. Att perceptionen är störd betyder att
hjärnans förmåga att registrera, organisera och tolka sinnesintryck inte
fungerar riktigt bra.

DAMP och ADHD är de begrepp som är aktuella i Sverige. Jag väljer att
använda det mer övergripande ordet koncentrationssvårigheter, med
undantag för sammanhang där författare vars texter jag behandlar tar upp
en specifik diagos. Många forskare tror att uppdelningen mellan de olika
diagnoserna kommer att bli annorlunda i framtiden. Det är svårigheterna,
inte diagnosbeteckningarna som är intressanta. Man kommer kanske att tala
om ett spektrum av neurologiska utvecklingsavvikelser (Artikel i DN
990406).

Orsaker

Jag kommer i denna uppsats inte att fördjupa mig i orsakerna till barns
koncentrationssvårigheter. Olika synsätt har dominerat, ibland har de
biologiska orsakerna betonats mest, ibland de psykologiska. Det finns mer
eller mindre delade uppfattningar mellan olika författare i denna fråga.
Flera av de författare jag studerat tar upp problem med hjärnans
verkställande funktioner, omognad av funktioner och svaga
transmittersubstanser. Duvner (1998) skriver att orsaken kan vara en
bristfällig funktion i de nervbanor som har med reglering och styrning av
hjärnans funktioner att göra. Att det ofta handlar om en omognad visar sig
genom att barnets aktiviteter liknar dem hos ett yngre barn.

...transmittersubstanserna kallas med en samlande beteckning för katekolamier. Med 
hjälp av dessa försiggår det i kroppen en uppbyggnad av proteiner. Detta kallas för 
biosyntes. . . Motsatsen är metabolism, som innebär att ett ämne bryts ner till mindre 
enheter. Biosyntes och metabolism är de processer som vi till vardags kallar 
ämnesomsättning. Ur denna synvinkel kan AD/HD och Tourettes syndrom uppfattas 
som en obalans i hjärnans ämnesomsättningsprocesser - inte  som en hjärnskada eller 
"hjärnsvikt" (Iglum, 1999, s. 98).
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I en stor undersökning i Göteborg visade det sig att hälften av de
medverkande barnen hade pre- post- eller neunatala problem, förknippade
med hjärnskada. Kröis och Lassen (1995) nämner också
ämnesomsättningsbrist som en betydande orsak till barns
koncentrationssvårigheter.  En annan omfattande  dansk undersökning
visar också att vart femte barn hade en påtaglig ärftlighetsbelastning.
Förekomsten är mycket större bland pojkar än bland flickor. Författarna
förnekar dock inte att den sociala miljön kan påverka tillståndet i positiv
respektive negativ riktining (Duvner, 1997;  Gillberg, 1996; Kröis & Lassen,
1995).

Den högre frekvensen pojkar i kliniska material beror troligen på att pojkarna
uppmärksammas mer, då de är mer störande. Pojkar mognar långsammare och har
generellt sett ett mer aggressivt - självhävdande regelbrytande beteende (Duvner,
1994, s. 50).

Jag kommer i det följande att redovisa den litteratur jag läst under tre
huvudrubriker: Sociala aspekter, Neurologiska aspekter och
Allmänpedagogiska överväganden. Jag är medveten om att uppdelningen
inte är så självklar. Ljungberg (1998) skriver att hjärnan är det organ som
utgör grunden för att människan kan ha känslor, tänka tankar, se och
uppleva sin omgivning. Om hjärnan påverkas i sin funktion, till exempel
som hos barn med ADHD och DAMP, kommer också människans
upplevelser känslor beteendemönster osv att förändras. Författaren menar
att man kan tala om att hjärnan styr barnens känslor, upplevelser och sätt
att handla. Det han dessutom betonar, vilket kan vara viktigt att tänka på i
det här sammanhanget, är att de tankar människor tänker, de känslor vi har
och de situationer och händelser vi är med om i våra liv, också påverkar
och styr våra hjärnor. Det är alltså inga enkla orsaks-verkanssamband det är
frågan om och uppdelningen i sociala och neurologiska aspekter är närmast
en teoretisk konstruktion.

Sociala aspekter

Ofta har barn med koncentrationssvårigheter problem med samspelet med
andra människor. De har svårt att känna in vad som passar i
sammanhanget, att reglera och styra sina handlingar, vilket gärna leder till
en "social klumpighet" (Duvner, 1997). De är impulsiva och har alltså svårt
att anpassa sig till den sociala situationen. De svarar rakt ut, säger vad de
tänker på utan att tänka på konsekvenserna. De har också svårt att sätta sig
in i andra människors situationer. Barnen är också inkonsekventa, det
innebär att  de med väldiga ansträngningar ibland kan dessa barn ibland
lyckas med saker som de annars inte klarar av. Detta kan bli en belastning
för dem ifall omgivningen får inställningen; "de kan om de bara vill"
(Selikovitz, 1996; Gillberg & Kadesjö, 1992; Silver, 1992). Havnesköld
påpekar i Wrangsjös (1998) bok att allt vad vi kallar psykiska störningar
innehåller en emotionell aspekt. Han menar att det gäller även
neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och DAMP. Hos alla barn med
dessa diagnoser finns på olika vis brister i den emotionella intelligensen
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skriver författaren vidare. Han betonar dock att det inte är
hjärnfunktionsstörningen som sådan som skapar reltaionsstörningar utan
att denna hindrar barnet från att göra nödvändiga emotionella
samspelserfarenheter under den kritiska perioden i 3-4 års åldern. Stern
(1991) beskriver denna period som den nya dynamiska värld där barn både
upptäcker och skapar sig själv.

Duvner (1994) påpekar att vi kommunicerar med kroppspråk, tal och skrift
och att störningar inom något av dessa områden påverkar
kommunikationsförmågan. Beckman (1997) ser också ett klart samband
mellan koncentrationssvårigheter och språkstörningar i sin undersökning.
En negativ spiral kan därigenom utvecklas.

Barnens aktivitetsnivå påverkar hur de blir bemötta i skolan beroende på
om de som bemöter dem har kunskap om deras problem eller inte.
Barn med koncentrationssvårigheter kan vara över- eller underaktiva.
Överaktiviteten kan märkas mer eller mindre tydligt. Vissa barn kan inte
vara stilla en sekund utan rör sig ständigt, medan andra rör en kroppsdel
oavbrutet. Överaktiviteten kan också märkas genom att barnet pratar eller
låter utan uppehåll (Silver, 1992). Bland små barn kan hyperaktiviteten
märkas genom att de sover dåligt och går tidigt. Tvärtom kan
hypoaktiviteten märkas i den åldern, eller snarare visa sig "i backspegeln"
genom att barnet sover mycket och utvecklas sent (Duvner, 1994). I högre
åldrar visar sig symptomen genom att barnen verkar lata och oengagerade
(Kadesjö, 1993).

Även på fritiden kan okunskap om koncentrationssvårigheter leda till
problem för barnen. Gyllner (1992) påpekar att dessa barn ofta hamnar
mellan alla stolar. Hon tar upp ett citat från ett barn hon träffat på;
"Mamma, jag vill spela fotboll, jag kan sitta i rullstol om det behövs".
Flickan har klart för sig att hon är handikappad och att tillvaron inte är
anpassad efter henne. Författaren betonar att de flesta idrottsträningar är
tävlingsinriktade. Barnens förmåga att ta instruktioner begränsar dem
också. Tränarna känner ofta inte till orsakerna til barnens beteende.
Detsamma gäller förstås andra gruppaktiviterer som körsång och
orkesterspel.

Selikowitz (1996) anser att  det måste till en förändring i vårt sätt att tänka
för att vi ska kunna förstå barn med koncentrationsstörningar. Vi måste
kunna se hjärnan som ett organ med sin främsta uppgift att kontrollera
beteende och inlärning. Barnet måste betraktas som en person vars störda
beteende och inlärning beror på en dold orsak och inte kan lastas varken
barnet eller föräldrarna. Gillberg (1996) tar upp att det viktigaste för
prognosen för ett barn med MBD/DAMP är vad barnet upplever i samspelet
med vuxna och barn i omgivningen, framför allt inom familj och skola.
Avgörande är hur det blir bemött, förstått, accepterat och vilket stöd det får.
Wrangsjö (1998) påpekar att vi inte är födda med en klar självbild utan att
den stegvis byggs upp genom en växelverkande process. Vi införlivar vad vi
uppfattar som andras bild av oss och skapar en "provbild". Författaren
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menar att vi prövar att bete oss i linje med eller i protest mot denna bild. Vi
registrerar omgivningens reaktioner och förkastar, modifierar eller stärker
provbilden. Duvner (1997) påpekar att lättare grader av handikapp är
svårare att känna igen och det misstolkas ofta som lättja och slarv. Barnet
får inte rätt stöd, utsätts för mycket kritik och ilska, utvecklar dålig
självkänsla, trots och andra beteendeavvikelser. Gyllner (1992) skriver att
barnen får allt för lite beröm för det de trots allt gör. Flera författare håller
med om att omgivningen genom felaktigt bemötande lätt bidrar till ett
sämre självförtroende och att barnet på så sätt kommer in i en ond cirkel.
Till sist visar Kröis och Lassens (1995) jämförelse mellan ett antal
undersökningar kring barn med koncentrationssvårigheter att de ofta har
ett väldigt dåligt självförtroende.

Det överordnade målet för alla aktiviteter bör alltid vara att bevara och utveckla 
barnets självkänsla (jag duger, jag kan) och initiativlust (jag vill). Alla enskilda 
hjälpinsatser, träning och annat, bör vägas mot detta överordnade mål (Duvner, 1994,
s. 58).

Jag vill också ta med ett citat från Wrangsjös (1998) bok.

Barn som präglas av rastlöshet, motorisk klumpighet, koncentrationssvårigheter 
eller okontrollerade utbrott upplever visserligen det egna beteendet som en svårighet, 
men omgivningens bemötande är ofta ett större problem för dem. De blir behandlade , 
inte helt obegripligt, som störande bråkstakar, som påfrestande, som icke önskvärda, 
med alla de smärtsamma känslor detta alstrar av att inte känna sig förstådd och 
bekräftad, omtyckt och respekterad. Påfrestningarna på självkänslan och deras
frustration över att inte få sina behov mötta upptar dem mer än deras eventuella 
diagnos (s. 27).

Åtgärder och behandling

Varje handlingsplan ska självklart vara skräddarsydd för varje individ. Det
är viktigt att pedagoger går in i problemen med en bred syn eftersom barn
med koncentrationssvårigheter har problem av bred art. Allra mest bör de
tänka på att behålla och förbättra barnets självkänsla, det ska vara det
övergripande målet med all hjälp och behandling.  Barnet måste till
exempel få hjälp med att hitta bättre mekanismer att ersätta de oönskade
med. Barnet måste få kärlek och uppskattning som inte ställer villkor på
prestationer.  Det är viktigt när det gäller de här barnen att den vuxne inte
bara säger "duktig flicka" utan också förklarar vad det är hon gjorde bra.
Hjälpåtgärder består ofta i att de starka sidorna utnyttjas för att kompensera
de svaga (Duvner, 1997).

Åtgärderna handlar mycket om att möta barnet utifrån dess förutsättningar, att 
anpassa förväntningar, krav, bemötande, miljö och pedagogik. Vi behöver arbeta 
både med barnets starka och svaga sidor, satsa på dess förmågor och inte bara se 
bristerna. Barnet behöver också hjälp att träna upp förmågorna, för att om möjligt få 
samma förutsättningar som sin jämnåriga. Alla åtgärder bör vägas mot överordnade 
mål som självkänsla  och initiativlust  (Duvner, 1997, s. 91).
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Beteendeterapi bygger på att terapeuten utgår från ett problem som verkar
möjligt att förändra. Han eller hon försöker göra positiva omformuleringar
i en lugn och avslappnad situation. En överenskommelse med en inbyggd
belöning görs upp. Om det misslyckas får terapeuten inte visa sig besviken.
Det gäller att den vuxne ligger ett steg före och kan hjälpa barnet att lyckas.
Ett oönskat beteende skall avbrytas mer med handling än med prat.
Föräldern/assistenten bör hitta "ensamstunder" under dagen, vilket kan
leda till att man får gemensamma trevliga minnen (Gyllner, 1992).

Träning av samspel med andra människor är svår men viktig för dessa
barn. Musik kan gärna användas för att få struktur skriver Duvner (1997).
Vidare betonar han att musik är känslolivets språk. Författaren menar att vi
uttrycker känslotillstånd genom rytm, intensitet, melodi och klanger. Musik
väcker också på detta sätt känslostämningar utan att vi med ord, med vårt
språkliga tänkande, kan förklara hur eller varför. Musik kan därför lugna
eller aktivera, dämpa eller hetsa, skapa trygghet, förväntan eller oro. Alla
har vi erfarenhet av dettta genom vaggvisor, filmmusik och dansmusik,
skriver Duvner vidare.

Barnet behöver hjälp med att sätta upp realistiska mål för sin träning.
Föräldrarnas roll är betydelsefull i det sammanhanget. En annan viktig del
av åtgärderna är information till alla berörda (Gillberg, 1996).

Musikens funktion

Ruud (1990) beskriver social förmåga som att kunna inordna sig i en grupp,
att kunna lösa problem som uppstår i sociala situationer, att kunna förstå de
regler och normer som är en förutsättning för ett fungerande samhällsliv.
Musikterapi kan träna förmågan att skilja mellan sig själv och andra, jag-
känsla, kroppskänsla, förmåga att skilja ut saker och personer i
omgivningen, att ha generella intellektuella och motoriska förmågor, att
kunna se en sak ur en annans perspektiv (empatisk förmåga). Dessa brister
finns ofta hos barn och unga med koncentrationssvårigheter. Som ett
grundläggande antagande utgår musikterapin ifrån att social förmåga
utvecklas i samarbete, eller sällskap med andra människor.  Musiken står i
detta sammanhang för en verksamhet som ger ramar och struktur för de
sociala färdigheter som skall läras. En annan aktivitet som utvecklar den
sociala förmågan kan vara att pedagogen/terapeuten plockar upp och tar
tillvara till synes meningslösa ljud som individen producerar. En början till
en dialogsituation. Terapeuten kan på så sätt göra om en inåtvänd aktivitet
till en utåtvänd, aktivt sökande social handling (Ruud, 1990).

Ruud (1990) betonar också att vi i arbete med människor ska vara medvetna
om att vi kan vara med och påverka deras självbilder, inte minst med hjälp
av musik.  Det gäller att vi kan hitta uppgifter som individen klarar och
som känns meningsfulla för dem. Vid en enkel uppgift där individen får en
central musikalisk uppgift får den också ett stort ansvar.  Förutsättningen
för att vi ska lyckas är att vi använder ett varierat instrumentarium och
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musikstycken som ger utrymme för varierade uppgifter. Den spontana
kommunikationen och samhandlingen kan därigenom påverka individens
självuppfattning.

Eftersom språket är bärande när det gäller den sociala funktionen hos
barnen tar jag upp hur musiken kan användas i det samanhanget här.
Språkutvecklingen är nära knutet till andra delar av ett barns utveckling.
Uttalsträning kan bakas in i musikaktiviteter utan att barnet märker det.
Sång och spel på blåsinstrument kan också utveckla själva muskulaturen
som används när barnet talar. Sånglekar kan hjälpa till med att utveckla
barnets ord- och begreppsförråd, meningsbyggnad och  grammatiska
svårigheter. Vidare kan kroppsuppfattningen förbättras genom sånger där
de olika kroppsdelarna benämns samtidigt som de används (Ruud, 1990).

Neurologiska aspekter

Barnen som den här undersökningen behandlar har svårt att koncentrera
sig eftersom de tar in alla intryck som når dem. Ingenting nonchaleras. De
har svårt att börja med, sluta med och genomföra en uppgift. De avbryter
ständigt det de håller på med och hoppar från en syssla till en annan. Enkla
rutiner som att klä på sig kan ta väldigt lång tid. Det har visat sig att de har
lättare att hålla ut om uppgiften går ut på att titta än på att lyssna
(Selekowitz, 1996; Silver, 1991).

Perceptionsstörningar är en stor del av orsakerna bakom barnens beteende.
Det handlar om att sovra bland alla de intryck vi människor hela tiden
utsätts för. Alla våra sinnen utsätts för en mängd intryck och kan vi inte
urskilja de intryck som vi bör ta in och som har verklig betydelse för oss, då
uppstår till sist kaos. Barnen har ofta problem inom flera av följande
områden.

Auditiv perception  handlar om förmågan att sovra information som går in
via örat samt att sovra och moderera upplevd ljudstyrka. Barn kan bli
olustiga och trötta i miljöer med mycket ljud, om de har problem med sin
auditiva perception. Musikterapi har sedan länge använts för dessa barn.
Musiken utnyttjas  som ett intresseväckande och kontaktskapande medium
för att locka barnet till att härma och själv skapa ljud. För att underlätta för
barn med dessa problem kan miljön förändras genom att ljud utestängs på
olika sätt.  Ljudkulisser kan användas och de människor som finns
runtomkring kan påkalla uppmärksamhet med tal, ögonkontakt och kanske
kroppskontakt. Det gäller också att de talar tydligt, använder korta meningar
och ger barnet tid att tänka samt att de undviker att tala flera samtidigt. Den
auditiva perceptionen kan övas upp genom att barnet får leta efter en gömd
klocka, urskilja fågelsång och använda rim- och ramslekar (Duvner, 1994).

Visuell perception  innebär främst svårigheter med att urskilja figur mot
bakgrund och öga-hand koordination. Barnen väljer ofta bort ritande och
skrivande. För att träna den visuella perceptionen kan man använda
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pysselböcker för att se olikheter och likheter, det finns olika
övningsmaterial. Lego, pussel och sång- och rörelselekar är också bra (ibid).

Problem med den taktila perceptionen  visar sig genom att de aktuella
barnen ofta har känsliga sinnesceller i huden av olika art. Vad som är
viktigt att tänka på är att man inte berör dem oförberett, att man närmar sig
barnen framifrån och tar kraftfullt i barnen med hela handflatan. Massage
kan också påverka dessa barn i positiv bemärkelse (ibid).

Den kinetiska perceptionen  gör det möjligt att uppleva sin kropp och sina
rörelser. Störningar gör att motoriken blir klumpig, att precisionen i
rörelserna minskar, att barnen har svårt att veta om de gör saker hårt eller
löst, snabbt eller långsamt.  Barnen drar sig undan lekar där man ska härma
och använda sin kropp på liknande vis. Gestaltande övningar är bra för att
träna upp den kinetiska perceptionen (ibid).

Den vestibulära perceptionen  har med balanssinnet att göra och är viktig
för grovmotoriken.  Det finns också samband med huvudhållning,
ögonmotorik och synperception. Det handlar alltså om samspel mellan
olika sinnen (Ayres, 1993). Balanssinnesimpulser påverkar dessutom
vakenhetscentrum i hjärnstammen och medverkar i regleringen av
aktivitetsgrad och koncentrationsförmåga. Problemen kan visa sig som
över- eller underkänslighet för balanssinnesstimulering.  För att öka den
vestibulära perceptionen är det bra att använda rörelselekar med inslag av
vestibulär stimulering som att gunga, snurra och hoppa intensivt.
Undersökningar visar att man kan bana väg för normala reaktioner,
koncentrationsförmågan ökar och aktiviteten minskar (Duvner, 1994).

Barn med koncentrationssvårigheter har ofta problem med koordination,
finmotorik och grovmotorik. Dessa problem kan döljas av deras
"dumdristighet". De kastar sig ut i aktiviteter som klättring och annat.
Problemen kan påverka barnens emotionella och psykiska utveckling
eftersom de får svårigheter att hänga med i kamraternas aktiviteter
(Duvner, 1997;  Gyllner, 1992; Kadesjö & Gillberg, 1991; Selekovitz, 1996; ).

Barnens motorik är ofta ofullständigt automatiserad. Genom att titta på hur
barnet sitter kan pedagogen komma på en bra rörelseträning. Dålig stabilitet
kan bidra till en ständig rörelse och kompenserande ställningar, vilket kan
leda till sämre flyt t ex i skrivrörelsen. Funktionsträning är arbetssätt som
kan användas till exempel med musik. Förbättringar  kan leda till ett bättre
självförtroende (Duvner, 1994).

För att kunna styra en rörelse behöver barnet uppleva den, det hänger ihop
med perceptionen och kallas för sensomotorik. Motorisk förmåga är mycket
viktig för barnets upplevelse av sig själv. Det är bra om barnen har
möjlighet att delta i gruppaktiviteter med rörelse redan som små. Det kan
leda till en gynnsam utveckling.  Svårigheterna kan bestå i vestibulära,
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taktila och kinetiska perceptionsstörningar, dålig kroppsuppfattning, nedsatt
sensorisk integrering samt svårighet att avväga kraft, hastighet, riktning.
Barnen kan även ha svårt att planera en rörelse. De har också ofta en låg
vilotonus och en låg uthållighet samt inte sällan en bristande hämning av
motoriska impulser. Dessutom förekommer ofta även dåliga
hållningsreaktioner samt bålinstabilitet, medrörelser och primitiva reflexer
(ibid).

Olika former av ögonrörelser styrs av olika centra i hjärnstam, lillhjärna
och storhjärna. Barnen kan ha problem med sin samsyn. Det gör att ögonen
inte följs åt och det i sin tur gör att föremålet vi tittar på inte hamnar i gula
fläcken i båda ögonen. Barnen får svårt med avståndsbedömning.  De kan
också ha problem med konvergensen.  Med det menas att ena ögat kopplas
ur när ett föremål kommer närmare än 12-15 cm.  Dessutom kan problem
med ackomodationen förekomma. Då får barnen svårt vid växling mellan
seende på långt och nära håll. Följerörelser är ett annat vanligt symptom.
Det blir då svårt att följa ett föremål över mittlinjen och rörelserna blir
ryckiga (Duvner, 1997).

Gillberg (1996) menar att barn med koncentrationssvårigheter ofta även har
problem med tal- och språk. Han nämner också att de kan ha dålig
munmotorik och det påverkar självklart förmågan att uttrycka sig.
Dessutom finns kopplingen mellan oförmågan att sovra bland auditiva
intryck och svårigheten att tänka abstrakt. Det blir därför svårt för dessa barn
att föreställa sig det som kommer eller har varit, vilket i sin tur påverkar
den språkliga nivån.

För att kunna sovra bland intryck måste barn kunna hålla kvar dem i
minnet ett par sekunder för att de sedan ska "lotsas vidare" till det
medvetna tänkandet. Fungerar inte korttidsminnet kommer alla intryck till
en högre nivå och det blir väldigt arbetssamt. När det gäller långtidsminnet
så lagrar vi det som är av betydelse, det som är lustfyllt och det som är av
överlevnadsvärde. Barn med ADHD gör dock om samma misstag gång på
gång. De kommer ihåg saker som hände för länge sedan, men inte de som
hände nyss (Duvner, 1997). Minnet hänger också ihop med den kognitiva
förmågan. Barnen har alltså problem med att generalisera, förstå begrepp,
resonera om och förstå abstrakta termer. Detta påverkar  barnens förmåga att
ta instruktioner, de har svårt att uppfatta sådana som består av flera led. De
måste få en instruktion i taget för att sedan de klarat av den deluppgiften få
en ny instruktion (Gillberg & Kadesjö, 1992).

Jag var tidigare inne på att intryck hos de här barnen går rakt upp på en
högre medveten nivå för bearbetning i hjärnan. Den automatiska
omedvetna sovringen fungerar inte hos barn med perceptionsstörningar.
Alla intryck bearbetas alltså aktivt vilket gör att hjärnans resurser används
mycket oekonomiskt. Det brukar kallas bristande automatik. Gyllner (1992)
skriver om tre nivåer. Den första nivån tar emot inkommande impulser,
mellannivån utgör en bearbetningsnivå som hanterar den inkommande
impulsen utan att man behöver tänka på det och den tredje nivån är den
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tänkande som aktivt och medvetet bearbetar impulsen. Författaren antar att
det hos barn med koncentrationssvårigheter finns allvarliga brister i
mellannivåns funktion, vilket gör att den högsta nivån måste användas i
princip hela tiden.

Gillberg (1996) betonar att vakenhetsproblem kan vara en av de största
orsakerna till koncentrationssvårigheter. Han skriver om att dessa barn
befinner sig i ett halvvaket tillstånd, och menar att centralstimulerande
medel höjer barnen till ett vaket tillstånd. Detta förklarar också varför
många av barnen mer eller mindre uttrycker höga kraftiga ljud. De väcker
sig själva.

Åtgärder och behandling

Motorisk träning är ett omdiskuterat område. Vissa författare skriver att det
tränar inget annat än motoriken. Men påverkar inte den motoriska
funktionen barnets självförtroende (Kadesjö, 1993; Duvner, 1994)?

Perceptionell träning betonas också. Det är viktigt att träna både auditiv,
visuell, taktil, vestibulär och kinetisk perception. Barnen har oftast
svårigheter inom alla dessa områden (Duvner, 1994).

Sensomotorisk träning går ut på att rätta till störningar i den naturliga
utvecklingen av hjärnan som enligt författaren sker genom normal fysisk
aktivitet.  Om ett barn inte har kunnat rätta till dessa störningar hemma
under sin lek behövs behandling för att få hjälp att göra det som enligt
författaren ingår i deras naturliga utveckling (Ayres, 1988).

Medicinering är ännu mer omdiskuterat än motorikträning. Förespråkarna
menar att centralstimulerande medel höjer vakenhetsnivån och gör att
kommunikationen mellan nervcellerna fungerar bättre. Motståndarna
menar att det är förkastligt att använda amfetamin och liknande eftersom
det finns så lite forskning om konsekvenserna (Kadesjö, 1993).

Musikens funktion

Jag kan passa på att här tydliggöra begreppen funktionsinriktad musikterapi
och FMT-metoden. I Sverige finns utbildning i FMT-metoden på två ställen,
i Uppsala och Arvika. Det är Lasse Hjelm som är upphovsman till denna
strikta form av funktionsinriktad musikterapi där alla använder sig av
samma melodier, non-verbal kommunikation och utvecklingssteg i samma
ordning för alla barn, även om de får utvecklas i sin egen takt. Det finns
också andra som arbetar med funktionsinriktad musikterapi, men då i
vidare bemärkelse. Den kan också till exempel innehålla psykodynamiska
inslag, andra instrument än piano och kommunikation med sång eller tal.
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Kim (1996) tar i sin bok upp att barn med MBD/DAMP är  en stor
klientgrupp där många lättare tar in och lagrar musikupplevelser bättre än
ord. Barn med dessa svårigheter har ofta bristande automatik, deras rörelser
samordnas inte effektivt, och deras sinnesintryck silas inte som de ska. De
har också svårt att göra två saker samtidigt på grund av en störning i det
limbiska systemet, skriver författaren.  Musikterapin kan hjälpa dem att
bana nya associationsspår i hjärnan som kopplar ihop rörelse och handling.
Musikterapin kan också förbättra perception och uppmärksamhet samt
träna upp fokuseringen.

När det gäller hur musik kan användas för att underlätta den auditiva
perceptionsproblematiken skriver Duvner (1997) så här.

Musiken blir en ljudskiss som utestänger alla andra ovidkommande intryck. Musiken 
uppväcker en behaglig, trygg och rofylld känsla. Många lär sig bättre med musik (s. 
100).

Att engagera barnet genom musikaliska sensomotoriska handlingar är en
central tanke i musikterapi. Dessa handlingar kan utveckla barnet
sensomotoriskt och generellt. Ruud (1990) betonar sambandet mellan
ljudperception och sensomotorisk utveckling. Han hävdar att tillägnandet
av sensomotoriska färdigheter oftast följer ett naturligt mönster, att vi lär
oss att koordinera känslointryck med egna motoriska handlingar.
Författaren skriver om musikprogram som tränar sensomotorik på olika
nivåer, alltså musikaktiviteter som leder till att stärka motorisk utveckling,
sensorisk utveckling och koordinering av sensomotoriska färdigheter.

Ruud menar också att barnet på ett tidigt stadium av motorisk utveckling
lär sig att skilja på de olika kroppsdelarna och vad de kan användas till
genom att de utforskar dem. Efter hand sätter de samman de olika delarna
och lär sig sammansatta motoriska mönster.  Musikterapin hjälper till med
de delar av denna träning som barnet inte har tillägnat sig på "naturlig väg".
Viljan att kunna slå på, eller få ljud från ett instrument utnyttjas. I
musikterapi kan musiken också utnyttjas till att tvinga barnet till en bättre
kroppshållning,  till exempel genom att ställa upp instrumenten på ett
speciellt sätt.  Man kan också se till att få med övningar som övar upp
samspelet mellan de olika kroppshalvorna, hävdar författaren.

Samtidigt med motoriken tränas också perceptionen. Speciellt visuellt
minne och auditiv perception kan tränas med hjälp av musik, likaså  öga-
handkoordination. Det gäller att anpassa instrumenten till barnens förmåga
i dessa sammanhang så att de hela tiden känner att de lyckas, annars kan
man lätt tappa deras intresse och lust för att fortsätta (Ruud, 1990).

Forsberg (1991) skriver om att terapeutens inledande stimulus från pianot
når barnets hörsel. Tonerna tas in, registreras, sorteras och jämförs med
tidigare minnen och erfarenheter. När det är lokaliserat leder synen
motoriken till det aktuella instrumentet, som anslås och ger svar/feedback
på rörelsen. Eftersom det handlar om musikinstrument, blir responsen
framförallt auditiv, men även taktilt får barnet en bekräftelse på att det
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träffat instrumentet. Synen kan också ha en kontrollerande funktion här.
Terapeuten bekräftar dessutom på sitt instrument. Feedbacken blir förstärkt
och uppmuntrar till fortsatt kommunikation. Vidare skriver Forsberg att
musik och rörelse egentligen inte går att hålla isär, i många språk är orden
ett gemensamt begrepp. All musikutövning kräver motorisk aktivitet.
Musik kan vara lika mycket ett motoriskt som ett akustiskt fenomen.
Spänning och avspänning påverkar vår känslostämning.

"Med klanger ord och bevegelse försöker musikkterapeuten å nå den
handikapede gjennom flere sanser (Ruud, 1990, s. 145)". Författaren vill göra
individen öppen för intryck genom beröring med instrumenten, hörsel- och
synintryck, koordination av kroppsdelarna och genom dans och fri rörelse.
Ruud skriver också att just musikens uppmärksamhetsfångande och
aktiverande verkningar lägger en grund för inlärning.  Musikaktivieterna
kan göra att individen kan koncentrera sig och samla sin uppmärksamhet
mot nuet. Både språk- och begreppsuppfattning kan stimuleras genom
perception av musik och genom speciella begreppssånger om till exempel
färger.  Det är lätt att tänka sig att det ger träning i att förstå symboler om
barnen spelar efter noter eller andra grafiska symboler.

Vidare påpekar Forsberg (1991)  att det i forskning har visat sig att båda
hjärnhalvorna är engagerade när vi lyssnar på musik och språk.  Höger
hemisfär visar sig ha en nyckelroll i samband med musik.  Denna hemisfärs
helhetsseende är avgörande. Vid musiklyssning når ofta flera olika stimuli
hjärnan samtidigt. Detta kräver en helhetsuppfattnng. Melodi och klang
anses tas upp av höger hjärnhalva medan rytm av vänster.  Att musik kan
vara uppmärksamhetsfångande och påverka vakenheten förklaras av att
alla yttre och inre sinnesintryck påverkar det retikulära aktiveringssystemet.
Det är ett komplicerat system genom hela hjärnstammen, som reglerar
barnets vakenhet och uppmärksamhet.

Lägger vi till dessa korta antydningar den hjärnaktivitet som utlöses vid ett aktivt 
muciserande med motoriken och dess samspel med olika sensoriska system 
framstår musikens potential till neuropsykologisk aktivering  med all tydlighet
(Forsberg, 1991, s. 33).

Författaren har granskat aktuell forskning om koncentrationssvårigheter
och jämfört dessa med musikens egenskaper.

Granskningen resulterar i åtskilliga belägg för att det finns en koppling till aktuell 
forskning. Det visar sig finnas gott om förklaringar till att musiken tycks ha en 
potential som terapeutiskt instrument med kvalitéer, som är väl lämpade för arbetet 
med MBD-barn och att dessa kvalitéer på många sätt utnyttjas i den aktuella 
inriktningen mot psykologiska symptom för en stärkt jagkänsla t ex är minst lika 
viktig som inriktningen mot senso-motoriska symptom (Abstraktet ).

Allmänpedagogiska överväganden

Det är viktigt att alla som arbetar i skolan har kunnighet om
koncentrationssvårigheter.  Klasserna får inte vara för stora, de ska vara
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slutna enheter och ha struktur. Barnet bör placeras långt fram i
klassrummet och gärna intill en vägg utan fönster, eller kanske mellan
"föredömliga" barn. En hög pulpet med hög stol, eller kanske ligga på golvet
en stund är bra ställningar för barn med koncentrationssvårigheter.
Instruktioner måste göras på ett bestämt sätt. Först måste läraren vara säker
på att barnet hör, kanske måste han/hon ta i barnet för att få kontakt.
Ögonkontakt ska inte krävas. Instruktionerna ska vara så korta som möjligt
och tas ett steg i taget (Selekowitz, 1996). Helst ska en miljö där barnet
känner att det kan fråga om hjälp skapas. Det kan vara bra att lära barnen att
"peppa" sig själva genom att de småpratar med sig själva. Inbyggda
belöningar är också bra. Iglum (1999) betonar att belöningarna hellre ska
vara få och frekventa än tvärt om. Hon menar att barnen behöver en direkt
feed-back, de kommer inte ihåg en stor belöning en längre tid.
Rörelsepauser passar också väldigt bra för de här barnen (Gillberg & Kadesjö,
1991).

Dåliga cirklar befästs i skolan och måste också brytas här. Det gäller att barnet
får lämpliga förväntningar på sig. Duvner (1998) påpekar att
miljöfaktorernas inverkan innebär att allt fler barn med medelmåttiga
förmågor kommer att uppvisa uppmärksamhetsstörningar och
anpassningssvårigheter på grund av att samhället, förskolan och skolan
ställer allt högre krav på moget, självständigt, anpassningsbart beteende och
god impulskontroll. Det måste alltid finnas med i värderingen av
symptomen menar han. Samme författare ifrågasätter också hur skolan tar
vara på dessa barns positiva egenskaper.

Åtgärder som syftar till att ett barn med koncentrationssvårigheter ska klara
sig bättre i skolmiljön är i princip alltid bra även för de andra barnen. Hjälp
till vakenhet kan behövas, förutom rörelsepauser kan datorns rörliga bilder
vara ett bra hjälpmedel, musik i öronen ett annat. Förståelse, beröm och
struktur är tre viktiga punkter. Ute kan barnen behöva övervakning så att
de inte ställer till problem för sig själv och andra (ibid).

Även personkemin är viktig, och lärarlaget ska därför inte dra sig för att
diskutera vem som lämpar sig bäst för att ha hand om barn med den här
problematiken. Det är också av vikt att den läraren inte har stora problem
med sig själv. Handledning är mycket centralt. Och sist men inte minst
betonas kontakten mellan hem och skola (ibid).

Uljens (1997) menar att den pedagogiska processen inkluderar
undervisnings- och studieaktiviteter vilka har som gemensamt syfte att
utveckla den lärandes kompetens i önskad och överenskommen riktning.
Författaren förespråkar en reflektiv didaktik. Han menar att att den
intentionella verksamheten bestående av fostran och undervisning måste
planeras och inte minst utvärderas och detta på fyra plan. Uljens definierar
dessa  nivåer enligt följande; den kollektiva nivån, den individuella nivån,
den interaktiva nivån och till sist elevens nivå.
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När det gäller barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter kommer
den kollektiva och den individuella nivån att se lite olika ut beroende på i
vilken regi verksamheten äger rum. Styrdokumenten varierar dels mellan
grundskola och musikskola och dels mellan de lokala skolplanerna.
Dessutom påverkar de olika skolkoderna, kontexterna denna nivå. Det
interaktiva mötet  är troligtvis den viktigaste nivån när det gäller barn i
behov av särskilt stöd.  Jag tror att förhållningssätt och kunskap om
individens behov är väsentliga på det här planet. När det gäller elevnivån
betonar författarna att pedagog och elev ska komma överens om
gemensamma mål, vilkket kan vara svårt när det handlar om barn med
koncentrationssvårigheter och musik.

Hanken och Johansen (1998) tillåter sig att använda ganska vida definitioner
av målen med den musikpedagogiska verksamheten, nämligen kognitiva,
psykomotoriska och affektiva mål. Utgår pedagogen från eleven och
kommer överens  om delmål under dessa rubriker tillsammans med
barnet/ungdomen och dess föräldrar samt andra inblandade kan det säkert
vara en hjälp för planering, verksamhet och utvärdering.

Hanken och Johansen (1998) betonar vikten av att se till elevens
förutsättningar när det gäller musikpedagogisk verksamhet. De tar upp den
biologiska processen, den fysiska utvecklingsnivån, den motoriska
utvecklingsnivån, den kognitiva utvecklingsnivån och den sociala
utvecklingsnivån. Författarna betonar att hur krävande innehållet i
undervisningen är och vilka metoder som används påverkar om barnet är
moget för undervisningen eller inte. De påpekar att det ställer krav på
pedagogens vilja att anpassa sina metoder och förväntningar till hur den
enskilde eleven lär sig på bästa sätt. Vidare skriver författarna att de
uppfattningar, förhållningssätt och värderingar som pedagogen knyter till
sin verksamhet också påverkar den i hög grad. Inte minst gäller detta barn
och unga med koncentrationssvårigheter.

Samma författare skriver också om reformpedagogiken. När de
sammanfattat reformpedagogers gemensamma uppfattningar har de fått
fram följande ställningstaganden. Barnets naturliga egenskaper skall
utnyttjas och inte förtryckas, barnets intresse ska vara huvudmotivationen,
barnet skall utvecklas allsidigt, inte bara intellektuellt, undervisningen skall
ta utgångspunkt i barnets utveckling och ta tillvara individuella skillnader,
barnets aktivitet skall vara en ledande metodisk princip, undervisningen
skall ha sin utgångspunkt i tvärfackliga ämnen och helheter, läraren skall
vara vägledare och kunskapsförmedlare, det läggs stor vikt på de sociala
aspekterna av inlärning och till sist fordras en god kontakt mellan skola och
närmiljö.

När det gäller frågan om vad kunskap i musik är  så skriver författarna om
"taus kunnskap", det vill säga tyst kunskap. Att kunna musicera
tillsammans med andra på sin nivå eller att kunna kommunicera med
hjälp av musiken är också en form av kunskap. Vidare menar de att
tillrättaläggande av undervisningsmetoder för att eleven ska få en egen
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känslomässig upplevelse av musik är mycket centralt. Danielsson och
Liljeroth (1996) skriver att kunskaper måste förankras i erfarenheter  för att
bli användbara. För att en individ ska kunna göra det gäller det att han eller
hon blir mött på sin nivå.

Jag vill gå tillbaka till förhållningssättets betydelse. Jag tycker att Danielssons
och Liljeroths beskrivning är värd att tas med ordagrant.

Förhållningssätt som fenomen utgörs enligt våra studier av en individs tankar,
föreställningar och idéer, och den centrala funktionen är tänkandet. Detta fält
omfattar också hur budskap och intryck sovras och tas emot och hur en person av en
individs erfarenheter, kunskaper, värderingar, känslor, relationer,
kommunikationsförmåga och allt övrigt, som finns i den enskildes livshistoria och
som förmedlas av viktiga personer men också allmänt av samhälle och kultur (1996, s.
25).

Enligt min mening hänger förhållningssättet ihop med didaktikens
reflekterande. Jag tycker att det också tillför en dimension, att pedagoger inte
minst behöver reflektera över sig själva och sina handlingar, speciellt när de
arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Även Iglum (1999) betonar
förhållningssättets betydelse i sin bok om barn med ADHD och Tourettes
syndrom.

Människors förhållningssätt påverkar också hur de bemöter andra. Enligt
Danielsson och Liljeroth (1996) omvandlas  tankemönster till bemötande
som leder till samspel som i sin tur leder till att människor kan få
möjligheten att växa. De skriver att man inte ska tro att man ska finna en
lösning, till exempel på ett utvecklingshinder. Författarna förespråkar i
stället ett vidgat tänkande och handlande. Kan en pedagog tänka sig flera
möjliga orsaker till ett problem så kan han/hon också se flera möjliga sätt
att arbeta med problemet. Författarna betonar vikten av samspel mellan
pedagog och barn/ungdomar. De menar att kommunikation har olika
kvaliteter med eller utan djup och präglas av positiv eller negativ atmosfär
och sker alltid i möten. Tiden spelar stor roll och resultatet kan bli såväl
personlig växt som nedbrytning.

Kim (1996) betonar också vikten av förhållningssättet, i rollen som
musikterapeut. Hon påpekar att  det terapeutiska arbetet inte fungerar om
terapeuten inte hela tiden är beredd att aktivt ge av sig själv, både fysiskt och
psykiskt. Terapeuten använder sin kropp men också sina livserfarenheter,
sin glädje men också sina egna genomlevda svårigheter som redskap. Med
de erfarenheterna som grund kan terapeuten identifiera sig med klienten,
försöka uppleva det klienten beskriver och reagera som klienten, menar
författaren.

Som jag skrev i inledningen hade jag innan denna undersökning tankar
om att musik rätt använd skulle kunna stötta barn med
koncentrationssvårigheter på många olika sätt. Jag tycker litteraturen dels
visar på flera områden där musik skulle kunna användas, dels på exempel
där den redan används. Tanken med den empiriska delen av
undersökningen är att ta reda på hur pedagoger med olika erfarenhet,
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utbildning, ålder och kön uppfattar musikens betydelse i sitt arbete med
barn med koncentrationssvårigheter.

Syfte
Syftet med denna undersökning är  att studera pedagogers uppfattning om
hur musik kan användas i arbetet med barn med koncenrationssvårigheter.
Vilket stöd är dessa barn i behov av och hur kan musiken stötta dem?

Metod
När det gäller undersökningens empiriska del så har jag intervjuat personer
med erfarenhet av musik och barn med koncentrationssvårigheter. Jag var
intresserad av pedagogernas uppfattning om hur musik kan användas med
dessa barn. Min intention var att intervjupersonerna skulle vara pedagoger
med olika utbildning, olika yrkeserfarenhet, olika ålder och olika kön.
Självklart blev tillgängligheten begränsande på grund av tid och möjlighet
att resa. De personer jag intervjuat fördelar sig enligt följande.
Förkortningen och bokstaven i parentesen efter beskrivningen av varje
person är ett kännetecken jag använder mig av i resultatdelen.

Man, född 42, musikdirektör, doktorand i Musikvetenskap,
(musikpsykologi, neurologi, musikvetenskap) och musikterapeut, har
arbetat inom grundskola, lärarhögskola och på en institution där läkare,
psykologer och pedagoger arbetar under samma tak. (Ip A)

Man född 52, Musiklärare, musikterapeut, har arbetat inom grundskola,
särskola och musikskola. Arbetar med en utvecklad form av FMT-metoden;
"Musik för barn med glädjebehov". (Ip B)

Kvinna född 58, musiklärare som har läst 20 poäng musikterapi, har arbetat
inom grundskola, musikskola och särskola. (Ip C)

Kvinna född 58, pianopedagog och musikterapeut. Har arbetat inom
musikskolan. Arbetar relativt strikt med FMT-metoden. (Ip D)

Kvinna född 58, Förskollärare och specialpedagog samt förälder till barn
med koncentrationssvårigheter vilket går i musikterapi, har arbetat inom
barnomsorgen. (Ip E)

Kvinna, född 43, lågtsadielärare och specialpedagog som även läst 20 poäng
musikterapi. Har arbetat på särskola, grundskola och skoldaghem, främst
med barn som har sekundära koncentrationssvårigheter. (Ip F)

Dessa sex personer intervjuades på deras eller på min arbetsplats.
Intervjuerna som varade i ca 30-60 minuter, spelades in på ljudband och
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skrevs ut i princip ordagrant.  Därefter skickades de ut till respektive
intervjuperson för en kontroll av att deras svar uppfattats på rätt sätt.
Frågorna finns med som bilaga 1. Deras kompletteringar satte jag ihop med
intervjuutskrifterna och tolkade dem på samma sätt (se bilaga 1). Jag
berättade för de intervjuade att de kommer att vara anonyma i uppsatsen,
och att vilken kommun de arbetar i  ej skulle nämnas. Vidare förklarade jag
att inspelningarna kommer att förvaras på ett säkert ställe under arbetets
gång samt förstöras när de inte behövs längre.

Min metod har varit löst strukturerade intervjuer och enligt Kvale (1997) är
hermeneutiken dubbelt relevant för intervjuforskning.

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den 
muntliga diskursen förvandlas till texter som skall tolkas (s. 49).

Först intervjuade jag  mina utvalda pedagoger och då skapade dialogen en
text som senare tolkats. Själva processen som försiggick under  tolkningen
av den nedskrivna texten kan ses som  ytterligare en dialog. Den processen
är början på den hermeneutiska spiralen där de enskilda meningarna
bestäms av textens helhetliga mening. Alltså var jag för att kunna tyda ett
enskilt uttalande från någon av mina intervjupersoner  tvungen att ha
förstått meningen bakom hela intervjun. Vidare kan min bestämning av
delarnas betydelse förändra helhetsintrycket, och det i sin tur kan förändra
delarnas betydelse. Det är jag som forskare som måste avgöra när den
oändliga processen ska avslutas.

En annan viktig tanke när det gäller hermeneutiska intervjuer är det
frigörande kunskapsintresset. Om jag får mina respondenter att reflektera
över det jag undersöker och sedan också visar dem det jag kommit fram till
kanske jag, i bästa fall, bidrar till att den socialt konstruerade världen
förändras (Kvale, 1997).

I intervjuutskrifterna försökte jag hitta kategorier för att få struktur på
resultatdelen. Min ambition har varit att skriva så narrativt som möjligt
med med analytiska inslag, systematiskt och noggrant men ändå enkelt. Jag
har haft den traditionella vetenskapliga dispositionen av ett arbete som
utgångspunkt (Kullberg, 1997).

För att göra läsningen intressant och få trovärdigheten att öka har jag
försökt att dela med mig av de svårigheter jag mött och de upptäckter jag
som forskare gjort under "resans gång" vilket Wheeler (1995) betonar.

In addition to the information offered in the researcher´s personal context, it is not
unusual for qualitative researchers to discuss what it was like to conduct a study and
how they has changed them as individuals. The purpose of this is to establish a
human context for the study  in terms of the meaning it held for the researcher.
Discussing personal difficulties and triumphs often engages the reader in the text,
and provides important methodological information that helps the reader judge
the trustworhtiness of the findings (s. 308).
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Resultat
Resultatdelen inleds med citat från två av intervjupersonerna om musik
och koncentrationssvårigheter i allmänhet.

 Men för många när de vandrar mellan instrumenten så blir det alltså en koncentration 
alltihop. Det blir som en gestalt, de är en del av gestalten, det låter 
japanskt/kinesiskt hela tiden och det är de som skapar det. De är en del i det hela. . . 
Ibland kan man få en sån där guldstund när vi kanske håller på en och en halv minut. 
Jag ställer alla instrumenten så att de står i en cirkel runt omkring dem. De sår 
instängda där. Så fort de spelar någonting så svarar jag. Det händer då ibland att vi 
kan ha hållit på, de kan ha förlängt sin koncentration från 4 sekunder till två och en 
halv minut (Ip B).

 Och jag tänker särskilt på en kille som hade stora koncentrationssvårigheter, som 
valde att spela trummor. Och när jag var med honom på hans trumundervisning, jag 
såg honom aldrig så koncentrerad som då. Så jag tror att det här med barn och 
koncentrationssvårigheter och musik det är någonting väldigt fint, en väldigt fin 
kombination (Ip F).

Resultatet av intervjuerna, det vill säga pedagogernas uppfattningar,
kommer jag att redovisa under tre större rubriker, vilka växte fram ur
materialet. Varje sådant huvudavsnitt avslutas med en sammanfattande
kommentar. Dels ett socialt respektive neurologiskt perspektiv, dels
kommer jag att redovisa respondenternas uppfattning om vad som är
viktigt när man som pedagog arbetar med musik och barn med
koncentrationnssvårigheter. En av respondenterna uttrycker uppdelningen
mellan de två förstnämnda perspektiven på följande sätt.

När vi tittar på de här barnen då så kan vi säga att det finns två perspektiv, dels kan 
man säga ett sociopsykologiskt perspektiv, och då har jag som bakgrund det att musik 
spelar en så stor roll i ungdomars liv. Och jag brukar hänvisa till, som jag också utgår 
ifrån i min avhandling, att 90% av svenska ungdomar, uppger att musik är ett 
stort/mycket stort fritidsintresse. Det är ett viktigt livsinnehåll.  . . . Det andra 
perspektivet är då ett neuropsykologiskt perspektiv. Då tar jag fasta på att  musiken 
har en enorm potential till att aktivera och stimulera, då är musiken inte 
avkoppling, vilket är högst legitimt, utan då är musik påkoppling, och aktivitet. 
Och det skulle jag kunna prata mycket längre om neuropsykologiskt hur musiken 
aktiverar olika nivåer, i våra system. Och där har jag som musikterapeut och även 
som musikpedagog fått en potential. Där kan jag då aktivera , hjälpa till, på det här 
neuropsykologiska planet. Att samordna, så att det är två huvudperspektiv (Ip A).

Socialt perspektiv

Musik i klass
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Flera av intervjupersonerna tar upp barnens situation i klassrummet när
det gäller musikundervisning. De nämner att de med ökad kunskap om
koncentrationssvårigheter i olika former har fått större förståelse för
barnens beteende, men att det också kan kännas frustrerande att inte kunna
underlätta för dem.

På grundskolan har  man aldrig den möjligheten att få sätta sig  med den eleven, 
det finns aldrig den tiden. Utan i och med att min tjänst ser ut som den gör så ska  jag 
iväg då på nästa ställe. Och det finns ju inte heller från rektorernas sida intresse för 
att man  kanske  skulle ta och sätta in lite extra musik för den här eleven som den 
klarar av eller  att  man med hjälp av musik kan klara andra skolämnen,  det gör det 
inte (Ip A).

Ofta klarar dessa barn inte av musiklektionerna över huvud taget, de kan
ligga under bänkarna, spela pajas, rusa omkring, sätta igång konflikter och
flera andra saker som gör att de upplevs som ett störande moment. Flera av
respondenterna påpekar att det borde finnas tillgång till enskild
musikundervisning eller musikterapi på varje skola/daghem, likaväl som
det finns specialgymnastik eller specialsvenska. De påpekar att
musikpedagogen borde vara en av delarna i den helhet som ska omge barn
med koncentrationssvårigheter. De betonar hur stärkande det kan vara för
dem istället för musik i klassrummet som kan vara nedbrytande när det
gäller självförtroendet. I flera av intervjuerna kommer det dessutom fram
att enskild musikundervisning under en period kan göra att de klarar av att
gå tillbaka till musik i gruppsammanhang. Klasslärarens och rektorns
inställning är avgörande menar de också. Om klassläraren kan tänka sig att
ha eleven själv, eller att vara med på lektionen, vilket då ofta blir på
övertid, ser situationen helt annorlunda ut.

En av respondenterna säger så här om det dubbla fenomenet som
musikundervisning kan vara för dessa barn.

Och jag brukar hänvisa till, som jag också utgår ifrån i min avhandling, att 90% av
svenska ungdomar, uppger att musik är ett stort/mycket stort fritidsintresse. Det är
ett viktigt livsinnehåll. Mycket kanaliseras genom musik, mer än vad vi tänker på.
Och det är mycket mera än det här med underhållning, avkoppling, osv, dekoration.
Utan när vi tittar på forskning inom det här området, det har kommit en ny bok nu,
som just skildrar forskningsläget på det här, Social psycology of music, och då visar
det sig att det här står ju för mycket djupare dimensioner, det här med musiken. Det är
alltså livsstil, kommunikation, förhållandet till andra generationer, väldigt
mycket. Om  man då på grund av ett funktionshinder mer eller mindre är utestängd
från det här trevliga, det kan upplevas som ett handikapp  och det här är ett väldigt
svårt möte i skolan. ...För när de kommer med barn hit så säger de ju att  musiken  ska
vi inte tala om, vi kan vi kan inte ha honom på musiken. och när jag reste som
metodiklektor begrep jag inte vad det kunde bero på. Så att det är ett perspektiv
alltså, att hjälpa dessa barn i det här perspektivet, att hjälpa dessa barn att
uppleva det positiva i musiken (Ip A).

Orsaken till att det är så besvärligt för barn med koncentrationssvårigheter
på musiklektionerna är enligt respondenterna att situationen är så komplex.
Dels är själva musiken komplex, en kombination av ljud som flyter över tid
och som är svår för barnen att ta in. Dels är hela situationen full av intryck.
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Hela klassen spelar och sjunger samtidigt, det är stökigt av naturliga skäl
och dessutom kommer alla biljud till. Det blir kaos för dem vilket de
försöker fly ifrån.

En av de intervjuade berättar om ett projekt där han instruerat och
samarbetat med pedagoger i en förskoleklass. De hade icke musikaliska mål
och verksamheten gick ut på att de skulle stärka de svagare eleverna inför
skolstarten. De elever som visade sig behöva det fick enskild undervisning
av terapeuten, inte musikterapi utan specialmusik, analogt med
specialgymnastik betonar respondenten, för att sedan gå tillbaka till
gruppen. Han träffade dessutom hela gruppen regelbundet en gång i veckan.
Projektet slog mycket väl ut och när det kom till besparingstider drog man
ner på allt utom just denna musikverksamhet. Trots allt är det vanligt med
nedskärningar och snåla plånböcker när det gäller musik för barn med
koncentrationssvårigheter. Jag hoppas att fler rektorer och makthavare
kommer att ha förståelse för problemen i framtiden. Ett citat som kan vara
intressant för dem är det följande.

Eftersom orkestern är ett fritt val, det har valt det, så det är aldrig några problem. 
Jag tror att jag under de här 12-13 åren har haft två stycken elever som har slutat. Det 
största problemet är att de hänger kvar så länge, från lågstadiet tills de slutar 
gymnasiet. Så totalt  har jag tretton platser och det blir ju aldrig någon cirkulation. 
Och här ifrån musikskolans sida så är det ju ingen verksamhet som syns utåt heller, så
man vill ju inte ge så mycket tid till det. Jag har även fått kriga för den tid som har 
varit. Eftersom det inte syns och det drabbar så få, så är det lätt att skära ner (Ip C).

Barnens självkänsla

Alla respondenterna påpekar hur dålig självkänslan hos dessa barn ofta är.
Som jag visade på i förra stycket kan musik påverka den, beroende på hur
den används, både negativt och positivt. Det framförs också i intervjuerna.
Dels kan  barnen bli bekräftade i musikstunden eller knäckta. Det finns
många möjligheter för musikpedagoger och terapeuter att stärka deras
självförtroende. Det handlar om hur de blir bemötta. Att vi ser dem som de
människor de är. En av musiklärarna betonar vikten av att gå ut och möta
eleverna och ta dem i hand utanför musikrummet varje gång de kommer
för att ha musik.

De pratar också om att dessa barn dagligen upplever misslyckanden, de
känner att de inte "platsar" och att de ideligen handlar på fel sätt. På
fotbollen är de klumpiga och i musiksammanhang känner de ångest. En av
respondenterna påpekar att vi aldrig kan bota barnen från deras handikapp,
de har sina problem och ett hårt liv som ligger framför dem. Det  vi kan
erbjuda dem är resurser, känslan av att de duger och att de "platsar".
Förutsättningen, fortsätter respondenten, är att de känner att det är värt att
investera i ett samarbete med oss. Det kan ta sin tid, eftersom de blivit
svikna av vuxna många gånger. När vi fått förtroendet är det viktigt att vi
är medvetna om vilket ansvar vi har eftersom musik ger djupa emotionella
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avtryck. Förskolläraren/specialpedagogen jag intervjuat pratar enligt
följande om hur musikterapi har påverkat hennes barns självkänsla.

Min erfarenhet av musikterapi är genom att jag har ett barn som går i musikterapi. 
Och där ser  jag  att den stora förändringen när han började gå där, det var att han fick 
en  självkänsla, han fick en identitet, framförallt fick han en identitet inför 
kompisarna. Att han var  den killen  som spelade trummor, och han  växte ju i det. 
För att det är svårt med barn  med koncentrationssvårigheter att hitta  sin 
identitet för att det är svårt att hitta aktiviteter så att säga där de kan delta.  
Väldigt många aktiviteter är så tävlingsinriktade, så de faller ju ur direkt. De har 
inte en chans där. Men genom att musikterapin utgår ifrån barnets villkor och vad det 
klarar av så ser man ju att det är  mycket positivt och att det verkligen stärker 
individen (Ip E).

Samma person betonar också vilken "oas" det är för de här barnen att
komma till en enskild musikstund, där de får chansen att slappna av från
alla krav och ljud de omges av hela dagarna. Hon påpekar att när de
kommer dit är de helt slut men när de går därifrån är de  både trötta och
glada. Det har varit underbart att se, tycker hon. En önskan finns att de här
barnen skulle få fler chanser att känna sig så.

Flera av de intervjuade är noga med att påpeka att prestationskrav inte skall
ställas på dessa barn. Det har de fullt av i sitt vardagliga liv. En av dem säger
att han ser att de blir nervösa när han visar dem något, trots att han inte
säger något, de har det i sig menar han. Barnen försöker då "komma
undan", de hittar på något annat. Musikterapeuten som arbetar strikt efter
FMT-modellen menar att bara ögonkontakten kan gör att de känner krav på
sig. Blickar kan vara uppmanande menar hon. I stället framhåller hon att
det är barnets sak. Har barnet uppfattat instruktionen så "fixar" han eller
hon det, annars visar barnet att det inte är på den nivån än.

En annan av de intervjuade betonar att det kan ta något år innan
självkänslan förbättras. Han tar upp ett exempel med en pojke som efter ett
och ett halvt år började titta sig i spegeln (som alltid står framför dem) och
rätta till håret. Samma respondent undrar över om självkänslan är något
som utvecklas eller något som barnen får tillbaka. Den person jag
intervjuade som arbetat bl a på skoldaghem säger så här.

Eftersom många utav de här  barnen var barn med dålig skolerfarenhet, så tänkte 
jag  så här att det ska kännas skönt att vara bra på något. Och då tog  jag alltså 
kontakt  med kommunala musikskolan, dels för att de här barnen skulle få enskild 
undervisning  och dels för att vi skulle kunna starta upp en orkester(Ip F).

Hon påpekar att det handlar om att markera sitt jag, genom att stå där med
sin tuba eller sitt horn. Något som också påverkade självkänslan i det här
sammanhanget säger hon, var att även lärarna var med och spelade, och att
de var nybörjare och också kunde göra fel. Dessutom var det stärkande för
dem att de varje termin kunde stå på scenen tillsammans och visa upp sig
för sina föräldrar, även om de spelade alla toner på fel ställe så stod de där.
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Det blir ett tillfälle att vända på den negativa självbild de ofta har, säger hon
också.

Det som gör att en musikstund kan upplevas som bekräftande, säger de
tillfrågade, är dels lärarens förhållningssätt och förmågan att bemöta barnet
så att det inte känner sig misslyckat. Dels är det att de får chansen att arbeta
utifrån sin nivå. Det kan då ofta vara  så att de behöver vara ensamma med
pedagogen/terapeuten för en längre eller kortare tid, få en starkare
självkänsla för att kunna fungera bättre i andra sammanhang, kanske till
och med gruppsammanhang med musik. Dessutom är det väldigt viktigt att
de inte känner några krav på prestation. En möjlighet musikpedagoger har
är att på ett lekfullt sätt träna barnets röst, vilket ofta leder till en starkare
självkänsla. Eftersom de ofta har problem med minnet så kan härmsång
vara ett bra alternativ, framkommer det. En annan möjlighet är att filma
barnen för att de ska kunna titta på sig själva och se och höra vilka
musikaliska sammanhang de varit i. Det är nyttigt för självkänsla och
självuppfattning på många sätt.

Möte mellan barn och vuxen

De intervjuade betonar vikten av att kunna möta barn med
koncentrationssvårigheter på tu man hand, om än i olika omfattning.
Musikläraren med 20 poäng vidareutbildning i musikterapi säger så här.

Där jag har jobbat mest med DAMP-barn, det är ju egentligen inom 
instrumentalundervisningen. Där jag har haft möjligheten att ha dem en och en, och 
jag har alltid enskild undervisning med dem. När de är mogna då kan jag ta in dem i 
en grupp (Ip E).

Det framförs att barnen i en "en-till-en-situation" får en direkt enskild
vuxenkontakt. De får bekräftelse på ett helt annat vis än vad de kanske får i
det vanliga skolarbetet. De får visa upp sig, vara någon. De får chansen att
välja vad de vill. På olika sätt menar de tillfrågade att grunden är att skapa
en kontakt.

 Vad de än väljer så svarar  jag på något sätt på instrument. Det är det som är grunden, 
att skapa kontakt. Vi härmade varandra utan att säga någonting. När vi gör det där 
så står jag kvar  så länge jag ser att de tycker det är roligt och jag tar inget initiativ, 
utan jag härmar dem när jag slår. Nu är det min tur säger jag sedan som i en lek, och då 
förstår de flesta att de ska härma. Vill härma.  Då försöker jag busa litegrann utan 
att säga något, jag få dem att skratta (Ip. B).

Musikdirektören/musikterapeuten talar om entrainment-begreppet. Han
menar att det handlar om att han bjuder upp med något spänningsskapande
på sitt instrument, då han skapat en optimal situation för barnet att svara
med sitt instrument eller sin kropp. Sedan får  barnet en direkt, oftast non-
verbal, bekräftelse. Han menar att han då kopplar bort sin
musikdirektörsmetronom och låter barnet vara subjekt. Den kvinnliga
musikläraren som också är musikterapeut talar om egen reaktion på egna
sinnesintryck, vilket är detsamma som entrainment-begreppet. Skillnaden
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är att hon, som arbetar strikt efter FMT-modellen, bara använder sig av
piano och bestämda melodislingor. Dessutom använder hon sig aldrig av
verbal bekräftelse, eftersom barnen just ska få chansen att reagera på sina
sinnesintryck spontant, eller ögonkontakt, vilket jag återkommer till senare.
Den tredje musikterapeuten instruerar non-verbalt eller med sjungen text,
vilket anses gå rakt in i höger hjärnhalva.

Det finns också uppfattningar om att det är mötet som är det utvecklande
steget, vilket en pedagog kan få vänta väldigt länge på. Musikläraren med 20
poäng musikterapistudier bakom sig säger så här.

Det är  ju så att man aldrig ska ge upp, man ska ha väldigt mycket tålamod...att man 
är medveten om att det alltid finns  något sätt att gå de här eleverna till mötes. Men 
man  vet  aldrig när mötet uppstår. Jag hade ett sådant möte igår, i en klassituation. 
De var då dubbla klasser, eleven går i och för sig i klass ett, men har varit väldigt 
yvig och inte klarat det och gråtit...Men igår, den här direkta kontakten, med ögat. 
Och ville  stå inför de andra och göra något och kände att han klarade det. Det var 
jättehäftigt och det lever  jag  jättelänge på. Men just det att det alltid finns något 
sätt precis som vi andra och  man kan få leta ganska länge ibland. Kanske beror det på
"sjukdomen" i sig, vad för tilläggshandikapp de har, som också kan spela in (Ip C).

Några av de tillfrågade berättar om att de även bekräftar barnens handlingar
när de "ballar ur". Miljön ska tillåta det, menar de. En av dem berättar om
en pojke som bara gick in för att slå sönder instrumenten på följande vis.

Det tog kanske fem veckor innan han tog mig i hand. Och så sa jag " var så god att sätt 
dig på trumstolen om du vill". Då gick han förstås inte dit utan till bastrumman och 
slog allt vad han orkade, jag höll på att dö. Det var så enormt hårt. Hela bröstbenet 
vibrerade. Jag svarade då med ett ackord. Han vände sig om och tittade på mig och 
slog ännu hårdare. Då svarade jag med ett ackord till. Han bara tittade på mig. Han 
tog då den största klubba han såg och gick till tamen och slog allt vad han orkade. 
Det låter ju som om det är malm i dom där. Jag svarade lite asiatiskt, han slog 
jättemånga gånger men det blev för starkt. Ljudet är ju så starkt. Han tog då några 
andra klubbor och försökte slå sönder de stora pukorna. Men det är ju omöjligt att slå 
sönder de där.  Han blev argare och argare för att jag svarade med musik. Han var ju 
van att alla sa åt honom. Han började spela i snabb takt och då spelade jag en snabb 
rocklåt och då blev han förvånad ut men stannade inte.  Jag kunde smygtitta på honom
i spegeln och han skrattade. Han slutar slå, men vänder sig inte om , han lagar till 
sitt sura ansiktsuttryck och kastar stockarna.  "Var så god, här har du hur många 
stockar du vill!", sa jag. Den killen satt en dag vid synten och vi satt så vi inte såg 
varandra, och jag sa bara så lägger du handen där och spelar en ton i taget. Denna 
kille, han spelade så enormt vackert, så pappan fick gå ut och röka en fyra-fem 
gånger under lektionen. Det blev sorgligt han spelade. Efter det började han ta mig i
hand. Han fick  uttrycka något som han inte kunde säga i ord.  För honom hade det ju 
varit ett  motstånd en ilska en sorg så han hade ju gjort allting tvärtom som läraren 
hade sagt. Vi fortsatte i alla fall. Direkt gick han till synten varje gång. Det höll på 
i fyra månader, sedan sa pappan, du vi kommer inte något mer, det behövs inget mer 
det går  så bra i skolan. Han hann förändras så mycket. Dels blev han av med en 
massa aggressioner. Motoriken och glädjen samt att han spelade vackert gjorde säkert 
sitt  till (Ip B).

Det påpekas också av flera att det är omöjligt om man låter två barn svara
samtidigt. Enskilda möten är en nödvändighet föra att barnet ska få känna
att nu är det jag, och det här som lät nu, det var resultatet av min aktivitet.
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Det blir exklusivt bekräftat för dem, och de behöver inte känna att de
kommer för tidigt eller för sent. Dessutom har barnen ofta svårt att ta till sig
information i en grupp, i en "en-till-en-situation" får de en fin chans att
uppfatta vad läraren säger.

Det finns också exempel på passiva barn (hypoaktiva) som blivit mer aktiva
efter en tid i musikskolan. En av de intervjuade berättar om en pojke som
hon träffat en gång i veckan under två år. Efter hand har han, som tidigare
var väldigt passiv, förstått att han kan bestämma, genom att hon väntar på
honom och bekäftar hans reaktioner. Från skolan har det kommit
bekräftelse på att han blivit mycket mera aktiv.

Musik i mindre grupp

Något som de tillfrågade är överens om är att barn med
koncentrationssvårigheter behöver träna turtagning. Vissa menar till och
med att den funktionen inte fungerar hos dessa barn.

Där tränar du ju turtagningen helt enkelt. Och  det behöver de verkligen, det har de 
verkligen svårt för. Det är någonting som måste tränas eftersom de inte naturligt kan 
uppfatta den (Ip E).

Respondenten säger också att eftersom musikterapi bygger på barnets lust
och initiativ är det en utmärkt grund för att träna turtagning. Någon
påpekar också att turtagningen går att träna med musik i mindre grupper,
men då gäller det att man har en mycket tydlig struktur, så att de vet vem
det är som spelar, när det är de andra och när de är de själva. Viktigt är också
att den akustiska miljön är avskalad.

Specialpedagogen som arbetat med barn med koncentrationssvårigheter i
orkester säger att det är fostrande för dem. Vi spelar alltid med  varandra
menar hon och att en pedagog egentligen kan bygga upp hela sin
undervisning efter hur det fungerar i orkestern. "Ni vet ju hur vi har det i
orkestern." Det är en oerhört stark social fostran menar hon.

Uttrycksmedel

Flera av de intervjuade talar om att musik kan vara ett bra sätt för dessa
barn att kunna uttrycka sig på. De blir ofta missförstådda på grund av att de
inte riktigt klarar av det här med vad som passar att säga i olika
sammanhang, eller så kan de ha problem med själva språket. En del av en
dialog med en respondent ser ut på följande vis.

Ja, musik är ett bra uttrycksmedel, ett bra redskap att ge barnet. Att kunna uttrycka 
sig med, för mig personligen har musiken alltid varit sätt att uttrycka sig på, en slags 
terapi, där jag har  bearbetat allt jag har varit med om, både roligt och tråkigt. Det 
är ju något  som man vill förmedla till andra att använda musiken på det sättet.

Tror du att de här  barnen har större behov av det än andra barn?
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Ja, det tror jag faktiskt, för de har så många situationer som de hela tiden ställs inför 
och som de upplever som de aldrig kan värja sig emot, utan som bara väller över dem 
och då har de ju behov av att kunna bearbeta det på något sätt. De behöver ett 
redskap för att kunna bearbeta det och då tror jag att musiken är ett alldeles utmärkt 
redskap. De kan få ur sig både sin frustration och sin ilska, och sin sorg över att 
situationen är som den är, för de har ju många motgångar som är ledsamma och jobbiga 
för dem. Man måste ge dem instrument att klara av att bearbeta det. Och du  kan ju 
uttrycka glädje också i musik naturligtvis (Ip E).

Trygghet

När jag i detta stycke tar upp vad respondenterna sagt om trygghet så
handlar det om trygghet i situationen, synonymt med igenkännande av
situationen. En yttre trygghet, en struktur som visar sig vara viktig för dessa
barn, vilket förhoppningsvis leder till en inre trygghet. Förskolläraren säger
så här om trygghet och musik med dessa barn i yngre åldrar.

Vi jobbar mycket med rytmik och rörelselekar, tidigare när vi hade en barngrupp med 
två barn med särskilda behov, så jobbade vi mycket med rytmik och rörelselekar, och 
gjorde det regelbundet varje dag. 20-30 minuter. Det var ganska traditionella sånger 
och rörelselekar som vi använde oss utav. De fick lära sig att känna igen dem (Ip E).

Samma respondent menar att om en grupp är orolig kan det vara en fördel
om barnen fått sjunga samma sånger om och om igen för att få en
gemensam trygghet i dem. Hon har erfarenhet av att barnen tar upp
sångerna själva i olika sammanhang och det tycker hon pekar på att
gemenskapen stärks.

Upprepningen stryks under av alla de intervjuade, de menar att melodier
inte kan användas nog många gånger, de ska i stället få bli rituella inslag.
Specialpedagogen som också är mamma till ett barn med
koncentrationssvårigheter uttrycker det så här i sammanhang med att
terapeuten spelar en melodi medan de hänger av sig kläderna.

Barnet hör musiken innan och sedan får de ett möte. Sedan spelar ju terapeuten samma 
melodi i mötet som han gjorde när de möttes. Och det har ju en igenkännande effekt. 
Det gör att barnet känner sig lugnt och tryggt i situationen. Det är en upplevelse att se 
sitt barn så koncentrerat som i spelsituationen. 20 minuter är en lång tid (Ip E).

En av de tillfrågade menar dock att pedagoger och terapeuter måste förenkla
musiken för att den ska kunna "lagras i hårddisken"  hos dessa barn, vilket
gör det möjligt för dem att känna igen den vid nästa tillfälle. Han betonar att
det handlar om att frilägga parametrar, förenkla och "skala av".

En annan av de intervjuade berättar om att orkesterpukorna, som alltid
finns i rummet, en gång lånats ut och alltså var borta. Det ledde till att några
av barnen satte sig i ett hörn och tjurade hela lektionen, något av dem kom
fram efter att pedagogen suttit tyst och väntat, börjat spela lite försiktigt utan
att säga något. Respondentens "teori" är att när han fått denna trygghet med
barnen ska han slå söder den igen, sakta, sakta. Detta för att de ska känna sig
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grundtrygga i sin egen kropp, inte bara med honom. Han vill att de ska
våga.

Sammanfattande kommentar

Under denna rubrik sammanfattar jag uppfattningarna bland de personer
jag intervjuat när det gäller de sociala aspekterna. Det visar sig att
situationen i klassrummet när det gäller musik för barn med
koncentrationssvårigheter är mycket svår. Det är ett stort ansvar för oss
pedagoger att bedriva musik i de här sammanhangen. Jag tolkar också
intervjupersonernas uppfattning som att det många gånger finns ett svalt
intresse bland rektorer och makthavare för att enskild musik ska
förekomma för dessa barn. Kunskapen om problemen hos dem liksom hos
pedagoger och lärarutbildare är uppenbarligen bristfällig.

Majoriteten av intervjupersonerna framhåller att en bra självkänsla är den
viktigaste faktorn för dessa barn. De är också överens om att musik, använd
på rätt sätt, kan stärka den, eller ge dem den tillbaka, som någon uttryckte
det. De betonar också att alla som arbetar med musik och barn med
koncentrationssvårigheter har ett stort ansvar för hur de bemöter dem
eftersom det kan påverka deras självkänsla åt helt olika håll. De tillfrågade
är överens om att barn med koncentrationssvårigheter är extra känsliga, för
att få prestationskrav på sig. Eftersom de i sitt dagliga liv ständigt upplever
att de är efter och måste komma i kapp, är det mycket viktigt att vi som
pedagoger försöker se till att de slipper dessa krav i samband med musik.

De olika pedagogerna har olika uppfattning om varför en "en-till-en-
situation" är bra för barn med koncentrationssvårigheter, men de är
överens om att det är det. Denna undersökning ställer inte olika metoder
mot varandra, utan visar snarare på att det finns flera vägar som leder till
målet. Senare i resultatdelen kommer jag in på varför de respektive
intervjuperson arbetar som de gör. Det som är viktigt här är hur pass starkt
det betonas att enskild undervisning behövs i musik för dessa barn.

Det är viktigt att vi som pedagoger är medvetna om medinlärningen i olika
musiksammanhang. Med det menas att en musikövning kan träna andra
saker än de vi tänkt oss. Om vi känner till vilka behov dessa barn har, kan
vi på ett lekfullt sätt baka in träning i musikaktiviteterna. Det visar sig till
exempel vara oerhört viktigt att låta dessa barn uttrycka sig med hjälp av
musik.

Alla de olika pedagogerna lyfter fram tryggheten och kontinuitetens
betydelse för den. De har kunskapen och erfarenheten av att dessa barn blir
oroliga och inte kan ta in det som görs om det blir för mycket omväxling i
musiksammanhangen. Det betonas dessutom att pedagoger måste vara
medvetna om vilken musik de använder i dessa sammanhang. Något som
också är viktigt är hur de ska bete sig om dessa barn reagerar på otrygghet,
vilket det inte finns några entydiga svar på i materialet.
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Neurologiskt perspektiv

Uppdelningen mellan socialt och neurologiskt perspektiv är som tidigare
nämnts inte helt självklar. Hjärnan påverkas av den miljö vi omges av och
tvärtom, men under denna rubrik vill jag ändå försöka visa på de
uppfattningar som finns hos respondenterna om hur musik påverkar
barnen mer neurologiskt.

En av de tillfrågade påpekar, och har det som en viktigt grundtes i sin
verksamhet, att hur barnen känner sig påverkar hur de tar emot intryck och
utvecklas.

De känner glädjen och skrattar under tiden de spelar, då händer det en massa saker
rent kroppsligt. Alla sinnen är igång då. Det händer väldigt mycket. Det här  är ju
grunden för koncentration, och enligt mig så är det där jag vill börja (Ip B).

Perception

Barn med koncentrationsvårigheter har problem med sin perception, alltså
urskiljning, sortering av sinnesintryck. En av de tillfrågade synliggör
omfattningen.

 .....för varje sekund så får vi in miljarder signaler via synsinnet. Och det är bara 
synsinnet, sedan har vi känselsinnet, kanske mellan 1000 och 10000 signaler per 
sekund. Och sedan alla de andra sinnena. En del av dem sorterar vi bara bort med en 
gång, andra reagerar vi på omedelbart, och sedan hundra av de signalerna är de 
medvetna. Och då väljer alltså hjärnan ut på miljarder ställen om signalen ska gå 
vidare eller ej. Det kräver en god organisation, den organisationen tar tid att bygga 
upp. Och sedan är det ju motivationen som styr. Vilka signaler som ska gå fram, om 
man har någon nytta av det (Ip D).

De kan också ha problem med att koppla över från hörsel till syn och
tvärtom. Många menar att musik på olika sätt kan träna upp
perceptionsförmågan. Några menar också att eftersom de upplever en glädje
i att spela så kan de sortera intrycken bättre eller klara av stimmiga miljöer.
En del av de tillfrågade betonar också att vi måste vara medvetna om
barnens problem och anpassa musiksammanhangen efter dem.
Specialpedagogen/förskolläraren sammanfattar det på följande sätt och
kopplar ihop perception och musik.

Ja, när det gäller koncentrationssvårigheter så finns det många barn som har både 
koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetssvårigheter och det finns lite olika 
teorier där omkring. En författare inom området framhåller då att 
uppmärksamhetssvårigheter är att barnet har svårigheter att urskilja figur 
bakgrund. Både visuellt och när det gäller alla andra sinnen. När det gäller 
koncentrationen så är det ju ...när det gäller det visuella så kan det ju gälla att sortera 
synintrycken. Vad är framför och vad är bakom. Vad  är under, vilket står närmare 
mig och så. Och så är det också när det  gäller det auditiva. Det påverkar då på ett 
annat sätt, att barnet kanske för att klara av en miljö som innehåller väldigt mycket 
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ljudstimuli, så kanske det måste avskärma mycket. Och det påverkar då 
uppmärksamheten, att barnet blir avskärmat, får en dålig uppmärksamhet. För så är
det för barn som har koncentrationssvårigheter, de har svårigheter med att koppla 
över från syn till hörsel. Det är ju de sinnen som ska jobba väldigt intimt tillsammans 
och utbyta information, men det gör de ju inte, när det är uppmärksamhetssvårigheter 
med i bilden. Och det blir ju så påtagligt då. Där är ju många miljöer jobbiga just 
därför att det är mycket ljudstimuli  som vi sorterar bort som vi inte tar in, fläktar, 
kylskåp, element som brusar och står på, trafik utanför, radio i bakgrunden, 
människor som pratar och kommer och går och jättemycket ljud är det ju, 
bakgrundsmusik. Det har de ju svårigheter. Där tror jag att musiken kan vara ett bra 
sätt att träna örat för att de bättre ska kunna sortera bort vissa ljud. Både att de 
själva utövar och spelar instrument, att spela själv, att spela tillsammans med andra,
det är ett utmärkt sätt att träna sin medhörning och sin ljuddifferentiering. Det här 
spelar jag och det här spelar kompisen. Och nu spelar fiolen osv. Likadant att sjunga i 
kör tror jag också är ett utmärkt sätt att  för då får de ju lyssna på sin egen röst 
samtidigt som de måste höra hur de andra rösterna låter i de andra stämmorna, så kan
de lära sig att sortera ljuden. Det tränar  man ju också i musikterapin, där tränar man 
det också på ett bra sätt (Ip E).

Intervjuerna visar att flera av de tillfrågade har erfarenhet av ljudkänslighet
bland de aktuella barnen. Flera pratar om att eleverna efter en tid av enskild
undervisning kommit tillbaka till musikundervisning i grupp, eller när de
enskilt fått pröva på ljud och successivt ökat ljudstyrkan ändå klarat av det.
En del av en dialog när det gäller ljudkänslighet, mellan mig och
musikläraren som arbetar med orkesterverksamhet på särskolan låter enligt
följande.

 Det jag är väldigt fascinerad av när det gäller  är ju att de ofta är ljudkänsliga. I 
skolorkestern finns det flera och de klarar av det.

Var det något du märkte från början?

Ja,

Hur gjorde du då?

Nej, det var ju inte så mycket att göra åt det. Mer än att acceptera och kanske "stöka 
om" dem så att de inte satt nära trumsetet eller så. Men i och med att vi nu har svällt 
och blivit så otroligt många så har vi flyttat till den här lokalen.  Och ljudmässigt så 
är ju den här så väldigt mycket bättre.  . . Men, samtidigt så har man ju vant sig vid 
den här...från början när de bara orkade 20 minuter så hade vi 20 minuter och sedan 
har de haft 40 minuter väldigt länge. Och när man såg att det börjar på att funka så 
har man byggt upp det. Samtidigt har ju de som varit ljudkänsliga blivit vana vid hur
det låter. Man accepterar ljudnivån, jag tror att det måste ligga där i att man tycker 
det är roligt och accepterar nivån därför. Jag kan inte se det på något annat vis. Det är 
en av det viktiga delarna att ta hänsyn till. Man får använda sig av sådana 
instrument som de klara av till att börja med och att man sedan breddar. Så fort det 
går, även om det ofta tar lång tid.

Du menar att det är viktigt att de känner att de klarar av det?

Ja, även ljudmässigt. För går man från en musiktimme och det bara ringer i öronen, då 
blir det bara negativt. Det kan man ju själv känna efter en bullrig lektion. Så man kan 
ju förstå hur de upplever det (Ip C).
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Några av de intervjuade återkommer till att musik både kan påverka dessa
barn negativt och positivt. Det kan tyckas plågsamt att utsätta dem för musik
när den är så komplex som de tillfrågade beskriver. En av dem tar upp ett
citat av David Ingvar; "Musik är ett ljudande förlopp över tid, precis som
när du och jag pratar, så måste vi lägga ihop de här ljuden, fonemen och
deras betydelse. Det jag sa nyss, det jag säger nu och det jag kommer att säga.
Förhoppningsvis blir det något meningsfullt" (Ip A). Samma person trycker
på att den auditiva processen är mycket mer komplicerad än den visuella.
Han berättar om några exempel där han använt visuella hjälpmedel. Till
exempel har han samarbetat med en förskollärare som med sin mimik och
sitt kroppspråk förstärkte hans markeringar på pianot. Förskolläraren hade
bestämda positioner, för att barnen skulle känna igen sig. Respondenten
berättar att de videoinspelningar de har från musiktillfällena visar att
barnen koncentrationssvårigheter "la av" direkt när förskolläraren var
passiv. Han menar att musiken är för flyktig för dem. Han tar också upp ett
annat sätt att visualisera det auditiva.

Och sedan om jag har en trumsekvens som jag vill att de här barnen ska göra, då kan 
det vara ganska meningslöst att säga till ett barn med DAMP-problematik kan du 
spela fyra slag. Utan då sätter jag ut fyra trummor. Har de avverkat dom så har de 
gjort det (Ip A).

Det handlar om att visualisera, men också om att materialisera, kvantifiera
och förtydliga. Han berättar om att han arbetat tillsammans med en
specialpedagog med läsinlärning på ungefär samma sätt, en trumma för
varje stavelse. Även lågstadieläraren jag intervjuat betonar vikten av ett
samarbete mellan speciallärare och musiklärare i det här sammanhanget. Vi
har nu kommit in på området sensomotorik, vilket jag återkommer
kommer till senare.

Anpassning av miljön

De intervjuade är mer eller mindre övertygade om att struktur är viktig för
barn med koncentrationssvårigheter. Deras perceptionssvårigheter kan
mildras genom anpassning av miljön. Det gäller miljön i rummet, på dagis
och upplägget av musiktillfället. Det kommer också fram att allt för öppna
ytor, som varit vanliga på 90-talet gör att dessa barn känner sig förvirrade.
När det gäller miljö och upplägg säger en av de till frågade så här.

Från början kan det vara ganska frustrerande, och  då är det väldigt viktigt med en 
ram. Att det är som en resa här börjar resan och här slutar resan, att man är medveten 
om att man försöker hitta en höjdpunkt där kanske pulsen är lite högre, och att man 
innan de går därifrån ser till att pulsen är lite lägre. Så att det ska kännas skönt när 
de går ut från lektionen. Jag tror det påverkar en mycket, mycket mer än vad man tror 
just det här med musik och puls. Och i den här situationen är det viktigt att vara 
väldigt strukturerad. Och veta precis vad man gör. Det kan då ta ganska lång tid att 
få dem att fungera i den situationen för att det kanske är mycket instrument framme 
eller något annat som söker blicken. Eller  som vi har då på särskolan, vi har sju 
fönster i musiksalen. Jippie! Och  så åker en traktor förbi, så klarar de ju inte av att 
det här gör vi nu, utan vi måste titta på traktorn, så det handlar väldigt mycket om 
att fånga dem.  Och styra medvetet (Ip C).
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Också i det här sammanhanget kommer det fram att när musikaktiviteten
är självvald så kan barnen med hjälp av en tydlig struktur klara att vara i en
miljö med många människor och många intryck. Dessutom menar några av
respondenterna att denna struktur ofta saknas i dagens skola och på
daghemmen.  De stora grupperna gör förstås sitt till, men också synsättet att
lärandet ska ligga mer på elevens initiativ. Det moderna sättet att möblera
och disponera ytorna i skolan och på dagis förvärrar det hela menar de
intervjuade. Det blir så många både visuella och auditiva störningar.
Barnen måste anstränga sig för att koncentrera sig, blir trötta och bråkiga,
miljön blir ännu mer ohållbar och den negativa cirkeln är sluten.

Musikdirektören/musikterapeuten betonar att när han arbetar i grupp
handlar det mycket om kollektiva moment av enkel struktur vilka hela
tiden varvas med individuella aktiviteter. Då kan ett barn inbjudas till en
aktivitet på en cymbal eller en trumma, men han betonar också att den
akustiska miljön ska vara avskalad och hela musikstunden måste vara
väldigt strukturerad. Positiv association måste kopplas på.

Motorik

Jag väljer här att redovisa de tillfrågades uppfattningar om musik och
motorikträning. De är samtliga överens om att barn med
koncentrationssvårigheter har  dålig fin- och grovmotorik. Uppfattningarna
om hur den dåliga motoriken och träningen av den påverkar barnen går
dock isär.

Det finns intervjupersoner som menar att barnen ofta har kvar rester av
sina spädbarnsreflexer vilket gör att de har svårt att sitta still och att utföra
vissa rörelser. De menar att de har hoppat över steg i sin normala
rörelseutveckling vilka man kan gå tillbaka och träna med hjälp av till
exempel trumspel. Några andra understryker att dåligt utvecklad motorik
påverkar hjärnans funktion och att det också kan tränas upp på ett lustfyllt
sätt genom musik. De menar att fördelen med att träna med musik är att
inga verbala instruktioner behöver ges, pedagogen visar med kroppen eller
uppmuntrar "rätta" rörelser med musikaliska svar.

Jag ser då när de slår tammen och de förstår var de är i rummet eller i förhållande till
den här  tammen. Jag ser hur de står, om de slår med "backhand" eller "forhand". Om
de kan placera sig rätt. Om jag då ser att de står helt galet om de inte kan för handen
då brukar jag gå dit (medan vi spelar marimba)och ta den stor mjuka klubban och visa
i slow-motion. Varje gång jag har slagit så kommer de fram och vill slå själva (Ip B).

Flera tar också upp att rörelser inte är automatiserade hos de aktuella
barnen, vilket innebär att mycket kraft tas till själva utförandet av rörelsen. I
musiksammanhang kan rörelserna tränas tills de blir automatiserade utan
att det upplevs som en träning, påpekar de tillfrågade.
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En anledning, kommer det fram, till barnens dåliga motorik, är att de har en
allmänt låg muskelspänning. Den påverkar grov-, fin-, och munmotorik.
Musikdirektören/musikterapeuten påpekar att barnen genom lust att göra
musik tvingas att använda sina muskler på rätt sätt och därigenom tränar
dem. När det gäller träning av andning och munmotorik tycker han att
blåsinstrument är ett bra hjälpmedel, vilket han får medhåll om av andra
tillfrågade. Han menar att synten då blir användbar eftersom den håller ut
tonen länge och kan locka barnen att göra likadant.

Alla de tillfrågade tar också upp att barnen ofta har brister i sin
kroppsuppfattning och att denna går att träna med hjälp av musik.
Förskolläraren menar att pedagoger på förskolan har en fin chans att träna
kroppsuppfattningen med hjälp av musik. Hon förespråkar handfast
träning med trummor och rörelse eftersom den känns i hela kroppen. Även
musikläraren med 20 poäng musikterapi betonar detta.

Ja, att man jobbar mycket med kroppsuppfattning, för de har ju som sagt var, väldigt 
yviga rörelser, och har svårt att kontroller dem, jag försöker att ifrån det stora gå ner 
till det lilla.  Att jobba mycket med rörelser och sånglekar.

Sensomotorik

Sensomotorik handlar om att sinnen, motorik och perception är tre lika
viktiga delar av en helhet. Det gäller att alla de tre delarna fungerar och kan
samordnas anser flera av de intervjuade. Sensomotorik arbetar man med i
musikterapi och i andra musikaktiviteter, mer eller mindre medvetet. Den
kvinnliga musikläraren/musikterapeuten betonar att hon hjälper till med
att få ordning på de grundläggande banorna mellan hjärncellerna och att
samordna sinnesintrycken genom sin funktionsinriktade musikterapi. Det
handlar om att barnen får en egen reaktion på sina egna sinnesintryck. Det
musikaliska svaret är deras stimulans, där alla sinnen påverkas. Hon säger
så här.

Det är inte bara att rörelsemönster och handgrepp och koordinationsförmåga fungerar 
bra. Utan det heter ju SENSO-motorik, att sinnena utvecklas. Och att man kan 
uppfatta väsentlig information. Och utesluta ovidkommande saker, och det är ju där 
koncentrationen, det är ju det som är att vara koncentrerad. (Ip D)

Flera av de tillfrågade tar också upp möjligheten att träna samarbetet mellan
ögat och handen med hjälp av musik. Jag tar med ett exempel ifrån FMT-
terapeutens verksamhet.

 Och hon , hennes lärare säger att hon är slö, och det kanske inte är riktigt rätta 
tolkningen, men när hon spelar, när hon gör de här grejerna, så blir hon också så där 
att ögonen försvinner helt, och man kan ha dålig ögon hand koordination, så jag 
funderade lite grann om det berodde på det. Men det är något annat också, det här är 
så jobbigt och så ovant för henne så hon ...hon försvinner. Då tänkte jag att jag börjar 
sätta trummorna på olika höjd, för då är hon tvungen att använda ögonen. Så spelade 
hon också missade hon jättemycket. Då såg hon att hon missade och då såg hon 
ganska ledsen ut, och sedan blev det lite srul om hon skulle fortsätta spela eller inte. 
Jag tror att hon inte hade fattat att det var något hon inte klarade. "Oj här är det 
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något jag inte kan" Hon vill ju vara "normal" så mycket som möjligt. Samtidigt är hon 
jättesocial och jättetrevlig så hon skulle kunna prata bort hela lektionen om hon fick. 
Hon tar igen en massa på det. Efter något år så såg jag plötsligt EN GÅNG att hon var 
med. Hon följde med med ögonen. Sedan har det varit uppehåll och nu igår så var hon 
också ganska dimmig men det var någonting, jag tror att det kommer(Ip D).

Övriga uppfattningar om hur hjärnan påverkas

Jag går i denna undersökning inte in i detalj på hur hjärnans olika
funktioner påverkas av musik i olika sammanhang. De tillfrågade visade
sig emellertid ha olika medvetenhet och teorier om hur hjärnan påverkas
av deras arbetssätt så jag tänkte ändå att jag skulle ta upp de områden som
de under intervjuerna kom in på.

Musikdirektören/musikterapeuten är mycket påläst när det gäller
neuropsykologi och kan mycket om hur musiken påverkar hjärnas olika
nivåer. Han säger att han skulle kunna prata länge om det, men betonar att
det viktiga är att pedagoger är medvetna om hur det de gör påverkar
eleverna. Han menar att musiken har en potential att aktivera och
stimulera, att hjälpa till på det neuropsykologiska planet. I den teoretiska
bakgrunden finns lite av hans teorier utifrån hans C-uppsats om
musikterapi och barn med DAMP. Bland annat säger han i intervju att man
bör tänka på melodiernas utformning. Vill man att barnet ska utföra en
uppåtgående rörelse så bör melodin också vara uppåtgående, förordar han.

Något som betonas av  ett par av de tillfrågade är att instruktionerna bör
sjungas eftersom sång anses gå direkt in i höger hjärnhalva utan att behöva
bearbetas i vänster hjärnhalva först. Det är en fördel för de här barnen
menar de.

En annan sak som tas upp är att man som pedagog ska veta att när
kunskaper tillägnats, till exempel automatisering av en rörelse, då ska man
inte träna på ett par veckor. Kunskapen ska "ligga till sig" menar
förespråkarna. Musikläraren/musikterapeuten säger så här.

Om jätteklivet kommer direkt, försöker jag att de inte ska komma nästa vecka, jag 
säger att då träffas vi om två veckor. Enbart för att hjärnan ska få köra de här nya
signalerna själva. Kommer de inom en vecka då blir det för kort tid och då blir det för 
jobbigt för dem. De kan retardera något enormt. . . .Det är så fascinerande att se att får 
det gå en vecka så fungerar det inte men får det då gå två veckor i stället så funkar det
ofta (Ip B).

När jag skrev om sensomotorik så tog jag upp att en av de intervjuade
betonade att musikterapin hjälper till med att bygga banor mellan
hjärncellerna. Hon menar att man föds med väldigt få förbindelser mellan
cellerna. Den teori hon bygger sin verksamhet på menar att man i den
sensomotoriska fasen (0-2 år) genom aktivt intresse utvecklar sina rörelser
och då också dessa banor. Det är samma sak som den funtionsintriktade
musikterapin syftar till. Hon påpekar också att detta är något som
neuropsykologerna är ense om.
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Förskolläraren som också är förälder till ett barn med
koncentrationssvårigheter som går i musikterapi påpekar att de korsrörelser
och parallellrörelser barnen får utföra där fått oanade effekter för barnet.
Hon berättar enligt följande.

 Mitt eget barn har skelat så att han tittar med ett öga isänder. Och han alternerar 
och tittar först med det ena och sedan med det andra, det sker ju väldigt snabbt, så 
man märker det ju inte. Men för att kunna göra en riktig avståndsbedömning av saker 
och ting tredimensionellt så måste man använda djupseendet och titta med båda 
ögonen samtidigt.  Ögonläkaren som opererade honom har sagt att det kommer han 
aldrig att kunna göra. Men då för några år sedan  när vi var hos ögonläkaren så sa de 
att han hade fått ett djupseende, ett grovt samseende. Hon undrade då vad vi hade 
gjort som vi inte har gjort tidigare. Det enda jag kunde komma på det var faktiskt 
musikterapin. Det hade han då hållit på med i 1,5 år (Ip E).

Förändringen visade sig bland annat genom att innebandyspelet med
kompisarna blev helt annorlunda.

Eftersom barnen som undersökningen behandlar ofta bearbetar sina intryck
på en hög nivå, klarar de inte att tänka i flera steg. Det innebär att de måste
få en instruktion i taget och abstrakta förklaringar är helt otänkbara. Ett
exempel på det är noter, som en av de tillfrågade tar upp. Hon har gjort ett
eget system med siffror som är mycket mer påtagligt, och samtidigt
pedagogiskt. Siffran tre visar att man ska trycka ned tre fingrar osv. Flera av
de tillfrågade betonar också att musiken måste vara enkel av samma
anledning.

Något annat som nämns i samband med hjärnan är hur känslan av glädje
påverkar den. Musikläraren/musikterapeuten har en teori om att när
människor har roligt så frigörs opiater i kroppen. Han liknar det vid det
som händer vid beröringsterapi eller massage, hjärnan duschas med
endorfiner. Man blir avslappnad i musklerna och mår bra. Opiaterna skickas
till olika delar av hjärnan och underlättar inlärningen, menar han. Något
som är viktigt är att musiken är kravlös för att detta ska fungera, betonar
han också.

Sammanfattande kommentar

Det visar sig inte helt oväntat att de som är mer pålästa har fler tankar om
hur hjärnan kan påverkas av musikaliska intryck. När det gäller
perceptionsträning i samband med musik har alla de tillfrågade erfarenhet
av det och en större eller mindre medvetenhet om det. Det är viktigt att alla
som träffar på dessa barn i musikaliska sammanhang har kunskap om
teorierna  för att ha möjlighet att underlätta både för sig själva och barnen.
Att förenkla både musik och miljö är viktigt i det här sammanhanget, vilket
intervjupersonerna är relativt överens om. Det är ingen som har extrema
uppfattningar när det gäller miljö och struktur vilket finns att läsa om i
litteraturen, men alla betonar hur viktigt det är att man som pedagog tänker
på dessa faktorer.
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Motorikträning för barn med koncentrationssvårigheter är omdiskuterad.
Vissa menar att den inte tränar något annat än bara motoriken. Jag frågar
mig vad det är för fel på att träna motoriken även om det inte direkt leder
till bättre inlärningsförmåga. Att få bättre kroppsuppfattning och kontroll på
sin kropp är väl ett mål så gott som något. Alla de tillfrågade ser
möjligheten att träna motorik med musik. De betonar inte vikten av
sensomotorisk träning i lika stor omfattning, men självklart är det något
som de håller på med i sin verksamhet. En medvetenhet om att en brist i
samordningen mellan de olika sinnena, motoriken och perceptionen kan
leda till koncentrationssvårigheter, samt att det med musik finns möjlighet
att träna detta är önskvärd hos dem som möter dessa barn.

Hjärnan och hur den påverkas av musik i olika sammanhang är ett mycket
svårt område. De tillfrågade har olika teorier om hur deras verksamhet
påverkar olika nivåer i sina elevers nervsystem. De har sett att barnen
utvecklas och mår bra av det de gör på musikstunderna och jag finner ingen
anledning att i detta sammanhang värdera sanningshalten och nivån i de
här teoretiska sammanhangen.

Önskvärda kvalitéer hos pedagoger

En av mina få i förväg formulerade frågor under intervjuerna var vilka
egenskaper de tillfrågade tyckte var viktiga för en pedagog som arbetar med
musik och barn med koncentrationssvårigheter. Alla tog upp att kunskap
om koncentrationssvårigheter, kunskap om musik och förhållningssätt var
viktiga kvalitéer. Relationen mellan pedagogen och barnet tas upp av alla
de tillfrågade. Flera tog också upp hur viktigt det är hur  man som pedagog
använder musiken och hur den påverkar barnen. När det gäller
förhållningssättet säger en av de tillfrågade så här.

Att man är beredd att förändra sitt eget handlande. Att man försöker göra sina 
kunskaper till insikt. Efterarbetet är väldigt viktigt och att man bejakar 
förändringar. Till sist måste man ha roligt själv (Ip B).

En annan säger att det är viktigt att pedagoger bjuder på sig själva. Att de
finns där uppmuntrande precis i rätt ögonblick.  Hon betonar också att det
krävs ett starkt ledarskap, att pedagogen är väldigt tydlig i sitt visande.
"Hela tiden både visar man och bekräftar man eleverna. Man måste bekräfta
eleven som människa (lågstadielärare 20 p. musikterapi)." Något som tas
upp är också att pedagogen måste ha ett stort tålamod, eller stor insikt.

Man kanske bara kan jobba en liten liten stund, det tar ju oftast väldigt lång tid innan 
det ger resultat, man får ha väldigt mycket tålamod (Ip D).

Jag tror inte det handlar om tålamod utan om insikt, att man vet att saker och ting tar 
lång tid att förändra (Ip B).



38

Något som musikläraren/musikterapeuten betonar är att
pedagogen/terapeuten kan sitt gebit och att han/hon hela tiden funderar
över det och försöker lära sig mer. Hon betonar att samtal med andra i
samma "bransch" är väldigt viktigt. En annan uppfattning är att det är
viktigt att man som musikpedagog tänker på att även dessa barn behöver
grundläggande kunskaper i musik, vilket man kan se till att de får med sig i
ganska låga åldrar. Det handlar om att tillägna sig en musikalisk struktur.

Till sist vill jag ta upp det som framkommer om pedagogernas stora ansvar
när det gäller musikverksamhet för barn med koncentrationssvårigheter.
Musikdirektören/musikterapeuten betonar fenomenet att när vi har musik
med ungdomar i en klass så är de ofta de "duktiga" som styr, och de andra
kommer i en svans efter. De tycker att musiken är "pest" och blir
impregnerade mot musik och musikglädje för hela livet. Upplevelserna går
djupt och sitter ofta kvar länge, menar han. "Musik är en lek men ingenting
att leka med" är ett av hans citat. Musik är lustfyllt och frivilligt men också
dynamit. Ansvaret handlar om att se till att musikstunden blir en positiv
upplevelse.

Sammanfattande kommentar

När det gäller vad som är viktigt för en pedagog så ser jag att
uppfattningarna skiljer sig beroende på vilket sätt de tillfrågade arbetar med
musik och barn med koncentrationssvårigheter. De grundläggande
teorierna är gemensamma men att ha kunskap om neurologi och musikens
påverkan av hjärnan betonas mer av två av musikterapeuterna. Att man
ser till individen och dess självkänsla påpekas av alla men kanske mindre
av den musikterapeut som arbetar mer strikt efter den funktionsinriktade
musikterapimetoden. Att det finns en vilja till förändring i bemötande och
metoder är också viktiga egenskaper som tas upp.

Diskussion

Innehållsdiskussion

Jag inleder innehållsdiskussionen med en sammanfattning av resultatet. I
slutet av det stycket följer en disposition av den fortsatta diskussionen.

Sammanfattning av resultatet

När det gäller det sociala perspektivet visar det sig att barn med
koncentrationssvårigheter ofta har en väldigt svår situation i den vanliga
musikundervisningen i sin klass. De klarar inte av situationen, och har då
pedagogen ingen kunskap om varför barnet beter sig som det gör, kan det bli
bemött på ett dåligt sätt både av pedagogen och sina klasskamrater. Barnets
självkänsla blir självklart påverkad i negativ riktning, vilket är väldigt
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olyckligt eftersom de ständigt hamnar i situationer där samma sak händer.
Musik borde få kunna vara ett ämne som inte minst dessa barn blir upplyfta
av. Det gäller då att situationen anpassas efter dem, men intresset hos de
som håller i pengarna verkar i de flesta fall vara svalt. Jag tror att en
betydelsefull faktor kan vara att undervisningen i skolan idag är så inriktad
på att eleverna ska klara godkänt i basämnena. Skolledare och pedagoger ser
många gånger inte helheten i verksamhaten där självförtroendestärkande
musikundervisning borde vara ett av de naturliga inslagen.

För att undervisningen i musik ska fungera för dessa barn behöver de i
många fall vara ensamma med sin lärare, åtminstone under en period. De
får då chansen att kommunicera på sina villkor och uttrycka sig på sitt sätt
utan att bli tillrättavisade hela tiden, och de får chansen att uppleva ett lugn.
Dessutom kan de få möjlighet att känna att de klarar av något, vilket kan
stärka dem som personer och göra att de fungerar bättre i andra
sammanhang.  Det är oerhört viktigt att vi som är pedagoger känner till
koncentrationssvårigheternas karaktär, att vi är lyhörda och ser till varje
individ och försöker anpassa oss därefter. Det kan till exempel gälla att vi är
medvetna om att dessa barn är väldigt beroende av trygghet och struktur,
vilket vi enkelt kan se till att de får. Inte minst är det viktigt att vi som
pedagoger uppmuntrar, vilket vi har god chans att göra inom
musikområdet där vi kan välja att bortse från rätt och fel. Samtidigt har vi
en möjlighet, som vi bör utnyttja, att låta barnen träna sin sociala förmåga
med hjälp av musik.

När vi kommer till det neurologiska perspektivet har de tillfrågade en
större eller mindre medvetenhet om hur musik påverkar hjärnans
funktioner och utveckling. Jag tycker det är viktigt att vi som vi som arbetar
med barn på ett reflekterande sätt tar till oss den forskning som finns inom
detta område. Det är väsentligt att vi känner till hur musiken kan påverka
hjärnans olika funktioner, både negativt och positivt. Vi bör ha möjlighet
att pröva de teorier som finns om perception, motorik och sensomotorik
när vi märker att det brister i barnens funktioner, men jag tycker samtidigt
att det är viktigt att vi inte tror att det finns några absoluta sanningar inom
detta område heller. Inte minst är det viktigt att vi även här ser till de
individer vi möter.

Ovan har jag återkommit till vad som är viktigt för en pedagog eller
terapeut som arbetar med musik och barn med koncetrationssvårigheter.
Det jag tänker när jag läser det jag skrivit, är hur väsentligt det är att vi ser
helheten, alltså både det sociala och det neurologiska, annars kan vi aldrig
möta barnen på ett bra sätt anser jag. De tillfrågade framför också detta, men
betonar ibland något av områdena mer. De som har större kunskaper om
neurologi betonar förstås det området mer än de andra. Inte minst stryker de
under det ansvar som vilar på våra axlar i det sammanhanget. Det känns
hoppfullt att vissa av dem betonar förhållningssätt och reflexion över
verksamheten.
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Det faller sig naturligt att jag fortsätter diskussionen under följande
rubriker; Social träning, Sensomotorisk träning, Förhållningssätt, Reflexion,
Musik som medel - ett mål

Social träning

Flera av författarna vars böcker jag läst inför denna studie betonar hur svårt
barn med koncentrationssvårigheter har med samspelet med sin
omgivning på grund av att deras handikapp påverkar deras beteende.
Barnen kan upplevas som "ouppfostrade" av omgivningen om den inte
känner till bakgrunden till beteendet. Bemötandet kan påverka självkänslan
i negativ riktning, vilket gör att samspelet fungerar ännu sämre. Flera
författare betonar hur viktigt det är att alla aktiviteter för dessa barn främst
skall syfta till att deras självkänsla stärks. Det gäller att arbeta både med de
svaga och starka sidorna, att satsa på förmågorna och inte bara se bristerna,
skriver en författare. Alla de intervjuade är medvetna om problemen och
känner till varför barnen beter sig som de gör. De berättar om hur de
bemöter barnen och hur de använder musik på ett sätt som gör att
samspelet fungerar bättre. De utgår ifrån barnen, bekräftar dem och
uppmuntrar dem på olika sätt.  Tyvärr tror jag det är så, som flera av de
intervjuade också tar upp, att många barn med koncentrationssvårigheter
aldrig får denna chans. I stället blir det ofta negativt inställda till musik,
eftersom klassrumssituationen är så jobbig.

Litteraturen tar också upp barnens behov av direkt belöning. I
musiksammanhang blir den musikaliska bekräftelsen en form av belöning.
Det kan vara en musikterapeut som svarar på barnets aktivitet, eller det kan
vara att spela tillsammans i en orkester. Där kommer också
samspelsträningen in. Flera av de tillfrågade betonar att musicera
tillsammans i en grupp kan vara socialt fostrande. Inte minst tränas barnen
i att vänta på sin tur, vilket de ofta har problem med. Litteraturen och de
intervjuade betonar dock att det ofta kan vara bra att ha musik enskilt först i
många fall. Enligt min mening kan det inte påpekas nog många gånger
vilken tillgång musik är i det här sammanhanget, vilket både litteraturen
och empirin ger stöd för.

Sensomotorisk träning

Under denna rubrik tänker jag diskutera motorisk, perceptuell och
sensomotorisk träning med hjälp av musik. Det är två av de intervjuade
som tar upp ett samarbete mellan musik och specialpedagogik när det gäller
läsinlärning. Barn med koncentrationssvårigheter har ofta problem med
abstrakta begrepp och med sitt minne, vilket påverkar förmågan att lära sig
läsa. Det finns flera teorier om läsinlärning som utgår ifrån stavelserna i
språket, och de intervjuade pratar om att använda rytmen i musiken för att
få in hur många stavelser det är i ett ord. Stavelserna sätter sig i hela
kroppen på det sättet. Tyvärr finns det ett starkt motstånd på många skolor
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till ett sådant samarbete. Jag hoppas att det i framtiden kommer att finnas en
större öppenhet för att använda musik i olika sammanhang, utan att det för
den skull måste finnas bevis på att barn blir intelligentare av den.

Förespråkarna för sensomotorisk träning hävdar att det bildas nya spår, eller
nya kontakter mellan nervtrådarna i hjärnan när barn utför de motoriska
rörelser de "hoppat över" i sin utveckling. Kadesjö (1993) håller inte med
om det, utan vidhåller att motorikträning bara tränar själva motoriken. De
intervjuade berättar om flera "levande bevis" på att barn fungerar bättre på
flera sätt efter att ha utövat sensomotoriska övningar med musik under en
längre tid. Förskolläraren i min undersökning berättar till exempel om att
hennes barn har fått ett utvecklat samseende efter att ha arbetat med
korsrörelser med armarna i samband med trumspel under 18 månader. Den
kvinnliga musikterapeuten beträttar om en flicka som fått en utvecklad
motorik efter några års musikterapi och en av de andra musikterapeuterna
berättar om en pojke som i princip blivit av med sina ryggradsreflexer.
Naturligtvis går det inte att bevisa vad som beror på vad, det kan också vara
andra orsaker i omgivningen som spelar in, eller det kan vara en
mognadsfråga. Arbetet med denna studie har stärkt mig i min uppfattning
att det är väldigt utvecklande för de här barnen att hålla på med musik
inom vissa former. Det är egentligen inte intressant att veta precis vad som
är orsak till vad utan det viktiga är att de mår bra av det och utvecklas som
människor tycker jag.

Inte minst är det viktigt att ha en bra kroppsuppfattning vilket de här
barnen har extra svårt med. Har ett barn en bra kontroll på sin kropp får de
också en bättre självkänsla, och de har också chans att fungera bättre i olika
sammanhang. Jag menar att denna träning ska börja väldigt tidigt i form av
lek och det är bra för barnen att göra motoriska övningar även i
förebyggande syfte. Kanske behöver vissa barn som är väldigt aktiva, eller
passiva, få tillgång till extra musik och rörelse redan på dagis. Pengarna är
förstås ett problem även här, men musik och rörelse är bra för alla barn, det
gäller bara att dagispersonalen är medvetna om möjligheterna. Alla de
intervjuade är mer eller mindre medvetna om hur motorik, perception och
sensomotorik kan tränas med hjälp av musik. Flera av dem tar upp hur de
olika sinnena är engagerade vid musiktillfällena, vilket är intressant att
konstatera.

Förhållningssätt

Flera av de intervjuade tar upp förhållningssättet som en viktig faktor hos
pedagoger som arbetar med barn med koncentrationssvårigheter och musik.
Jag bedömer det också som väldigt viktigt.  För att kunna förhålla sig på ett
bra sätt måste pedagoger ha kunskap om handikappets natur, men även ett
intresse för att sätta sig in i barnets situation. Dels handlar det om att
anpassa miljön och upplägget av lektionen och dels handlar det om hur
pedagogen bemöter barnet och dess beteende. Hanken och Johansen (1998)
skriver att det är viktigt att se till elevens förutsättningar när det gäller
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musikpedagogisk verksamhet och det gäller inte minst när det handlar om
barn i behov av särskilt stöd. De betonar att pedagogen måste anpassa sin
undervisning till den biologiska, motoriska, kognitiva och sociala
utvecklingsnivån. Barn med koncentrationssvårigheter kan "ligga efter"
sina jämnåriga på alla dessa plan, vilket kan vara lite besvärligt att anpassa
sig till. Det gäller att se barnet som den person den är, på dess
utvecklingsnivå.  Reformpedagogikens tankar som författarna ovan också
tar upp passar väl in här, enligt min mening. Till exempel att barnens
naturliga egenskaper ska utnyttjas, barnets aktivitet ska vara en ledande
metodisk princip och barnens intressen ska vara huvudmotivationen. Jag
upplever det som att de intervjuade bedriver sin verksamhet på det här
sättet, utifrån sina olika förutsättningar och utgångspunkter.

Förhållningssättet påverkas också av vad pedagogen har för kunskapssyn.
Hanken och Johansen (1998) menar som tidigare nämnts att förmågan att
spela med andra eller att kommunicera med hjälp av musik är en form av
kunskap. Jag tror att vi måste ha en flexibel syn på kunskap när vi arbetar
med barn med koncentrationssvårigheter. Vad är väsentlig kunskap för just
det här barnet? Kanske är det att få en musikalisk upplevelse. Det viktiga är
att ett möte uppstår. Som Danielsson och Liljeroth (1996) skriver, ger mötet
möjlighet för människor att växa. Om både pedagogen och barnet ger
kommunikationen en chans finns det plats för båda individerna att växa,
men huvudansvaret för det ligger förstås hos den vuxne. Det gäller att
han/hon kan bemöta barnet på ett sådant sätt att ett förtroende uppstår. En
av de intervjuade nämner att han måste få barnen trygga med honom, för
att de sedan ska bli trygga i sig själva. Kanske är det så att det är först när
barnen blivit trygga i sig själva som en verklig kommunikation kan uppstå.
Eller också är det en växelverkan; att de får chansen att kommunicera med
musik kan göra att de blir trygga i sig själva.

Reflektion

Under intervjuerna kom det fram att en viktig egenskap hos en pedagog
som arbetar med de barn som denna uppsats behandlar är att han/hon
reflekterar över sin verksamhet. En av de intervjuade betonade  att möten
med andra som arbetar med samma sak behövs. En annan deltagare tog upp
att en vilja till förändring bör finnas. Jag tycker också det är relevant att ta
med musikterapeutens kommentar när det gäller självförtroende. När han
för tio år sedan var ute och föreläste stod självförtroende som sista punkt,
men på senare tid står den överst. Det tycker jag är ett tydligt tecken på
reflektion, att pedagoger vågar ifrågasätta sin egen verksamhet.

Uljens (1997) skriver om reflektiv didaktik, och jag tycker hans tankar är
mycket viktiga, inte minst i det här sammanhanget. Författaren menar,
vilket jag tog upp i bakgrunden, att reflektionen bör äga rum på fyra plan;
det kollektiva, det individuella, det interaktiva och på elevplanet. Alla plan
är viktiga att ha med i sina reflektiva tankar. Vad säger styrdokumenten
som min verksamhet lyder under om verksamhet med barn i behov av
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särskilt stöd? Finns det fog för att fler ska få tillgång till musikverksamhet?
Hur fungerar jag som pedagog i verksamheten? Varför reagerar jag som jag
gör i vissa sammanhang? Hur fungerar kommunikationen mellan mig och
barnen, måste jag bemöta några på ett annorlunda sätt? Är mitt arbetssätt
relevant? Behöver jag förändra något gentemot vissa elever? Dessa frågor
och liknande tror jag är väldigt viktiga att ställa sig själv kontinuerligt. Det
är så lätt hänt att pedagoger fastnar i sina metoder utan att kritiskt granska
vad de håller på med och försöka se sin verksamhet utifrån.

Musik som medel - ett mål

Ett par av de intervjuade säger samma ska som Sjösvärd och Nedenstam
(1993) gör i sin bok om sinnenas gym; Musiken är medlet - inte målet.  De
menar att det viktiga inte är att spela rätt och vackert, utan det är elevens
upplevelser och erfarenheter på vägen dit som är det väsentliga. De kan
också mena att musiken är medlet som används för att träna andra saker.
Målen kan i de sammanhangen vara att barnen ska få en bättre
perceptionsförmåga, motorisk förmåga, koncentrationsförmåga, social
förmåga eller ett bättre självförtroende. Jag tror ändå inte att det är så enkelt.
Jag upplevde under intervjuerna och under det att jag arbetat med
intervjusvaren att mötena med de här barnen och musik är väldigt
komplexa och speciella. Det är så många faktorer som spelar in, men när
musiken klingar är det den som blir viktigast. Många av de
utommusikaliska målen kan glömmas för en stund. Upplevelsen av att
göra musik tillsammans på sina villkor blir det centrala. Jag menar i stället
att musiken i denna situation har ett egenvärde. Samtidigt är det ej fruktbart
att fastna i positionen musik som mål utan hellre söka ett dialektiskt synsätt
som skulle kunna formuleras: Musik som medel - ett mål.

Metoddiskussion

Jag tänker under denna rubrik ta upp metodiska problem som jag stött på
under arbetets gång, med hopp om att trovärdigheten ska öka. Mina
intervjupersoner representerar inte alla som arbetar med musik och barn
med koncentrationssvårigheter, det är jag medveten om. Urvalet är
begränsat av tillgänglighet, men trots allt har de intervjuade olika
erfarenhet och olika infallsvinklar. Min ambition var att på ett öppet sätt
sätta mig in i deras situation och deras tankesätt, vilket jag tycker att jag gjort
till en viss del, men självklart är det svårt att göra det på 30-60 minuter.
Dessutom använde jag mig av löst strukturerade intervjuer, vilket i vissa
fall visade sig vara svårt. Några av de intervjuade hade inte så lätt att fritt
berätta om frågeområdet, de förstod inte alltid riktigt hur jag menade. Det
låg i dessa fall hos mig att föra samtalet vidare på ett bra sätt, vilket ibland
inte var så enkelt, och ibland innebar det att jag styrde lite väl mycket.
Intervjupersonerna upplevde sig själva som ostrukturerade, men det det
kan i viss mån förklaras av att intervjun var löst strukturerad.De hade
kanske förväntat sig mer färdiga frågor.
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Jag upplevde att jag kom in i intervjupersonernas världar mer och mer ju
fler gånger jag arbetade med deras intervjuutskrifter, men det gäller att jag
är medveten om att det var jag som tolkade och det kan till och med
innebära att jag kom längre ifrån "sanningen" med tiden. De intervjuade
fick godkänna mina utskrifter samt komma med kommentarer, vilket jag
anser ökar trovärdigheten. Det som är viktigt att tänka på är att jag  också
tolkat och satt in deras tankar i olika sammanhang. Svårigheten har varit att
behålla deras tankar av vad de sagt och vad orden har för betydelse i deras
sammanhang när jag bearbetat texten gång på gång i syfte att få bra struktur
på och en helhet i det jag skrivit. Ett annat problem som jag är medveten
om är att jag kan ha missat någon viktig detalj i något stadie av
bearbetningen, jag kan ha betonat vissa fenomen som någon annan kanske
skulle ha lämnat. Jag hoppas ändå att de olika intervjupersonernas mening
har fått komma fram någorlunda "oförfalskat".

Detsamma gäller egentligen texter ifrån litteraturen. Jag har haft med mig
min förförståelse och mitt syfte med studien då jag sökt litteratur. Också när
jag läst litteratur har jag "haft på mig mina glasögon" som varit slipade med
min människo-, kunskaps- och verklighetssyn. Jag är medveten om att jag
inte minst ifrån min specialpedagogutbildning har en uppfattning om vad
som är viktigt när man möter barn och då inte minst dem i behov av
särskilt stöd. När det gäller hur musik kan användas tror jag att jag varit
mer öppen för allt jag hittat i litteraturen, vilket i och för sig inte varit
speciellt mycket. Min ambition var att ha ett abduktivt forskarsätt; jag ville
pendla mellan teori och praktik och försöka väva samman dessa, vilket jag
också tycker att jag gjort.

Det är upp till läsaren att avgöra generaliserbarheten i denna undersökning.
Jag har försökt visa hur jag gått tillväga under hela processen samt strävat
efter att ärligt redovisa problem jag stött på. Det är jag som tolkat litteratur
och intervjuer, det gäller det att vara medveten om, och jag har inte
kommit fram till någon absolut sanning. Min förhoppning är ändå att jag
satt ord på hur och varför musik kan användas i arbetet med barn med
koncentrationssvårigheter och att det tillför några av läsarna någon form av
ny kunskap.

Fortsatt forskning

Under arbetes gång har jag sett följande områden som intressanta för fortsatt
forskning.

Hur upplever barn med koncentrationssvårigheter musikundervisningen i
skolan?

Hur tas barns lust och initiativ tillvara inom musikämnet i vanlig skola och
inom musikskola?



45

Hur kan musik användas i samband med läs- och skrivsvårigheter?
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Intervjufrågor till "Musik för  barn med koncentrationssvårigheter" (Bil.1)

Välkommen, tack osv.

Bakgrundsfrågor (Ålder mm)

Man, kvinna?

Vilken utbildning har du? När?

Vad har du arbetat med?

(I vilka sammanhang har du arbetat med barn med
koncentrationssvårigheter?)

Vill du berätta lite om din erfarenhet av musik och barn med
koncentrationssvårigheter!?

Vilka behov har dessa barn? Hur kan musiken stimulera? Användas?
Utveckla? Stärka?

Vad är viktigast för en pedagaog som använder musik med barn med
koncentratiossvårigheter? Utbildning, förhållningssätt, musikaliskt
kunnande? mm

I vilka sammanhang tycker du att musik kan förekomma?

Vill du tillägga något?
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