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Abstrakt  

I denna studie undersöks vilka metoder och uppfattningar musiklärare som undervisar elever 

med funktionshinder och flertilläggshandikapp så som ADHD, autism och Downs syndrom på 

tränings- och särskolan har och använder sig av i sitt dagliga arbete. Studien fokuserar på 

undervisningen i kurserna musik och estetiskverksamhet (här har bara musik studerats, ej dans, 

drama, bild eller slöjd). Undersökningen har genomförts i form av kvalitativa intervjuer med sex 

undervisande lärare från fyra skolor, samtliga inom sär- och träningsskolans verksamhet. De 

intervjuade lärarna är alla specialpedagoger med förskoleutbildning. Tre av informanterna 

ansvarar för musikundervisningen på sin respektive skola. Resultatet av undersökningen visar på 

att musik spelar för alla de intervjuade lärarna en viktig roll i deras undervisning, sång och spel i 

varierande former förekommer frekvent i deras vardagliga arbete. Struktur och kontinuitet är 

viktiga ledord i deras arbete med barn på tidig utvecklingsnivå. Inlednings- och 

avslutningssånger är ett tydligt exempel på den strukturerade skolgång som eleverna möter varje 

dag. Alla informanter beskriver att de använder sig av just detta arbetssätt för att skapa en känsla 

av trygghet i vardagen. Sånglekar, rörelsesånger och instrumentspel används för att bl.a. 

utveckla motoriska färdigheter samt att stärka deras självkänsla och identitet genom att bekräfta 

och ge respons på deras handlingar. Turtagning, imitation och härmning är metoder som det 

arbetas med på alla de besökta skolorna. Ingen av de undersökta skolorna har i dagsläget en 

utbildad musikterapeut anställd, vilket medför att bl.a. behandling i Funktions inriktad 

musikterapi (FMT-metoden) inte är genomförbar. Det framkommer att alla informanter ställer 

sig positiva till FMT- metoden och att de i dagsläget inte kan skönja samma framsteg bland 

eleverna som tidigare, vilket de kopplar till frånvaron av utbildade musikterapeuter. 

 

Nyckel ord: Arbetssätt, träningsskola, särskola, elever med funktionshinder. 
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1.0 Inledning 

I och med vad som kan ses som en förändring i människosynen över de senaste årtiondena vill 

politikerna i dagens samhälle försöka integrera elever med olika funktionsnedsättningar in i 

den vanliga skolan i den mån det är möjligt. Som blivande musiklärare har jag ibland funderat 

på hur jag ska gå till väga i min undervisning ifall jag får elever med något funktionshinder i 

mina klasser. Tyvärr är detta ett ämne som enligt mina erfarenheter inte diskuterats i någon 

större utsträckning under musiklärarutbildningen. En positiv aspekt var dock under ett tillfälle 

då jag och några av mina dåvarande klasskamrater på lärarutbildningen fick möjlighet att 

planera och genomföra ett musikpass med diverse aktiviteter för en grupp elever från 

särskolan. De kom till oss på universitetet som en del av en studiedag och fick ta del av en rad 

olika verksamheter. Mötet med dessa levnadsglada och härliga elever gav mersmak samtidigt 

som jag insåg att det krävs helt andra metoder för att undervisa elever med olika typer av 

funktionshinder, vilka jag inte hade någon tidigare kännedom om.  

 

Mitt val av ämnesområde vilade till stor grund på dessa ovan nämnda erfarenheter jag fick i 

och med det beskrivna mötet med en klass från särskolan. En annan anledning till mitt val av 

område är också att lärare från alla årskurser och i alla ämnen någon gång stöter på elever 

med någon typ av funktionshinder, självklart med varierande grad av nedsättning, men lika 

fullt har alla skiftande kunskaper om hur situationen ska hanteras. Jag tillhör en av dessa som 

vill bredda min utbildning och kunna täcka in flera metoder i undervisningen. Pga. av detta 

har jag valt att se musikundervisningen utifrån lärarnas perspektiv, just för att få en bättre 

inblick i hur de arbetar och vad de anser är bra och fungerande metoder för att nå fram till 

dessa elever. Detta ämne är också så vitt jag har förstått ett relativt outforskat område där det 

finns få tidigare gjorda studier. 

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 

skall gestalta och förmedla” (Lpo94: p5). 

 

Citat som är hämtat ur Lpo94 beskriver min inställning till undervisning i allmänhet på ett bra 

sätt och i detta fallet också min syn på musikundervisning i synnerhet. Jag håller med helt och 

fullt i resonemanget om att alla är lika värda och borde bli lika behandlade och ha rätt till 

likvärdig utbildning. 
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Funktionshinder och behov av särskilt stöd är ämnen i sig som det skrivits och forskats en hel 

del om, men om man gör en direkt koppling till skolan och här tänker jag då främst på ämnet 

musik och den innefattande undervisningen blir antalet träffar kraftigt reducerade. Enligt min 

uppfattning läggs det inget nämnvärt fokus på detta område i vare sig lärarutbildningen eller i 

TV, radio och dagspress. Det är ett ämne som jag menar kommer i skymundan till förmån för 

den ordinarie undervisningen dvs. med elever utan funktionshinder. Det är kort och gott ett 

ämne som och inte behandlas nämnvärt utanför dess egen verksamhet, med det menar jag 

främst de sär- och träningsskolor samt de riksgymnasier runt om i landet som specialiserar sig 

på elever med olika typer av funktionsnedsättningar.  

Vad kan då musik innebära för den enskilda individen? Musik har den egenskapen att kunna 

verka terapeutiskt både ur ett fysiskt samt ett psykologiskt perspektiv, ungefär som ett 

rehabiliterings verktyg som alla kan ta del av. En aspekt är den motoriska träningen som 

musikutövande ger, att spela ett instrument kan ge en ökad koordination mellan t.ex. armar, 

ben och inte minst fingrar. Inte att förglömma den psykologiska effekten som musiklyssnande 

ger, t.ex. en ökad kognitiv förmåga så som koncentration och minne (Ockelford 2008). Den 

ger möjlighet för uttryck av olika känslor som t.ex. glädje, sorg och ilska som annars kan vara 

svåra få utlopp för. Musik finns också med när det kommer till att skapa identiteter och 

förstärka positiva samt negativa självbilder.  

Just sambandet mellan musikundervisning och personer med funktionshinder finner jag 

väldigt intressant. Det verkar vara ett mångfacetterat område som har många outforskade vrår 

och som ytterligare behöver kartläggas. Idag integreras elever med någon form av handikapp 

in i den vanliga skolan i allt större utsträckning, detta kräver större förståelse och 

förkunskaper hos oss lärare för att kunna erbjuda en bra och givande undervisning. Detta är 

något som inte skall tas förgivet att det fungerar, utan tvärtom, finns det säkert finns många 

yrkesverksamma lärare som inte vet hur de ska tackla en sådan situation på ett korrekt sätt i 

fall den uppstår. Därför är det viktigt att metoder och olika synsätt på undervisning inom detta 

område ventileras för att ge ett vidagat synsätt och ökad förståelse. 
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2.0 Syfte 

Individer med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder har rätt till undervisning i skolan 

precis som övriga elever. Det allmänt populära ämnet musik är inget undantag, men hur ser 

denna undervisning ut, skiljer den sig från traditionell musikundervisning och arbetar man på 

andra sätt? Med mitt syfte i denna studie ämnar jag undersöka hur lärare både inom särskolans 

och träningsskolans verksamhet arbetar i ämnet musik med elever som har funktionshinder 

och/eller andra särskilda behov och svårigheter. Fokuset ligger på vilka metoder och arbetssätt 

som används, sett ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv.  

2.1 Frågeställningar 

 

• Vilken syn och attityd har de involverade lärarna på sin egen musikundervisning? 

• Vilka praktiska och teoretiska metoder använder de sig av samt vilka är deras 

utgångspunkter gällande valet av dessa metoder (varför)?   

3.0 Bakgrund 

Här ges en översikt av olika definitioner och centrala begrepp samt en överblick över tidigare 

forskning både inom- och i angränsande områden. 

 

3.1 Definitioner 

Eftersom undervisning och metodval bland elever med funktionshinder på både tränings- samt 

särskolan berör ett stort område och ett flertal termer börjar jag med att definiera några av de 

centrala begrepp som förekommer. 

 

3.1.1 Funktionshinder 

Först måste en distinktion mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade göras för att 

kunna förstå de olika perspektiven som bearbetas i texten. Olika länder använder olika språk 

och begrepp för att definiera personer med speciella behov, därför kan beskrivningarna 

variera från forskare till forskare. Handikappombudsmannen (HO) har dock givit följande 

definition vilken beskriver begreppet på ett kort och konsist sätt:  
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“Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har 

uppstått senare eller förväntas uppstå. Funktionshinder kan märkas mer eller mindre i olika situationer 

som till exempel allergier, dyslexi, hörsel- och synskador med mera. De kan också vara 

neuropsykiatriska som till exempel ADHD och Aspergers syndrom” (HO 2006:7). 

 

International Classification of Functioning, Disability and Health:s (ICIDH) var ett försök av 

The World Health Organisation (WHO) att i början på 1980-talet lansera en mera gemensam 

internationell definition av begreppet funktionshinder men ansågs vara alltför medicinskt 

inriktad (Thorén & Svanborg 2009). Begreppet funktionshindrad har också sakta men säkert 

kommit att allt mer bli det mest frekventa uttrycket då till skillnad från termen handikappad 

som man menar har en mer negativ klang (Nationalencyklopedin 2009).  

 

3.1.2 Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning faller också in under begreppet funktionshinder. Normalt sett utvecklas 

den intellektuella begåvningen upp till ca 20 års ålder, har man en utvecklingsstörning går 

denna process långsammare och ibland stannar man vid samma nivå som ett barn. 

Utvecklingsstörningar kan uppstå på olika sätt, t.ex. kan kromosomavvikelser, foster- och 

förlossningsskador ge upphov till störningar i en individs intellektuella utveckling. Den 

intellektuella begåvningen brukar mätas i IQ (intelligens kvot) genom olika test där ett 

intelligens tal kan räknas ut, ett tal under 70 brukar vara en indikation för vad man kallar en 

utvecklingsstörning (Handikappupplysningen 2009). När man talar om utvecklingsstörningar 

kommer ytterligare ett begrepp in i bilden som bör förklaras, utvecklingsnivåer. 

 

3.1.3 Utvecklingsnivåer  

Utvecklingsnivåer är ett centralt begrepp inom detta område och det är viktigt att förstå vad 

som menas för att kunna förstå elevernas förutsättningar och uppskatta deras förkunskaper. 

Utvecklingsnivåer har att göra med begåvning, individen kan befinna sig i olika stadier eller 

nivåer. Inom särskolan samt träningsskolan har eleverna ofta en utvecklingsnivå som ligger 

betydligt under den normalbegåvade elevens, man talar om en A, B, C och D nivå. För att 

bättre förstå vad som menas med dessa nivåer kan man i figur 1 nedan utläsa de olika 

nivåernas intelligensålder (IÅ), intellektuella kvot (IK eller IQ) samt Världshälso-

organisationens definition.  
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Figur 1. Intelligensindelning  (Kristinestad.se 2009) 

 

Det brittiska psykologi förbundet definierar olika prov och tester som är utformade att 

producera kvantitativa bedömningar av en eller flera psykologiska attribut som psykometriska 

tester. Dessa tester är indelade i två kategorier, personlighets test och kognitiva test, det senare 

även kallat begåvningstest. Ett så kallat IQ test är ett exempel på ett psykometrisk 

begåvningstest (Carter 2007). Resultatet av ett IQ test blir i form av ett tal, ligger talet kring 

100 och strax över anses det som normalbegåvning, ett lägre tal anger alltså en nedsättning i 

begåvningen. Intelligensålder betyder att individen har uppnått en specifik mognadsgrad. En 

individs uppnådda mognads ålder överensstämmer inte alltid med den faktiska kronologiska 

åldern. D.v.s. en 16 årig individ på t.ex. utvecklingsnivå C med ett IQ på runt 50 anger att 

dennes uppnådda mognads ålder är på samma plan som en 8 årings i jämförelse. 

 

3.1.4 Behov av särskilt stöd 

Begreppet ”i behov av särskilt stöd” är också starkt sammankopplat med 

funktionsnedsättningar och förekommer ofta när det talas om individer med funktionshinder. I 

mångt och mycket är det samma sak men en definition av ”i behov av särskilt stöd” skulle 

kunna vara så som uttryckt det av Jennifer Haywood:  

- En individ med speciella behov är någon som: har en utmaning vad gäller det fysiska, 

känslomässiga, intellektuella, sociala eller det perceptuella.  

- En individ med vanliga behov är: vem som helst utan den själv- definierad, 

professionellt definierad eller socialt definierade synen på en individ med speciella 

behov.(Haywood, 2006: 2) 

 

Nivå 

IÅ 

IK 

WHO 

 A  B            C                    D 

 1     2      3             4       5       6   7    8          9        10      11 12      13      14         15            16 

      10            20        30             40            50             60             70              80              90           100 

Djup Svår Måttlig Lindrig Gränsfall Normalbegåvning 
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3.2 FMT 

Förkortningen står för funktionsinriktad musikterapi och beskrivs som en neuro-muskulär 

behandlingsmetod byggd på utvecklingsteoretiska grunder. Själva behandlingen sker 

individuellt och endast elev (eller adept som det också kallas) och terapeut är inblandade. Allt 

grundar sig i ett 20-30 tal speciellt utarbetade musikaliska koder som används för att stimulera 

kroppens utveckling, dessa koder anpassas sedan efter adeptens utvecklingsnivå för bästa 

effekt (Musikterapiinstitutet, 2009). En kod kan t.ex. vara en kort melodi som är utformad på 

så vis att ifall den inte kommer ”i mål”, dvs. att man inte spelar t.ex. den sista tonen så kan det 

upplevas som störande. Med dessa koder vill terapeuten stimulera till en generering av 

handlingar i form av reflexer eller reaktioner som till en början kan vara helt omedvetna. Men 

genom att respons ges av terapeuten leder detta så småningom till medvetna handlingar vilket 

i sin tur genererar utveckling. Denna progression kan till synes vara en enkel och oansenlig 

rörelse men den inrymmer bedömning, nytänkande, planering, ett utförande och ett resultat 

vilket i sin tur kan sägas vara allt annat än anspråkslöst (Steiner, 2003). Samtidigt används 

FMT också som analysinstrument för diagnostisering av en persons funktionsnivå. Metoden 

utvecklades av Lars Hjelm under hans arbete på Folke Bernadottehemmet i Uppsala mellan 

1975 och 1989. Hans tanke var att skapa ett rum för strukturerad sensomotorisk bearbetning 

som skulle vara så fri från krav eller värdering av prestationer som möjligt, några andra ledord 

inom denna behandlingsform är lustfylldhet och trygghet (Musikterapiinstitutet, 2009).  

 

Genom att använda sig av denna metod kan en individs funktionsnivå förbättras inom en rad 

områden, till dessa områden hör bl.a. den respiratoriska och kroppsliga kontrollen. Den 

behandlades rörelserepertoar samt balanskontroll kan också öka liksom den perceptuella 

förmågan, vilket innefattar förmågan att urskilja, lokalisera och välja olika stimuli. I och med 

detta antas att självkänsla och självförtroende kan stärkas genom att individens upplevelse av 

sig själv har påverkats. Metoden har gett goda genomslag gällande behandlingen av ett flertal 

funktionsnedsättningar så som läs- och skrivsvårigheter, psykiska problem, lättare motoriska 

problem, DAMP/ADHD och tillstånd med större nedsatt motorisk förmåga, exempelvis 

CP/stroke (Haglund Andrén 2005). FMT – metodens huvudsyften kan sägas vara att söka 

grundorsaken till problemen hos den behandlade, att bearbeta och strukturera hjärnas 

aktiviteter, att bearbeta och organisera erforderliga grundfunktioner samt skapa 

förutsättningar för att på ett lustfyllt sätt utveckla färdigheter. Viktig att komma ihåg är också 
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att FMT inte är en undervisningsmetod, dvs. den är inte till för att lära ut, t.ex. hur man spelar 

ett instrument eller dylikt utan den är strikt terapeutisk (Musikterapiinstitutet, 2009). 

 

3.3 Litteratur 

Begreppet funktionshindrad täcker många olika aspekter av handikapp, allt från minskad 

rörlighet i en hand till grav utvecklingsstörning. Detta har givit mig en avsevärd mängd 

litteratur att arbeta med, jag har dock försökt begränsa mina sökningar till ämnet 

undervisning/pedagogik i den estetiska verksamheten och i den mån jag kunnat, till ämnet 

musik. Jag har först försökt läsa in mig på det allämna begreppet funktionshinder för att få en 

ökad insikt i ämnet. Sedan har jag närmat mig undervisning och metoder för att slutligen hitta 

kopplingar till själva undervisningsämnet musik. Själva litteraturen är hämtad i störst 

utsträckning från böcker i tryckt form och e-skrifter på nätet, även andra internet källor så 

som uppslagssidor och debatt artiklar har använts. 

 

3.3.1 Språk, musik och kroppen 

Då och då hörs röster som säger att musik är ett universellt språk vilket alla människor förstår, 

Sven-Erik Holgersen menar att detta är en sanning med modifikation. Trots att musikaliska 

uttryck kan uppfattas som ”yttranden” skiljer sig musik från språk eftersom det anses vara 

begreppslöst. Och trots att musik är en allmänmänsklig uttrycksform, så kan vissa musikaliska 

uttryck vara så kulturspecifika att det omedelbart inte förstås utanför sin egen kultur eller 

subkultur (Holgersen i Kirk, 2006). Trevarthen (citerad av Holgersen i Kirk, 2006) menar att 

det också finns teorier som säger att musik och språk har ett gemensamt ursprung som 

uttrycksformer för rörelse, dvs. att musik och språk bägge har förbindelse till kroppsuttryck 

och därmed till kroppsspråk. Författaren menar att förstadiet till den språkliga 

kommunikationen kan uppfattas som musikalisk för att den både rymmer melodi, rytm, form 

och en inre motiverande puls.  

En undersökning av förhållandet mellan rörelse och tal visade att talet oftast förgicks av en 

gest eller rörelse. Uttryckt på ett annat sätt är talet kroppsligt förankrat och motsvarande kan 

man säga om musik, att det musikaliska uttrycket är kroppsligt förankrat. Den kroppsliga 

förankringen är kanske lättare att förstå för musik än för språk, därför musik omedelbart kan 

upplevas kroppsligt, musik kan ”tala till vår kropp” (Holgersen i Kirk, 2006). 
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3.3.2 Språk och musik i samspel 

Det hävdas ofta att musikaliska aktiviteter främjar barns språkliga utveckling, men Holgersen 

(ibid.) menar att detta är ett påstående som kan leda till lättköpta slutsatser. Språkliga 

färdigheter utvecklas inte nödvändigtvis eller automatiskt bara därför att man kommer i 

kontakt med musik, men musikliknande uttryck ingår och har betydelse i barns språkliga 

utveckling. Det finns dock, hävdar Holgersen (ibid.), bestämda musikaliska aktiviteter man 

kan genomföra med avsikten att hjälpa bestämda delar av den språkliga utvecklingen på 

traven. En sådan aktivitet kan vara en mors lek med sitt barn där man genom ljud bygger upp 

en höjdpunkt, ”titt ut!” leken känner nog många igen. Den bygger på att mamman gömmer sitt 

eller barnets ansikte bakom en hand eller ett objekt för att sedan titta fram och säga t.ex. 

frasen ”titt ut!” på ett glatt och uppspelt manér. Oavsett om frasen sägs lugnt och stillsamt 

eller plötsligt och glättig kan barnet omedelbart förstå situationen och skratta hänfört. Stern 

(citerad av Holgersen i Kirk, 2006) menar att ordens betydelse (”titt ut”) skapas av 

sammanhanget och inte minst på det sätt det som de sägs. Det viktiga är att bygga upp en 

förväntan och sedan tajmingen i utlösandet av spänningen.  Musikalisk och kroppslig tajming 

er en medfödd kapacitet som är grunden för den kunskap och erfarenhet som gör att man kan 

förutse vad som ska ske, och därmed kunna anpassa sitt uttryck därefter. 

 

3.4.1 PMLD & SLD 

Det finns en rätt begränsad del forskning inom området musikundervisning för barn med 

inlärningssvårigheter. Ockelford (2008) skriver att det inte funnits några enhetliga och tydliga 

riktlinjer för vad inlärningssvårigheter egentligen är men att det finns en uppsjö av tolkningar 

att tillgå. Ockelfords tolkning beskriver två typer av inlärningssvårigheter, ’Severe learning 

difficulties’ (SLD) och ’Profound and multiple learning difficulties’ (PMLD), dessa 

utarbetades i England när ca 50 skolor för ’barn i behov av särskilt stöd’ gick samman i ett 

projekt gällande villkoren för musikundervisningen i landet, projektet hette ’Sounds of 

Intent’. Elever med PMLD har vad som kallas ’profound global developmental delay’, vilket 

betyder att den kognitiva, sensoriska, fysiska, känslomässiga och sociala utvecklingen är i ett 

väldigt tidig skede (inom de 12 första månaderna av vanlig utveckling). SLD är samma sak 

som PMLD men inte lika allvarligt, här ligger utvecklingen in de 12 till 30 första månaderna 

av vanlig utveckling. Detta gör att elever med SLD och PMLD ligger utvecklingsmässigt 

långt under sin kronologiska ålder (Ockelford, 2008).  
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På ett känslomässigt och estetiskt plan reagerar barn och ungdomar med PMLD på musikens 

grundläggande beståndsdelarnas, dvs. hög/lågt, starkt/svagt, snabbt/långsamt etc. ungefär på 

samma sätt som barn som kronologiskt är bara ett par månader gamla. Studien visade att vissa 

elever med PMLD påverkades av musik eftersom det stimulerade minnen av 

känslomässigkaraktär som de tidigare var förknippat med (Ockelford, 2008). Resultatet av 

projektet blev att genom jämförandet av dels väldigt unga barns typiska musikaliska 

utveckling med de barn som har PMLD och SLD kom det att visa sig att den musikaliska 

utvecklingen följer på det stora hela samma riktning. 

 

3.5 Styrdokumenten 

Det finns ett flertal olika styrdokument som reglerar vår skolverksamhet på diverse plan. Allt 

från centralt utformade till lokalt utarbetade dokument med olika funktioner.  I 

styrdokumenten för vår skolverksamhet kan man bland annat hitta många referenspunkter 

över hur vi ska gå tillväga för att ge alla barn en bra skolgång, dvs. hur vi ska verka samt 

behandla eleverna inom vår verksamhet. Till dessa dokument hör bl.a. läroplaner, skollagen 

samt de yrkesetiska principer som finns utarbetade. I Lpo94 under grundläggande värden 

finns att läsa: 

    

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla  människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 

ska gestalta och förmedla” (Lpo 94:3). 

 

Under likvärdig utbildning står att: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (ibid.). Med detta menas inte att all undervisning ska se exakt lika 

ut i alla skolor över hela landet eller att alla skolans resurser ska fördelas precis lika, utan att 

det måste tas hänsyn till de olika förutsättningar och behov som finns bland eleverna ute på 

våra skolor. Om elever har problem eller svårigheter att nå de utsatta målen för utbildningen 

har skolan ett speciellt ansvar att se till att målen nås. ”Därför kan skolundervisningen aldrig 

utformas lika för alla” (ibid. :4). 

 

Under rubriken ”Barn och elever i behov av särskilt stöd” på skolverkets hemsida finns en 

skrivelse om skollag och författningar där följande finns att läsa:  
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”De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd för sin utveckling skall få detta. Stödet 

skall utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar./…/ Skolan har också ett 

särskilt ansvar för dessa barn. Stödet skall i första hand ges inom den grupp eller klass som barnet 

tillhör” (Skolverket, 2009). 

 

Elever med funktionshinder kan vid betygsättning enligt grundskoleförordningen få göra 

avkall på vissa av de mål som ska uppnås i slutet av det nionde skolåret. Om det finns så 

kallade särskilda skäl ska läraren ta hänsyn till detta. Vidare i grundskoleförordningen står det 

att läsa: 

 

”Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av 

tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål” 

(Grundskoleförordningen, 7kap. 8§, Skolverket, 2009). 

 

I kursplanen för musik i den obligatoriska särskolan beskrivs musikämnet som ett ytterst 

viktigt ämne. Det handlar inte bara om att lära sig några ackord på ett instrument eller att lära 

sig sjunga ett antal sånger till avslutningen, utan det finns djupare syften med att undervisa 

musik i skolan. Vidare står det i kursplanen för musik i särskolan att:  

 

”Musik påverkar också individen på flera medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande, 

rekreation, bearbetning av intryck samt för gestaltning och förmedling av tankar och idéer. 

Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet 

och få uppleva att kunskaper i musik frigör och förstärker den egna identiteten” (Skolverket, 2009). 

 

Musik påverkar oss på många olika plan, för många är det ett glädjeämne som livar upp och 

berör. Att ges möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar genom musik och musicering av 

skilda slag kan vara väldigt viktigt, speciellt inom skolans verksamhet som för vissa elever är 

en av få kontakter med just ämnet musik. 

”Musiken är en källa till glädje, sinnlighet och gemenskap och kan bidra till individens förmåga att 

uppleva känslor. Den har betydelse för personlighetsutveckling och lärande. När det gäller 

grundläggande och vardagsanknutna sammanhang, som tids-, rums- och kroppsuppfattning kan 

musiken förstärka och utgöra ett komplement i lärandeprocessen. Musiken har även betydelse för 

såväl den språkliga som den motoriska utvecklingen genom sin variation av uttrycksformer” (ibid.). 
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3.5.1 Specialskolan 

De som har hörselnedsättning eller är döva ingår i specialskolans verksamhet, där ersätts 

ämnet musik för hörande med ämnet ’rörelse och drama’. I kursplanen kan vi läsa att 

utbildningen först och främst vill bidra till en känsla av gemenskap och att eleverna genom ett 

lustfyllt uttryck ska få möjlighet att uttrycka sig genom dans, rörelse, mim och drama. De 

förvärvade kunskaperna i ämnet leder till att den egna identiteten så väl socialt som kognitivt 

och emotionellt stärks (Skolverket, 2009). Fokuset ligger här på rytmik, dans och 

rörelsekomposition. Att ge eleverna verktyg att kunna uttrycka sig med sin kropp genom 

rörelse, mimik och drama är ämnets huvuduppgift.  

 

4.0 Metod 

I denna del presenteras och redovisas hur själva studien är genomförd från val av 

ämnesområde, arbetssätt och metoder till urval av informanter gällande insamlandet av data. 

 

4.1 Datainsamling 

För att samla in data finns ett stort antal olika tillvägagångssätt att tillgå, dessa förfaranden 

innehåller olika grader av kvantitativa eller kvalitativa element. Kvantitativa metoder inriktar 

sig mera på mängd, dvs. stora datasamlingar där det går att dra generella slutsatser som t.ex. 

hur ofta något förekommer. Kvalitativa metoder inriktar sig på kvalité, färre informanter och 

mer uttömmande svar som kräver analys, t.ex. hur vanligt något förekommer och kanske 

viktigast av allt, varför det förekommer? Med tanke på studiens syfte och frågeställningar 

valde jag att närma mig den kvalitativa sidan av datainsamling. 

4.1.1 Den Kvalitativa intervjun 

För att göra studien rättvisa valde jag att genomföra ett antal kvalitativa intervjuer för att 

kunna penetrera ämnet ytterligare. Den kvalitativa intervjun syftar till att synligöra den 

intervjuades livsvärld (Kvale, 1997).  

För att tala i klarspråk, huvuduppgiften är att analysera den intervjuades svar och försöka 

förstå innebörden i vad han/hon säger. 

 

”Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter 

den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut.”(Trost, 1993:23)  

 



 

12 

 

Eftersom syftet med studien är att undersöka lärares egna uppfattningar och tankar kring 

musikundervisning med funktionshindrade fann jag att intervjuer skulle vara en av de mest 

passande metoderna för denna studie. Med intervjuer kan man på ett tillfredsställande sätt 

tränga djupare in i informantens tankegångar genom lyhört lyssnande och följa upp med 

relevanta följd frågor. Lyckas man dessutom skapa en öppen dialog där både intervjuare och 

informant har ömsesidig respekt för varandra är möjligheten god att den intervjuade öppnar 

upp sig ytterligare vilket kan medföra ärligare och mera uttömmande svar. Att använda sig av 

en kvantitativ metod t.ex. enkätundersökning, kan också ge mycket information. En 

enkätundersökning kräver dock ett större antal informanter än den kvalitativa intervjun för att 

det ska vara möjligt att göra analyser och dra valida och signifikanta slutsatser. Att därtill 

framställa ett fungerande och helst i förväg beprövat frågeformulär samt att sätta sig in i 

analysmetoder gällande kodning av resultat, beräkningar av bortfall och signifikans med 

mera, kändes för mig inte aktuellt med tanke på den tid som har stått till förfogande. Två 

nackdelar med enkäter vilka har betytt mycket i valet av metod för min del är dels att det inte 

ges samma möjlighet till de djupgående svaren jag behöver för att kunna förstå 

informanternas tankar och attityder kring ämnet studien avser att undersöka. En enkät ger 

heller inte någon större möjlighet att ställa följdfrågor, vilket självklart begränsar 

informationen i svaren.  

4.2 Urval 

Något som var nödvändigt att beakta när det gällde urvalet var att jag var tvungen att intervjua 

specialpedagoger av något slag. Vanliga lärare i vanliga skolor skulle inte kunna ge mig den 

information som jag eftertraktade, med tanke på mitt syfte och mål med arbetet. I och med 

detta är det ett faktum att antalet skolor med elever som har funktionshinder är begränsade. 

Till detta tillkommer att oftast finns det bara en undervisande lärare i ämnet musik på varje 

skola eller rent av att samma lärare åker runt på flera skolor för att täcka upp en hel tjänst. 

Med tanke på de omständigheter som förelåg kring vad gäller mina begränsade resurser 

gällande tid och pengar som har stått mig till buds, kom jag upp i sex intervjuer och inte i de 

15±10 intervjuer som är en rekommendation gjord av Kvale (1997) för ett godtagbart antal 

genomförda intervjuer. Läsaren får dock taga i beaktning att detta är ett examensarbete inom 

lärarutbildningen vilket inte är att jämföra med t.ex. en doktorsavhandling vilket får anses 

som ett betydligt större arbete där antalet intervjuer och informanter istället ska ligga något 

högre för att anses som godkänt.  
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Fokus lades på de sär- och träningsskolor som finns i den valda kommunen och som alla 

bedriver en verksamhet med funktionshindrade där undervisning i ämnet musik sker. Fyra 

skolor valdes ut och sammantaget blev sex lärare intervjuade. Själva urvalet har inte varit 

slumpmässigt utan istället vad Trost (1993) kallar ett mera strategiskt val. Jag har fått arbeta 

med vad som stått till hands, dvs. att det inte funnits allt för många tränings- och särskolor i 

det undersökta området och att många lärare inte haft tid eller inte vart intresserade att ställa 

upp samt det faktum att de flesta lärarna har vart kvinnor vilket gett en snedfördelning sett ur 

ett genus perspektiv. Tre av de intervjuade lärarna är ansvariga för musikundervisningen på 

sina skolor och har därför vart av högsta intresse att få samtala med, då de sitter inne med den 

erfarenhet och kunskap som jag söker för denna studie. De tre resterande lärarna är inte 

ansvariga för eller i någon större skala inblandad i sin skolas musikundervisning utan är 

vanliga klasslärare, eller för att vara korrekt är de utbildade specialpedagoger. Deras syn på 

musik i skolan och i undervisningen i allmänhet tyckte jag skulle kunna tillföra ytterligare ett 

perspektiv till undersökningen och därför valdes dessa informanter också ut.   

 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna inleddes alltid med en presentation av studien och dess syfte samt ett kortare 

samtal av det mera vardagliga, men inte för allt för personliga slaget, för att bryta isen och få 

alla deltagande att känna sig väl tillmods. Allt detta helt i enlighet med vad Trost säger om 

hur den initiala delen av en intervju bör inledas (Trost, 1993). Innan intervjun inleddes 

tillfrågades informanten alltid i fall denne hade något emot att intervjun spelades in. För detta 

användes en mp3-spelare med inbyggd mikrofon. Val av metod gällande genomförandet av 

intervjuerna kan sägas vara rent intervjutekniskt en så kallad halvstrukturerad typ av intervju, 

dvs. en blandning av standardiserad och kvalitativ intervjuteknik. Skillnaden mellan dessa två 

intervjutekniker är att i den standardiserade formen används ett strukturerat schema av 

intervjufrågor vilka man ställer vid varje intervju (Svensson & Starrin, 1996; Trost, 1993). 

Den kvalitativa intervjun har endast bestämda frågeområden, där frågorna kan variera från 

intervju till intervju. Syftet är då att få så uttömmande svar som möjligt (Johansson & 

Svedner, 2006).  

 

Jag utgick från ett utarbetat schema med intervjufrågor som stöd för helheten av intervjun, 

men jag tillät att vandra utanför dessa frågor om situationen krävde detta. På detta sätt kunde 

jag ställa följdfrågor och följa upp intressanta vinklar och perspektiv. Under alla intervju- 
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tillfällen har jag försökt att undvika att ställa ledande frågor så gott jag kunnat. Med det menas 

att eftersom jag är en relativt ovan intervjuare och novis i ämnet kan någon sporadiskt ledande 

fråga ha yttrats. Men det viktiga tycker jag ändå är att jag har vart medveten om att detta kan 

ha förekommit och försökt minimera alla typer av sådana frågor. I och med detta har jag i 

enlighet med vad Johansson och Svedner (2006) skriver om att undvika att påverka 

informanten vid själva intervjutillfället också försökt att inte styra den intervjuades svar. Det 

måste erkännas att i något enstaka fall har jag kunnat känna mig en aning frustrerad av att 

informanten seglat iväg från ämnet eller inte svarat i enlighet med frågan överhuvudtaget. 

Men detta är en del av intervjun och som ledare för samtalet kan jag alltid ställa ett antal 

följdfrågor som förhoppningsvis kan leda tillbaka till ämnet ifråga. 

 

Intervjuerna mynnade ut i tre individuella intervjuer samt en fokusgruppsintervju med tre 

personer närvarande. En fokusgrupp är ett annat namn för gruppintervju där 

intervjupersonerna själva för ett samtal som intervjuaren observerar och övervakar så att 

samtalet håller sig till ämnet. (Kvale, 1997; Trost, 1993). Alla intervjuer utom en har ägt rum 

på de intervjuades respektive arbetsplatser, detta på grund av till största delen den tidsbrist 

som många lärare lider av. 3 av 4 intervjuer har vart inplanerade under arbetstid då respektive 

lärare haft en längre lucka i sitt schema. Att hålla intervjun på lärarens arbetsplats och i 

dennes arbetsrum har förstås både för och nackdelar. Upplevda fördelar är att de blir mer 

villiga att ställa upp på en intervju om jag kommer ut till dem, den intervjuade känner sig 

trygg och lugn i en välkänd miljö. Det som är negativt är att telefonen kan ringa eller att en 

arbetskamrat kan störa etc. men oavsett vilken miljö man väljer finns det störningsmoment. 

Dock stötte jag inte på några som helst problem vid någon av intervjuerna, alla samtal löpte 

smärtfritt utan avbrott av ringande telefoner eller förbipasserande kollegor. Den fjärde 

intervjun hölls i informantens hem efter avslutad arbetsdag p.g.a. praktiska och logistiska 

skäl. Inga störande element i form av avbrott eller dylikt förekom utan intervjun kunde 

fortlöpa på ett tillfredställande sätt. 

 

4.4 Etiska aspekter 

I enlighet med de fyra goda forskaretiska principerna beskrivna av Stensmo (2002) har alla 

informanter innan respektive intervju informerats om studien och dess syfte. De har blivit 

upplysta om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

medverkande. Frågorna har presenterats och godkänts av de intervjuade innan samtalet inletts. 



 

15 

 

Alla informanter har givit sitt medgivande till att samtalet spelats in, vilket underlättar enormt 

för sammanställningen av resultatet. Alla informanter har dessutom garanterats anonymitet 

genom fingerade namn. Namnen har kodats efter vilken typ av skola de arbetar på, arbetar de 

på träningsskolan har deras namn en begynnelse bokstav på ”T” och arbetar de på särskolan 

har namnet begynnelse bokstaven ”S”. De inspelade materialet och transkriberingarna av 

intervjuerna har förvarats på ett säkert ställe där ingen obehörig kunnat ta del av 

informationen. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Att de empiriska resultaten i en studie skalla vara tillförlitliga är av stor vikt för 

undersökningens trovärdighet. Begreppen reliabilitet och validitet är vanligt förekommande i 

såväl kvantitativa som kvalitativa studier. Stensmo (2002) definierar begreppen som så; 

reliabilitet kan också benämnas som tillförlitlighet och betyder noggrannhet eller pålitlighet. 

Validitet kan benämnas som giltighet eller överensstämmelse. Enkelt uttryckt innebär 

reliabilitet att, om man mäter eller observerar samma företeelse vid upprepade tillfällen, måste 

man få (ungefär) samma resultat varje gång. Idén med att man skall få samma svar på en fråga 

då den ställs vid skilda tillfällen bygger på en föreställning om att den enskilda människan är 

statisk och oföränderlig i sina åsikter, i sina handlingar och hur den uppfattar omvärlden 

(Trost, 2005; Stensmo, 2002). Denna konstans är dock inte aktuell vid kvalitativa studier på 

samma sätt som hos kvantitativa. För att få hög reliabilitet bör datainsamlingen vara 

standardiserad, men vid kvalitativa intervjuer är det dock så att man önskar en låg grad av 

standardisering. Det som vid kvantitativa studier kallas för slumpinflytelser är vid kvalitativa 

studier just sådant som Trost (ibid.) menar kan vara de förändringar som man letar efter och 

som är eller kan vara de mest intressanta. Dessa förändringar just sådant som en skicklig 

intervjuare noter och registrerar i sin analys av intervjun. Jag vill på inga sätt utge mig för att 

vara en skicklig intervjuare men det som Trost tar upp är viktigt. Valet av intervju som metod 

baseras just på att få tillgång till olika perspektiv på samma fenomen, eller att ställa liknande 

frågor till alla informanter och få helt skilda svar beroende på den intervjuades föreställningar 

och denne uppfattar sin omvärld.  

4.6 Analysmetoder 

För att kunna bearbeta den insamlade informationen har alla inspelade intervjuer lyssnats 

igenom ett fler tal gånger och slutligen transkriberats, i och med detta har sammanställningen 
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av resultatet underlättats betydligt. Transkriberingen minskar också risken för faktafel och 

felcitering av informanten avsevärt. Inför den första intervjun utformades ett formulär med 

frågor som var relevanta med tanke på undersökningens syfte och frågeställningar. I och med 

att alla intervjuer har genomförts med detta formulär som utgångspunkt, har studiens 

övergripande område alltid legat i fokus under intervjuerna.  Analysen och kodningen av 

resultatet har också förenklats då det vart möjligt att enkelt se och jämföra vilka frågor som 

intervjun baserat sig på, även om dessa frågor inte ställts exakt som de formulerats i 

formuläret, jag tänker då främst på följdfrågor. Den insamlade datan har studerats, granskats 

och analyserats på så sätt att de svar som framkommit under intervjuerna har kodats i avsnitt 

och stycken beroende på dess tematiska innehåll. De stycken som haft inslag av vad jag har 

tolkat, t.ex. rörande metod och arbetssätt, har sammanställts för sig och övriga respektive 

områden har sammanställts för sig. I resultatdelen har alla intervjuer presenterats var för sig 

som olika enheter.  

 

5.0 Resultat 

Nedan presenteras en sammanställning av de fyra genomförda intervjuerna. Totalt har sex 

personer blivit intervjuade och resultatet redovisas i en sammanhängande text. Varje intervju 

tillfälle redovisas separat och det anges ifall läraren arbetar på en träningsskola eller en 

särskola.  

 

5.1 Lärare 1 Tova (Träningsskola) 

Tova arbetar på en träningsskola och är utbildad specialpedagog med inriktning mot talspråk 

och kommunikation. Hon har ett eget litet arbetsrum som är dekorerat med teckningar gjorda 

av elever och den allämna känslan är välkomnande och trevlig. Det finns ett litet bord med två 

stolar och det är välstädat och inte överbelamrat med pärmar och papper, vilket ofta är fallet 

med lärares arbetsrum. Tova berättar att en stor del av undervisningen bedrivs inne på 

arbetsrummet i form av enskilda stödsessioner med de elever som kräver extra tid och 

uppmärksamhet. Det är därför väldigt viktigt att rummet måste vara inbjudande och 

strukturerat för att eleverna ska kunna koncentrera sig och arbeta. På frågan hur länge hon 

arbetat som lärare blir svaret ca 14 år var av de senaste 10 åren har vart på den nuvarande 

skolan. Musikundervisningen har dock endast legat på hennes bord de senaste 2 åren. Innan 

detta var en utbildad musikterapeut lärare och ansvarig för musikundervisningen. Denna 
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lärare arbetade mycket med FMT (Funktionsinriktad musikterapi), vilket Tova inte känner sig 

ha tillräcklig kunskap om för att använda sig av.  

 

5.1.1 Arbetssätt 

Hur arbetar man då på denna skola, hur ser de olika tillvägagångssätten ut? Eftersom det är ett 

stort spann i utvecklingsnivå mellan de olika eleverna arbetar de på väldigt skiftande sätt i de 

olika klasserna. De arbetar med vad de kallar alternativa kommunikationssätt, mycket 

förtydligande genom signaler. Med eleverna på en ”tidig utvecklingsnivå” ställs stora krav på 

struktur och organisering. De arbetar mycket med att strukturera elevernas dag genom 

scheman för att eleverna ska veta vad de ska göra, när de ska göra det och vart de ska göra de. 

Både i schemat och i övrig undervisning arbetar de mycket med fotografiska bilder till att 

börja med för att sakta gå över till pictobilder. Ett schema är uppbyggt av ett kardborreband 

där man sedan kan fästa olika bilder för att illustrera vad som ska göras under dagen. Alla 

dagar har olika färger för att göra det lättare att skilja på vilken dag det är. De fäster bilder på 

schemat som sedan matchar bilder på olika arbetsstationer där det finns ytterligare bilder för 

specifika uppgifter. Detta ger eleven en uppfattning om vilken låda eller pärm som innehåller 

den uppgift som han/hon ska arbeta med just nu. 

 

I elevgrupper på ”tidig utvecklingsnivå” uttrycker Tova att det är extra viktigt med struktur 

och därför börjar de alltid musiklektionerna med samma sång samt avslutar alltid lektionen 

med en annan sång. Sången som inleder lektionen är en sång där man sjunger om alla 

eleverna där de ska svara på något sätt, detta för att de ska få chansen att visa att de är 

närvarande samt känna sig delaktiga. Responsen kan vara allt från att man t.ex. säger sitt 

namn till ett leende. Ibland kan de ta lite tid för att få ett gensvar men det är viktigt att man 

väntar ut eleven och ger den tid det tar att svara.  

 

Så kallade touch-kontakter är något som också används flitigt på denna skola så väl på 

musiken som i övrig undervisning. En touch-kontakt är en rund knapp vilken man kan trycka 

på, den är i sin tur kopplad t.ex. till en dator. När man trycker på knappen blir det en slags 

reaktion, kanske dyker det upp något på skärmen eller så försvinner det något, t.ex. på 

musiklektionen kan en förprogrammerad melodi spelas upp när man trycker. En sådan här 

apparat kan ha en eller flera olika touch-kontakter vilka alla ger olika reaktioner. Varför de 

använder sig av dessa touch-kontakter förklarar Tova på detta vis;  
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”- De är ju just de här att kunna påverka skeenden o påverka saker, de är ju inte så självklart för dom 

här eleverna, eller dom får ju inte så många tillfällen att kunna göra de.”(Tova, 2009)  

 

En annan fördel är att de elever med dålig motorik ändå kan navigera sig fram, kan man inte 

t.ex. använda en mus så klarar de flesta av att trycka på en stor knapp.  

 

5.1.2 Rörelse 

Vidare arbetar Tova mycket med kroppsuppfattning där man bl.a. benämner kroppsdelar och 

använder sig av imitation av rörelser. Så här beskriver hon att arbeta med musik och rörelser; 

”…å där känner jag att musiken verkligen är en guld stund..för elever som har svårt med de 

dras ju med i musiken så att de är ju ett väldigt bra verktyg.” (Tova, 2009) I och med att de 

arbetar med rörelser ges de tillfälle att träna grundläggande begrepp så som att genom enkla 

danser röra sig framåt och bakåt, snurra runt, vara alldeles stilla och till slut hoppa upp och 

ner. Detta ger enligt Tova konstraster som är väldigt betydelsefulla eftersom de tydliggör 

skillnader mellan olika rörelser. Kontraster utnyttjas på fler sätt än med bara rörelser, även 

med instrument kan man arbeta på detta sätt. Att spela högt eller lågt, tyst eller starkt, snabbt 

eller långsamt är något de också arbetar mycket med.  

 

Som beskrivet ovan arbetar de mycket med rörelsesånger och imitation, i och med elevernas 

olika funktionsnedsättningar tar det olika lång tid för eleverna att lära sig en sång eller ramsa 

och eventuella rörelser till denna sång. Upprepade gånger måste de ha hört sången för att den 

ska fastna. En av de saker som kommer med att sjunga vissa sånger eller ramsor är förväntan. 

Tova och hennes kollegor arbetar medvetet med att skapa förväntan och utveckla den typen 

av förmåga. Hon berättar att när de har sjungit en låt tillräckligt många gånger kan man till 

slut se denna förväntan i deras kroppsspråk, eleverna sitter nästan och hoppar för att de vet att 

snart kommer det en viss rörelse. Tova beskriver dessa ögonblick när eleverna har ’snappat 

upp’ något som enormt givande. 
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5.2 Lärare 2 Sonja (Särskolan) 

Sonja är en utbildad två ämneslärare och har vart verksam som musiklärare sedan många år 

tillbaka. Hon har lång erfarenhet av att på olika sätt arbeta med särskolan och elever med 

funktionshinder av olika slag. Under musiklärarutbildningen kom hon i kontakt med en grupp 

vuxna med förvärvade hjärnskador, som också studerade i samma lokaler. De trivdes bra 

tillsammans och på så vis kom intresset för att arbeta med funktionshindrade. Förutom 

grundutbildningen har Sonja byggt på med några extra kurser som t.ex. helgkurser i 

musikterapi. Intresset för att hela tiden utvecklas och inhämta nya erfarenheter har alltid drivit 

henne att prova nya saker i klassrummet. 

 

Hennes nuvarande tjänst är utspridd på tre skolor och elevernas åldrar sträcker sig därför från 

lågstadie- upp till gymnasieålder. Att arbeta på tre skolor innebär väldigt skiftande 

ramfaktorer gällande förutsättningar t.ex. elevunderlag, klassrum och budget. Sonja menar att 

metoderna och arbetssättet anpassas beroende på vilken skola hon undervisar på. Det som 

fungerar på skola 1 kanske är omöjligt att genomföra på skola 2 p.g.a. de olika styrande 

ramfaktorer som finns. 

 

5.2.1 Arbetssätt 

En gemensam nämnare för alla lektioner oavsett vilken skola Sonja under visar på är att skapa 

en ram och en trygghet för eleverna, därför inleds alltid musiklektionerna på samma sätt, med 

en inledningssång med tillhörande aktivitet. Denna aktivitet skiljer sig från skola till skola. På 

en utav de tre skolorna beskriver Sonja aktiviteten som följande. Det finns klockor som är 

stämda i olika toner, C-dur skala för att vara exakt. Genom ett relativt lätt tryck på klockan får 

man en ton. I slutet av inledningssången eller inringningssången som Sonja påpekar att det 

nästan blivit, passar det utmärkt att spela tonen G. De börjar med att sjunga igenom låten och 

sedan genom att skicka klockan vidare ska alla få chansen att trycka. De har nu på slutet 

utvecklat denna sång till att innefatta en mikrofon också. När en elev har ringt i klockan går 

denne fram till mikrofonen och sjunger eller pratar när nästa sväng inleds. Mikrofonen 

används för att få höra sin egen röst, att upptäcka den helt enkelt. Sonja menar att talet blir 

bättre och framförallt att det blir roligare att använda sin röst med en mikrofon. 
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5.2.2 Rörelse 

Rörelser och kroppsuppfattning är en annan viktig del som Sonja försöker arbeta mycket med. 

Rörelsesånger är perfekt för att få eleverna att röra sig, de sjunger om saker de gör t.ex. ’kom 

så reser vi oss upp’ sedan går man runt i rummet och sjunger om det man gör förklarar Sonja. 

Antigen går man framåt eller bakåt eller står stilla. Sedan brukar hon lägga till de ovan 

beskrivna klockorna på slutet som en del i ett fint ackord. Hon arbetar mycket med att bygga 

ut sånger, att hela tiden lägga till nya element. På de skolor där de praktiska klockorna inte 

finns används djembetrummor flitigt. Hon skriver mycket låtar själv, ofta korta enkla, för att 

det ska bättre passa elevernas behov och för att komplimentera andra redan existerande sånger 

som ibland kan vara för svåra att sjunga både text och melodi mässigt. Med 

djembetrummorna arbetar hon med enkla rytmer och ofta texter rörande eleverna själva. De 

använder namn och sjunger om eleverna som personer, vilket Sonja uttrycker är väldigt 

viktigt att få med. Det viktiga är att få ett svar, oavsett hur det ter sig, t.ex. ’ojojoj klapp, 

ojojoj klapp, Kalle är mitt namn’. En annan sång som Sonja kallar ”Kan du spela ditt namn” 

tränar eleven att ljuda samt stava. På slutet av den sången ska eleven helt enkelt säga sitt 

namn. Denna låt innehåller olika moment, t.ex. att öva sig på att spela sitt namn dvs. ljuda och 

att sjunga sitt namn. På låg- och mellanstadiet är lärarna med under lektionerna vilket anses 

vara väldigt positivt, de ger mycket feedback och fyller på med deras kunskaper som 

specialpedagoger. De hjälper till att förtydliga instruktioner t.ex. att nu ska det bara spelas 

eller bara sjungas. ”- Man måste ge korta instruktioner, ibland pratar vi ju för mycket, man får 

tänka på att inte säga för mycket” (Sonja, 2009).  

 

5.2.3 Stimulans 

När det gäller de lite äldre eleverna som går i klass fem och sex är arbetsgången rätt 

oförändrad jämfört med lågstadiet. Det som ändras är till största delen bara att några sånger 

byts ut här och där, inledning och avslut på lektionen ser likadan ut. Men det gäller att vara 

lyhörd menar Sonja, vissa elever kan ibland bara lägga av och gå ut ifall de tycker att det är 

tråkigt. Är det inte nog stimulerande måste man hitta på nya sätt att nå eleven. Anledningar 

till att de blir uttråkade kan vara att det tar för lång tid, eller att det är för mycket namn i 

sångerna. Ett sätt att tackla detta problem enligt Sonja är att lyssna av med eleven och 

klassläraren vad som kan förändras. T.ex. kan enskilda sessioner med nya låtar och andra 

instrument agera katalysator för att öka intresset. Sonja erinrar sig ett tillfälle då det har visat 

sig att ett så enkelt problem som att en låt gått för sakta har kunnat förstöra hela lektioner för 
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en elev. Sonja påpekar att hon spelar gärna lugnare låtar på pianot eftersom hon inte anser sig 

vara någon rockgitarrist, men att lite fart ibland är nödvändigt. 

 

Turtagning, imitation och förväntan är något hon även här arbetar en del med, att göra något 

så basalt som att vänta, iaktta och imitera tränas. Sonja berättar om följande lektion där de 

tränar just detta. De sjunger en kort sång, ”vem ringer på min dörr”, i slutet ringer en elev på 

tre klockor. Detta byggs ut genom att den som senast ringt i klockorna ska gå fram till 

mikrofonen och sjunga. Eleverna snappar upp detta väldigt snabbt och förväntan kan 

urskönjas i deras kroppsspråk, de sitter på hel spänn och väntar på att det ska bli deras tur att 

ringa i klockorna och sjunga i mikrofonen. ”- Nu sjunger alla i micken också o de är ju ett av 

målen att bygga på sitt självförtroende o inte misslyckas, man får inte låta dom misslyckas. 

De ska känna att de lyckas”(Sonja, 2009).  

 

Att se någon annan i klassen spela ett instrument eller göra en aktivitet kan ge motivation för 

en enskild elev att prova något nytt menar Sonja. Bygelgitarren använder hon ofta som 

redskap för att få elever aktiverade. Den ger motorisk träning samtidigt som den är relativt 

enkel att spela på. Den är stämd i en öppen stämning vilket innebär att genom att trycka ner en 

bygel rakt över strängarna får man ett ackord, inga konstiga fingersättningar krävs vilket är 

perfekt ifall eleven har problem med motoriken. Har eleven stora motoriska problem sköter 

eleven bara plektrum rörelsen och Sonja eller en någon annan lärare sköter själva bygeln. 

Gitarren är konstruerad så att fyra ackord är möjliga att ta, ett öppet och tre med bygeln 

nedtryckt.  Ackorden är också färgkodade vilket innebär att varje ackord har en färg, grön gul 

och röd. Framför läraren ligger lappar med de olika färgerna vilket gör att läraren kan spela på 

en vanlig gitarr och samtidigt markera med foten på golvet vilken färg eleverna ska spela. 

 

5.2.4 FMT- metoden 

Denna metod beskriver Sonja som mycket användbar och effektiv ifall den används på rätt 

sätt. Den som arbetar med FMT måste dock ha god kännedom om metoden och helst ha gått 

en utbildning. Sonja har inte gått denna utbildning och arbetar därför inte med denna metod i 

någon större utsträckning. Vissa element av metoden implementerar Sonja i sin egen 

undervisning som att i vissa moment försöka att prata så lite som möjligt, inte ge instruktioner 

i tal utan bara utföra handlingar. Det är vad Sonja förklarar att FMT går ut på, att prata väldigt 

lite och utifrån elevens agerande sedan bedöma mognadsgrad etc.  
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En övning som baserar sig på denna metod som hon ibland arbetar med går till på följande 

sätt; först står de i ring, sedan delas kinapinnar ut (vanliga pinnar man äter med på 

kinarestauranger), meningen är att pinnarna ska gå runt när man matar på med pinnar. Till slut 

måste eleven göra sig av med pinnarna och skicka dem vidare när de fått för många. Ibland 

måste man ge en kommentar menar Sonja, men det ska fungera utan att jag säger något. När 

alla pinnar är utdelade kan man använda dem t.ex. att spela med.  Ytterligare en övning som 

också innehåller element av FMT som Sonja använder sig av är följande; en trumma ställs till 

höger och en till vänster om eleven, endast en trumpinne delas ut. Tanken är att eleven ska få 

träna att arbeta korsvis över centrallinjen genom att slå på båda trummorna med samma hand. 

Dock kan man se att vissa elever aldrig går över denna linje utan byter hand för varje trumma. 

Sedan är det viktigt att de får respons t.ex. att läraren spelar på pianot när de slagit på 

trumman. I FMT arbetas det med spelkoder vilket innebär att när en speciell snutt spelas ska 

hjärnan reagera och trigga en känsla av att ”jag måste spela”, när eleven väl spelar ska läraren 

ge en bekräftelse på detta. Men detta bör man ha utbildning för att hålla på med i någon större 

skala påpekar Sonja, hon tror att de finns en musikterapeututbildning i Stockholm där det 

undervisas i bl.a. FMT -metoden.  

 

5.3 Lärare 3 Tommy (Träningsskolan) 

Tommy har över 30 års erfarenhet i ryggen gällande arbetet med barn och ungdomar. 

Karriären inleddes med förskolestudier och har sedan lett till anställning som förskolelärare 

samt förskolekonsulent åt landstinget. I och med att Tommy sökte arbete på en 

förskoleavdelning där det enligt honom själv fanns vad man då kallade ”omsorgsbarn” 

integrerade i den vanliga förskoleklassen, väcktes ett intresse för fortsatt arbete med dessa 

elever. När det sedan började krävas specialpedagogutbildning inom denna verksamhet valde 

Tommy att vidareutbilda sig för att fortsatt kunna arbeta inom detta område. Tommy har 

sedan 1991 arbetat på sin nuvarande skola och trivs väldigt bra. På frågan om han skulle 

kunna tänka sig att arbeta med något annat så blir svaret; ”- Jag skulle inte vilja göra något annat. 

Ja ibland (skratt), men generellt så skulle jag inte vilja byta” (Tommy, 2009). I Tommys klasser finns 

elever på vitt skilda utvecklingsnivåer ända ned till A-nivå där de är gravt utvecklingsstörda. I 

dagsläget har de inga elever som är rörelsehindrade, vilket de haft tidigare. 
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Tommy är för nuvarande ansvarig för musikundervisningen inom träningsskolans verksamhet 

på den skola han är anställd på. Som det nämnts ovan är Tommy utbildad förskolelärare och 

specialpedagog och har ingen musiklärarutbildning i bagaget. Anledningen till att det blivit så 

här förklaras genom att den tidigare anställda musikterapeuten som haft ansvaret för 

musiklektionerna flyttade. I stället för att anställa en ny musikterapeut tillfrågades Tommy om 

han kunde överta ansvaret. Anledningen till detta är enligt Tommy att skolledningen såg ett 

tillfälle att spara in pengar på den redan ansträngda budgeten genom att inte anställa någon ny 

musikterapeut. Att det blev just Tommy förklarar han på följande sätt;  

 

”- och då föll lotten på mig eftersom jag då håller på och spelar lite. Men jag har ju ingen 

musiklärarutbildning eller musikterapiutbildning så musikterapin har ju fått stå tillbaka” (Tommy 

2009). 

 

5.3.1 Arbetssätt 

Struktur är viktigt framhåller Tommy, att inleda och avsluta på samma sätt är något han håller 

hårt på. De grupper som Tommy ansvarar för kommer från lågstadiet upp till högstadiet och 

befinner sig alla på olika utvecklingsnivåer från A-nivå och uppåt, därför inleds i stort sett alla 

lektioner med samma låt för en just en specifik grupp, ”Nu är vi här igen” och ”Vad ska vi 

göra?” är två exempel på inledningsånger förutom de vanliga namnsångerna som sjungs för 

att alla ska bli uppropade i musiken. I övrigt sjungs många sånger som annars brukar betraktas 

som förskolesånger, där ”Emil visan” samt ”Pippi Långstrump” är exempel. De arbetar också 

mycket med att använda kroppen i musiken, genom att sjunga rörelsesånger t.ex. ”Imse vimse 

spindel” och sjunga sånger där man t.ex. vickar på rumpan. De sånger som sjungs bestäms till 

viss del av årstiden, framåt november och december sjungs Lucia och jul sånger, framåt våren 

sjungs sånger som t.ex. ”Blåsippan”.  

 

De arbetar också med instrument och rytmer, beroende på hur stor gruppen är. Tommy 

berättar om ett keyboard med ett special- tillverkat träskal över där det är borrat hål på vissa 

toner så att man kan sätta ner fingrar eller speciella pinnar för att trycka på tangenterna. De 

kan vara t.ex. endast tre toner som går att trycka ner. Men det finns ändå ett stort antal låtar 

man kan spela som det passar utmärkt att använda bara dessa tre toner på, och ändå få det att 

låta ganska bra oavsett i vilken ordning du gör det menar Tommy. Att sätta siffror så att man 

ska trycka på 1,2,3 osv. är ett annat sätt att skapa en melodi som Tommy använder. Att 

använda mikrofonen är vanligt förekommande på musiklektionerna; 
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”-…när vi sjunger i mikrofoner får de ju välja, ibland gör vi bara ljud för o träna, blåsa eller låta i 

micken. Då försöker man att kompa till så att de blir nå roligt komp till de”(Tommy, 2009).  

 

Tommy förklarar att det är många av eleverna som gillar att uppträda. I princip varje lektion 

är det någon som vill ställa sig vid mikrofonen och sjunga sin favorit sång ofta med 

tillhörande rörelser eller dans. Det är oftast de lite äldre eleverna som gör detta, ofta 

inspirerade av något de sett på tv. Har de sett på melodifestivalen eller Idol på tv under helgen 

kommer de ofta på måndagen och vill sjunga en låt de hört i programmet. Det är i dessa 

situationer som Tommy känner sina tillkortakommanden eftersom han inte är utbildad 

musiklärare utan egentligen bara är en musikintresserad specialpedagog som tillfälligt tagit 

över undervisningen. Det faktum att Tommy egentligen först och främst är en gammal 

trummis och inte gitarrist eller pianist inverkar när eleverna vill sjunga mer avancerade låtar 

och det ska ackompanjeras till. Men man får göra så gott man kan menar Tommy, får han bara 

ackorden och texten brukar han klara av rätt mycket.    

 

När Tommy planerar försöker han följa en filosofi som går ut på att alla ska få vad de önskar. 

Ibland har Tommy vad han kallar önskesånger, de betyder att eleverna själva får välja en sång 

var. Tommy är också ansvarig för elevens val tillsammans med en annan lärare, där sker 

planeringen ihop och de bestämmer gemensamt vilka låtar de ska föra in i repertoaren. Allt 

beror på hur gruppen ser ut, t.ex. brukar de dela in grupperna så att de har musik i tre månader 

sedan byter man grupp. Tommy påpekar att det förändras utifrån vilket elevunderlag som 

finns. 

 

Tommy berättar att eftersom han har arbetat här i många år så har han kunnat observera 

tidigare musiklärare som arbetat på skolan, av vilka många har haft en 

musikterapeututbildning. I och med detta har han kunnat hänga med och se vad de har gjort 

vilket enligt Tommy själv givit honom en del inspiration och idéer. Han lyfter ett exempel på 

hur arbetsgången kan se ut genom att referera till en elev med autism med vilken 

undervisningen sker individuellt. Denna elev går gärna omkring och prövar olika instrument 

men Tommy menar att målet är att man ska få till någon sorts turtagning, Tommy; 

 

”- så att om han sitter vid trummorna sitter jag vid pianot och då försöker vi spela varsin gång eller så 

spelar vi samtidigt men att man försöker få någon slags kontakt så att man känner att man ger o tar. 
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Ibland sitter vi tillsammans vid pianot o spelar hårt samtidigt eller turas om, han spelar en stund och 

sen spelar jag en stund. Vi byter lite olika instrument, när han väljer att byta så byter jag också. Då ser 

man reaktionen hur de blir, de är ju oftast en kommunikation man söker. De var väl kanske ännu mer 

när vi hade dom här rörelsehindrade eleverna på tidigutvecklingsnivå, då satt man mycket bakom 

trummorna o man var glad att de bara lyfte på trumpinnen o slog på cymbalen eller trumman. Då 

försökte man ju svara med gitarren eller pianot eller en annan trumma så att de skulle bli en 

tvåvägskommunikation” (Tommy, 2009). 

 

På frågan vad det är han fokuserar på, vad han anser vara essensen i sin undervisning svarar 

han att musik ska byggas utav glädje, det ska vara roligt de vi gör. Sedan nämner han det här 

med rörelsesånger, många av eleverna finner det lättare att sjunga om det är rörelser eller 

tecken till. Många av eleverna använder tecken som hjälpmedel för att komma igång med 

språket. Under en period tecknar de samtidigt som de pratar och när de då har lärt sig prata 

släpper de tecknen förklarar Tommy. Samma sak är det med musik, de är lättare att lära sig en 

text om man har en rörelse till menar Tommy. Det är främst med de yngre som det arbetas 

med rörelser, Tommy försöker hitta så mycket rörelsesånger som möjligt till deras 

musikstunder. Att sjunga är bra för minnet också framhåller Tommy, eftersom många av 

eleverna inte läser så måste de memorera sånger och texter, och då hjälper det att sjunga. I 

vissa grupper brukar Tommy berätta innan de börjar sjunga hur första versen går sedan 

sjunga, och sedan göra likadant med resterande verser. Ibland sjunger de bara första versen 

eftersom det kan vara nog svårt att lära sig texten till en vers, det är väldigt individuellt. 

Fördelar med att sjunga är enligt Tommy att man lär sig att artikulera och ibland kan det till 

och med vara lättare att sjunga än att prata. Tommy pekar på att han har elever som sjunger 

ganska tydligt, eller sjunger i alla fall tydligare än de pratar. Sporadiskt tar Tommy fram 

gitarren i undervisningen utanför musiklektionerna i sin klass och spelar något. Som del av 

Tommys filosofi att musik ska byggas utav glädje blir det mesta lite roligare om man kan 

sjunga om det.  

 

”- Man kan sjunga om man ska gå, om man är på väg till matsalen eller gympan eller…ja de är 

roligare att gå om man sjunger kanske. Speciellt de här som vill springa eller rymma, då kan man ju 

sjunga att man kan gå också” (Tommy 241109). 

 

5.4 Lärare 4 Tanja, 5 Tina, 6 Therese (Träningsskolan) 

Denna intervju genomfördes med tre lärare närvarande samtidigt i vad jag nämnde i metod 

avsnittet som en fokusgrupp. Alla tre lärarna är utbildade förskolelärare i grunden och har 
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sedan vidareutbildat sig till specialpedagoger av olika anledningar. De har alla många års 

erfarenhet av att arbeta med elever med funktionshinder, Therese har över 35 år, Tanja har 11 

år och Tina 7år. Ingen av dessa tre lärare har dock ansvar för någon musikundervisning på sin 

skola utan det finns en specifikt anställd musiklärare som kommer in en dag i veckan för att 

undervisa i detta ämne. Även om ingen av dem är utbildad musiklärare eller musikterapeut 

använder de sig av sång och musik så gott som dagligen i sin undervisning. Dessa tre lärare 

undervisar klasserna 6-10 vilket gör att deras kronologiska åldrar ligger mellan tolv och 

sexton år, vilket gör denna träningsskola till ett högstadium. Dock ligger alla elever på olika 

utvecklingsnivåer, de flesta inom B-nivå spektrumet, både angränsade till A och C-nivå. Detta 

innebär att de kan tolka bilder och tecken så det finns något att arbeta med när de får ordning 

på sina begrepp, t.ex. tid och rum. I grunden handlar det om symbolförståelse. Therese 

berättar att de har en elev med väldigt hög läsförståelse som läser flytande, vilket får anses 

som ovanligt. Denna elev har dock tilläggshandikapp bl.a. autism så övrig kommunikation 

sker på dennes egna villkor. 

 

5.4.1 Arbetssätt 

De har en tydlig struktur gällande vad som ska göras under en vanlig dag. Det finns scheman 

som är noga planerade för varje elev, detta för att ge eleven det som denne behöver träna på 

för tillfället. Elevens humör och intresse styr också schemat och dagens aktiviteter till stor del. 

På höstterminen planeras ett övergripande ramschema precis som i övriga skolan och det 

följer de ganska bra enligt dem själva. Efter att det övergripande schemat är klart börjar de 

konstruera ett gruppschema beroende på hur deras respektive grupper/klasser ser ut, utifrån de 

behov som finns bland eleverna. När detta är gjort ska ett individuellt schema planeras för 

varje elev för varje dag, och egentligen för varje enskild aktivitet också, allt för att få så 

mycket struktur på som möjligt menar Tanja. 

 

Tina elever är lite yngre än Tanjas och Thereses elever och befinner sig dessutom på en lägre 

utvecklingsnivå, vilket gör att Tina har valt att inleda sina samlingar med att alltid sjunga 

”God morgon sången”. Sedan går de igenom dagens aktiviteter, noterar vem som är 

frånvarande etc. Hon avslutar också alltid samlingen med en sång, alltid samma varje gång för 

att de ska känna igen sig förtydligar Tina. Therese som ansvarar för en grupp äldre elever i 

klass 8-10 invänder och säger att så arbetar inte hon, hennes samlingar inleds på ett annat sätt. 
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De sjunger inte någon speciell inledningssång, utan har valt att för tillfället träna in två sånger 

på samlingen. Therese förklarar;  

 

”- …och dom går ju framåt, de tycker ju att de är så roligt. Då följer dem med i texten och läser, ja de 

är så roligt. /…/Nu är ju inte jag den bästa sångaren men som tur har vi andra assistenter som kan 

sjunga, men vi gör ju vårt bästa, för att eleverna tycker ju att det är roligt. De är Caramia nu som 

gäller, och just de där att de växer genom att få engelskan också. Dom har ju valt den själv” (Therese, 

2009). 

 

Tanja har en 7-8 klass vilka hon har haft i princip sedan de började skolan för sju år sedan. 

Hon förklarar att när barnen är små är det lätt att fånga dem med sång. Den första tiden 

brukade de sjunga i alla möjliga sammanhang, t.ex. sångsamlingar och i fall de skulle göra en 

aktivitet sjöngs det om vad som skulle göras. Eleverna fick vara med och välja och påverka 

vad som skulle sjungas utifrån sin egen förmåga påpekar Tanja. Det är först i år som 

inledningssången och avslutningssången har tagits bort, anledningen är att de ska få möjlighet 

att växa. Tanja tycker att eleverna är mogna nog och inte behöver sången som stöd för att 

förstå skillnaden mellan morgon- och slutsamlingen. Alla tre instämmer i att arbetet är väldigt 

konkret och väldigt tydligt, t.ex. när de behandlar ett tema som hösten; först pratar man om 

hösten och sedan sjunger man om hösten, sången är här ofta en större del än pratet. Sedan för 

att koppla allt samman går man ut i verkligheten för att ta in upplevelser och för att få känna 

på allt som hör hösten till, färger, texturer etc. 

 

Sång och musik förekommer hela tiden, Therese berättar att under roliga timmen har 

karaokemaskinen gått varm bland de äldre eleverna och att de tycker det är jätte roligt att 

uppträda inför varandra. Tanja berättar att även hennes elever sjunger mycket och leker lekar 

på roliga timmen, just sången fångar många oavsett utvecklingsnivå. Det kan vara rörelselekar 

där man tar sången till hjälp för att t.ex. kordinera fingrarna och det är sådana lustfyllda 

metoder de försöker att arbeta med. De är alla eniga om att det viktigaste är att barnen förstår 

och att man följer deras intressen för att få dem engagerade, desto yngre desto viktigare 

annars stänger de av. Man måste anpassa sig, om det finns ett mål uppställt sedan tidigare 

anpassas metoden efter elevens intresse och sedan vidgas det successivt för att nå målet.  

 

Under samtalet lyfter de också att tidigare fanns en musiklärare anställd som var utbildad 

musikterapeut, dennes kommunikation med barnen skedde ofta utan ord. Detta menar dem var 

värdefullt för deras elever, för de är förvillande med orden för många. Musikterapeuten hade 
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enskilda pass på 20 minuter med alla eleverna, vilket ledde till att enskilda elever gick framåt 

i utvecklingen med synbara framsteg under de åren. Tyvärr slutade denne musikterapeut för 

en tid sedan. Informanterna menar att det är stor skillnad mellan att ha en hel dag i veckan och 

bara ha en timme som det är nu. De påpekar dock att de är tacksamma för att de har fått en ny 

musiklärare även om denne inte är utbildad musikterapeut och bara har eleverna någon timme 

i veckan. Informanterna menar att den nya läraren gör ju så gott hon kan men uttrycker att 

ifall de skulle få en musikterapeut eller någon med en liknande utbildning och inställning till 

elevernas utveckling och förmåga, och dessutom mera tid tillägnat musik varje vecka skulle 

alla vinna på detta. 

 

5.5 Sammanfattning 

Detta är de främsta resultaten som framkommit av intervjuerna sammanfattade och uppställda 

i punktform. Element av de flesta punktera kan återfinnas i någon form i varje separat 

intervju. 

• Turtagning 

• Imitation, härmas 

• Sång, sånglekar 

• Stimulans, väcka reaktioner 

• Signaler 

• Många ej utbildade som musiklärare, skolorna har tidigare haft musik(terapi)lärare 

• Musikläraren ej utbildad specialpedagog 

• Förskolelärargrund 

• Struktur, rutiner 

• Alla startar och slutar på liknande sätt, med samma sång. 

• Träningsskolan kör i inledningen namnsånger för att få alla delakiga. 

• Touchkontakter 

• Kroppsuppfattning, dans o rörelse 

• Använder musik som medryckande verktyg 

• Motivera eleverna, hitta vad de tycker är roligt- de går inte att säga att man måste 

kunna de här senare… 

• Alla intervjuade trivs och har väldigt positiv inställning till arbetet, ingen skulle vilja 

byta jobb. 
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Under intervjuerna med de sex olika verksamma lärarna på träningsskolan samt särskolan 

framkommer det att endast en är utbildad musiklärare. De övriga fem har en 

förskolelärareutbildning i bagaget med skiftande erfarenheter gällande antal arbetade år inom 

denna verksamhet. De har dock gemensamt att de valt att bygga på sin existerande utbildning 

genom vidare specialpedagogutbildning. Dessa fem lärare uttrycker alla att de har kommit i 

kontakt med barn med funktionshinder i den dagis- och förskoleverksamhet som de tidigare 

arbetat inom. Detta hade väckt ett intresse och en lust att vidare utvecklas och arbeta med 

dessa barn. För två utav de fem specialpedagogerna har musikundervisningen hamnat på deras 

lott lite av en slump och inte vart en medveten sökt tjänst. Just dessa två intervjuade lärare 

arbetar på två skilda träningsskolor men nämner båda två samma namn när de berättar om en 

tidigare musiklärare som arbetat just på deras skola. De nämner att denna berörda lärare också 

var utbildad musikterapeut och tydligen omtyckt bland eleverna och kollegorna. Men av 

någon anledning slutade denna lärare och musikundervisningen fick tas över av någon av de 

specialpedagoger som arbetade på respektive skola. Enligt de två intervjuade lärarna som fått 

överta musikundervisningen har vissa moment inom ämnet fått stå tillbaka, t.ex. terapeutisk 

behandling genom FMT- metoden. Detta pga. det faktum att de faktiskt inte är utbildade som 

vare sig musiklärare eller musikterapeut och därför känner sig sakna den teoretiska och 

praktiska kunskapen som ibland krävs. 

6.0 Diskussion 

Vad är det egentligen som har kommit fram i detta arbete, vilka analyser och slutsatser kan 

dras av den data som samlats in? I och med att det är ämnet musik som granskats har det visat 

sig att alla undersökta skolor har brister i kompetensen gällande musikämnet. Det faktum att 

utav de tre intervjuade lärare som har ansvaret för musikämnet på sin respektive skola har 

ingen någon musikterapeututbildning och endast en är utbildad musiklärare. Detta var något 

som jag i studiens inledande fas inte hade väntat mig och vilket jag nu finner en aning 

överraskande. I resultatdelen går det dock att utläsa i varje fall inte mindre än ett skäl till 

varför det ser ut på detta som det gör. I resultatet nämner Alla nämner att det tidigare funnits 

en musikterapeut i tjänst vid deras respektive skola men som pga. olika anledningar inte är 

kvar. I dennes frånvaro har skolledningen på två utav de undersökta skolorna valt att inte fylla 

denna tjänst pga. ekonomiska skäl. Ledningen har sett möjligheten att spara några kronor 

genom att istället lösa det internt med redan befintlig personal, som dock har utbildning för att 

arbeta med dessa elever men ändå saknar den kompetens som behövs för ämnet musik. Denna 



 

30 

 

typ av kompromiss bör man vara uppmärksam mot då det faktiskt kan få konsekvenser för 

elevernas utveckling och lärande. Men samtidigt måste förstås det bästa göras utav situationen 

och finns helt enkelt inte möjligheten att anställa den kompetens som eftertraktas måste dock 

någon slags kompromiss till slut hittas. En fråga som spontant dyker upp och känns ganska 

naturlig att fråga sig är; hur ser det ut i övriga Sverige? Är detta ett vanligt förekommande 

fenomen att lärare med rätt kompetens saknas och att skolledningar runt om i landet väljer att 

se genom fingrarna för att göra besparingar? 

Den lek som beskrivs av Holgersen i Kirk (2006) mellan mor och barn förekommer också 

mellan lärare och elev inom tränings- och särskolan. De elever som befinner sig på tidig 

utvecklingsnivå reagerar på liknande sätt när de utsätts för stimulans i form av ljud, rörelser 

och kroppsspråk. Leken där modern tittar fram gång på gång och säger ”titt ut” med en 

exalterad röst och ett uppspelt minspel lockar fram en reaktion hos barnet. Det är precis detta 

informanterna i denna studie arbetar med och dagligen försöker framkalla. Genom att sjunga 

samma sånger om och om igen, att slå på trummor eller spela ett ackord på gitarren. Elever 

med utvecklingsstörning eller autism kan vara väldigt svåra att kommunicera med och de har 

en egen värld som de befinner sig i. Denna värld går enligt mig att nå genom musik. 

Ockelford (2008) talar om att vissa elever med PMLD påverkas av musik eftersom det 

stimulerar minnen av känslomässigkaraktär som de tidigare var förknippade med. Både Sonja 

och Tova talar om liknande situationer under deras lektioner där de använder sig av olika 

sorters stimuli. För eleverna kan detta vara sånger och melodier vilka de har hört upprepade 

gånger vilket i sin tur kan generera handlingar som att t.ex. gunga fram och tillbaka på sin stol 

eller slå på en trumma. Dessa handlingar kan kopplas till just Ockelfords resonemang om 

minnen som är knutna till t.ex. glädje, sorg och förväntan.  

 

Sonja, Tova och Tommy nämner alla att de försöker framkalla förväntan hos eleverna. De vill 

framkalla en respons på en musikalisk aktivitet. Detta stöds av Holgersens (Holgersen i Kirk, 

2006) resonemang om förväntan och tajming i utlösandet av den uppbyggda spänningen, allt 

för att förstärka den medfödda förmågan att kunna förutse kommande skeenden. Detta hänger 

också samman med FMT- metodens tillvägagångssätt och avsikter, precis detta med 

förväntan, spänning och att förutse en händelse är viktiga element i FMT- m. För att koppla 

till resonemanget på föregående sida angående kompetens och utbildning etc. har alla 

informanter beskrivit att de under sina åtskilliga år i yrket haft många tillfällen att iaktta 

utbildade musikterapeuter använda sig av FMT- metoden. Detta har på olika sätt givit dem en 
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insyn i vad metoden går ut på och vad den kan innebära för eleverna, även om ingen av 

informanterna själva har genomgått någon utbildning i området. I och med detta ger de 

uttryck för att FMT är en viktig del av musiklektionerna där vissa av eleverna gör stora 

framsteg. Framsteg som på senare tid inte vart lika tydliga, detta menar informanterna kan 

vara beroende på frånvaron av FMT behandling.  

 

Gällande de intervjuade lärarnas syn och attityder på sitt ämne och undervisningen verkar alla 

dela en grundläggande åsikt; det ska vara roligt och lustfyllt. Som Tommy uttryckte det, 

”musik ska byggas utav glädje”. Alla verkar också ense om att elevens intressen måste värnas 

om och få ta en stor del i skolvardagen. Genom att ignorera de intressen som eleven har, gör 

man eleven en stor otjänst och möjligheten att nå denna elev kan minska, det finns en risk att 

de stänger ner. Speciellt Therese och Tanja säger att desto yngre eleven är ju viktigare är 

detta. Så att säga måste finna alternativa vägar. Det går inte att motivera elever med 

funktionshinder som t.ex. autism på samma sätt som det annars är brukligt. Det går inte säga 

till denne elev att du behöver lära dig räkna plus och minus nu eftersom om ett antal år står du 

i snabbköpskassan och behöver kunna räkna växel eller att detta måste du kunna för att söka 

in till universitetet. Finns det ett mål uppställt som eleven ska nå, måste metoderna för att nå 

dit alltid anpassas och justeras efter elevens intressen. 
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Bilaga 1 
 
Frågeformulär för intervju 

• Har du arbetat länge som lärare? 

• Hur länge har du arbetat med funktionshindrade elever? 
- Hur kom de sig att (Varför) valde du att just jobba med detta? 
- Trivs du med ditt arbete? 

• Kan du beskriva en typisk musiklektion, vad brukar ni göra?  
- Hur tänker du när du väljer just detta innehåll?(Varför) 
- (Sånglekar?) 
- Hur uppfattar du elevernas syn på musikundervisningen? 

• Hur skulle du beskriva din (musik)undervisning?  
- Har du någon speciell filosofi som du arbetar efter?  
- Vad fokuserar du på i din undervisning? 

• Har du några konkreta metoder du utgår ifrån? 
- Har du märkt att några metoder/arbetssätt fungerar bättre än andra? 

• Har någon du kontakt/utbyte med kollegor på andra skolor? 
- Vad är din uppfattning om hur deras undervisning ser ut? 

 
• Förekommer det någon form av bedömning? 

- Hur går du då tillväga? 
• Hur ser nivåerna ut eleverna emellan, är det stora skillnader? 

 

 


