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Sammanfattning(Abstract) 
 
Denna studies syfte var att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd 
uppfattade musikundervisning och med ett särskilt fokus på sånginlärning. 
Frågeställningarna var hur elever beskrev det som de brukade göra på 
musiklektionerna, hur eleverna uppfattade sin inlärningsmiljö och hur eleverna 
uppfattade sin sånginlärning. Eleverna var 10-11 år. Elevernas huvudsakliga 
aktiviteter under musiklektionerna var sång, dans och instrumentalspelande. 
Medan fria val av musikaktiviteter upplevdes som positivt, upplevdes brist på 
koncentration som negativt. Svaren visade även betydelsen av lyssning och 
upprepad övning, utifrån såväl skriven text som i form av härmning av framförd 
text. I resultatet framkom det att sjunga tillsammans med hela klassen medförde 
en risk att höras om inte samtliga sjöng med. Det kunde i sin tur medföra en 
känsla av obehag och resultera i en ovilja att delta i den gemensamma sången. 
Även den egna rösten upplevdes som främmande. Lite oväntat fanns en skillnad 
mellan flickor och pojkar i de redovisade svaren. Skillnaden framkom hos både 
flickor och pojkar, men i olika moment. 

 
Sökord: Sjunga, spela instrument, lyssna, rytm, motorik, särskilt stöd. 
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Inledning 
          Om inte musik skulle funnits, skulle du blivit glad då? Tänk dej en värld 
           utan musik, det skulle vart som en värld utan färger!  

Så uttryckte sig en av informanterna som jag intervjuade. Jag arbetar som 
musiklärare och undervisar både i skolklasser och på den kommunala 
musikskolan. Under de drygt 20 år som jag arbetat i skolan med 
klassundervisning så har det alltid funnits elever som både har sjungit och inte har 
sjungit när vi haft sång på musiklektionerna. Ett antagande kan vara att när det är 
sång på schemat så deltar man och sjunger, men så är det inte alltid. Det första 
kunskapskravet i ämnet musik är just att delta i gemensam sång (Skolverket, 
Lgr11, s. 107). Många elever sjunger av hjärtans lust och det finns inga 
hämningar, men en del elever sjunger lite eller inte alls. Det kan ju vara av skilda 
anledningar att en del elever inte deltar i sången, till exempel att man inte är 
förtjust i att sjunga, det kan vara sånger som någon eller några elever anser är 
ointressanta sånger, det är genant att höra sin egen röst, att elever är rädda för att 
höras eller att man har svårt att följa med i texten eller sången. 

Min avsikt med den här uppsatsen är sång i musikämnet i grundskolan, där finner 
jag ett intressant område att studera. Vad säger eleverna själva, om sitt deltagande 
i sången? Hinner de följa med? Det kan finnas diverse anledningar till det också, 
till exempel kan texten vara för liten så det blir besvärligt att läsa, man kan ha 
nedsatt syn och behöver glasögon, man kan ha läs- och skrivsvårigheter eller 
dyslexi.  

Eftersom jag arbetar som musiklärare och vi sjunger mycket på musiklektionerna 
så ser jag att en del elever inte deltar i sången. Många gånger så är det elever som 
är i behov av särskilt stöd som inte deltar i sången. Vi använder ofta skriven text 
till sångerna och det jag funderar över är om det är det som är problemet. Kan 
man lära sig en sång utan att använda en skriven text? Om man ändå ska använda 
en skriven text, finns det variationer att lära in texten på då? Vad säger eleverna 
själva, upplever de skriven text som ett problem? Upplever de att det är 
problematiskt, dvs att hinna följa med i texten, för att kunna delta i sång? Om det 
inte beror på den skrivna texten, vad är det då som gör det besvärligt att delta? 
Eller är det invecklat att sjunga? Skolinspektionen har gjort en 
kvalitetsgranskning, Musik i grundskolan (2010), om musikundervisningen i 35 
grundskolor med syfte att visa på områden som behöver förbättras inom 
musikundervisningen. I skolinspektionens rapport (2010) framkommer det att 
elever som är i behov av särskilt stöd för att nå målen i musik sällan får det stödet. 
Det är vanligt att man sänker kraven istället (2010). Jag vill genom den här 
uppsatsen också öka förståelsen för de elever som kan ha problem med den 
gemensamma sången. Om man har förståelsen och en bredare bild är det lättare att 
kunna anpassa och ge möjligheter för dem som behöver det. 



4 
 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och analysera hur elever i behov av 
särskilt stöd uppfattar musikundervisning, med ett särskilt fokus på sånginlärning. 
Då behöver jag bryta ner syftet i följande frågeställningar. 

Frågeställningar 

Vad beskriver eleverna att de gör på musiklektionerna? 

Hur uppfattar eleverna sin inlärningsmiljö? 

Hur uppfattar eleverna sin sånginlärning? 
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Litteraturgenomgång 

Styrdokumenten 

Barn börjar sin sångbana redan när de är spädbarn, när de ligger och jollrar och 
provar sin röst med olika toner och ljud. Under barnets första tid använder de 
flytande/ amorf (formlös)sång (Bjørkvold, 1991:73), så kallad spontansång, den 
utvecklas från barnets joller på skötbordet. När barnen sedan börjar skolan får de 
musikundervisning. Syftet med musikundervisningen är att eleverna ska få 
möjlighet att utveckla kunskap till att använda sina röster (Lgr11:100). Ju äldre 
eleverna blir desto mer ska de utforska sina röster och i det centrala innehållet för 
årskurs 4-6 ska eleverna imitera och improvisera toner och rytmer med både röst 
och instrument (Lgr11:101). 
 
Huvudfokus i kursplanen för musikämnet är som sagt att alla elever ska kunna 
uppnå kunskapskravet gemensam sång. Gemensam sång behöver inte betyda att 
man måste läsa texten i en sångbok eller texten från en overhead och kunna sjunga 
direkt. Det finns andra tillvägagångssätt och dem kommer vi att få ta del av i 
resultatdelen. I kursplanen (Skolverket, 2011:100) står det att syftet med 
undervisningen i ämnet musik är att eleverna ska utveckla kunskaper som gör det 
möjligt att delta i musikaliska sammanhang och då ska de både kunna lyssna till 
musik och själva musicera. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sådan 
kunskap att de kan använda sin röst i olika musikaliska former och sammanhang 
(Skolverket, 2011:100). Det nämns inte något om att använda skriven text när 
man sjunger, men det nämns heller inte att man inte ska använda skriven text. I 
det centrala innehållet för årskurs 4-6 (Skolverket, 2011:102) står det att Musikens 
verktyg är bland annat musiksymboler, grafisk notation, noter och 
ackordbeteckningar. Noterna är till för att man ska se om det går uppåt eller nedåt 
i melodin och noter använder man också när man sjunger. Gemensam sång är när 
man sjunger tillsammans allihop, hela gruppen eller klassen. Ofta ställs eleverna 
inför att sjunga direkt ur en sångbok eller från en overhead och jag har upplevt att 
för vissa elever så verkar det som att de har problem att följa med i sången. Några 
elever låter kanske bli att sjunga medvetet av diverse anledningar, men en del 
elever kan helt enkelt inte följa med i sångtexten. Någon kanske har läs-och 
skrivsvårigheter, någon har dyslexi och någon har ADHD eller ADD. Kan man 
lära sig en sångtext på något annat sätt än att läsa en skriven text? Hur gör man 
då? Har elever med ADHD svårare att nå målen i ämnet musik och framförallt i 
sång?  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, 
innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer, 
kursplaner med kunskapskrav för varje ämne i grundskolan. För att få betyget E i 
musik i slutet av årskurs 6 så står det: ”Eleven kan delta i gemensam sång och 
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följer då i någon mån rytm och tonhöjd” (Skolverket, 2011:107), som första 
kunskapskrav. Om ämnet musik kan man också läsa (Lgr11): 

           Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som 
           tanke- och känslomässigt (Skolverket, 2011:100).     

Syftet med musikämnet är att:      

          Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin 
           förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska  
           kreativitet (Skolverket, 2011:100).  

Kommentarmaterial till kursplanen i musik, Skolverket (2011) innehåller en 
genomgång av kursplanens skilda delar och kunskapskrav, kommentarer till 
kursplanen, syftet, det centrala innehållet, kunskapskraven och förändringar i 
jämförelse med den tidigare kursplanen. Kommentarmaterialet är ytterligare ett 
verktyg vid bedömning av eleverna och vid betygssättning. Kommentarmaterialet 
utvecklar och förklarar det centrala innehållet och kunskapskraven ytterligare 
jämfört med läroplanen. Även värdeorden i kunskapskraven ges en utförlig 
beskrivning. Värdeorden är ett antal uttryck i kunskapskraven som används för att 
beskriva kunskapsnivåer för de olika betygsstegen (Skolverket, 2011). Materialet 
är ett stöd att använda om man ser att en elev riskerar att inte uppnå målen samt 
att läraren måste ge stöd i form av extra anpassningar. I Skollagen (2010) finns 
grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras också 
rättigheter och skyldigheter för elever, barn och vårdnadshavare. Skollagen 
innehåller också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten och den är 
beslutad av riksdagen. Enligt skollagen har en elev som riskerar att inte uppnå 
målen i ett ämne rätt till stöd i form av extra anpassningar. Dessa extra 
anpassningar ska ges inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skollagen, 
2010).  

 

Tidigare forskning 

Undervisning i teori och praktik, (2012) Gunnar Lindström och Lars-Åke Pennlert 
och Synligt lärande för lärare, (2012) John Hattie, är litteratur som är vägledande 
för lärare. De ska vägleda lärarna så att undervisningen anpassas så att eleverna 
når målen. Det är viktigt att eleven står i centrum och det är också viktigt att ha 
förståelse för varje elevs förkunskaper både i musik och i andra ämnen, Lindström 
och Pennlert tar bland annat upp olika metoder man kan använda vid direkt 
elevinflytande som att eleverna får välja hur de vill arbeta och vilka hjälpmedel de 
vill använda. Hattie (2012) har gjort en global forskningsöversikt på över 800 
meta-analyser i skolor från flera olika länder om undervisningsstrategier och han 
betonar vikten av att stärka elevernas mervärde, oavsett vilka förkunskaper 
eleverna har. 
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Forskning om sång och språkinlärning 

I Diane Persellin och Laura Batesmans studie A comparative study on the 
effectiveness of two song-teaching methods:holistic vs. Phrase-by-phrase (2009) 
jämförs effektiviteten i två sångundervisningsmetoder, holistisk dvs  hela sången 
på en gång och fras-för-fras. Där visade det sig att eleverna sjöng låtar med den 
holistiska–metoden med färre fel än de som sjöng med fras-för-fras-metoden. Små 
barn sjunger spontant och sjunga är verkligen en viktig del av livet och kulturen 
för alla åldrar och det börjar redan i den tidiga barndomen. 
 
Den musiska människan (1991) av Jon- Roar Björkvold. Forskningsresultat från 
Sovjetunionen, USA och Norge visar bland annat att den spontana barnsången är 
ett universellt modersmål. Att barnet föds musisk och har en förmåga att utvecklas 
och lära med alla sina sinnen. Björkvold anser att dagens skola är alltför inriktad 
på att läsa, skriva och räkna, istället borde man ta tillvara barnets naturliga 
förmåga att känna, tala och handla.  

I Ulf Jederlunds bok, Musik och språk (2002) får man ett vidgat perspektiv på 
barns språkutveckling. Studier som gjorts om att barnramsor, musik och rörelse är 
viktiga medel vid språkinlärning och det är ofta de rytmiskt och rimmade orden 
som först sitter korrekta. Berit Uddén förespråkar också, i boken Tanke- visa- 
språk, musisk pedagogik med barn (2004), vikten av rim, ramsor och småvisor för 
att ett muntligt språk ska fastna i minnet och eftersom visor ofta är på rim så blir 
dessa böcker intressanta. Finns det ”sångskräck” och vad är det i så fall? Anna 
Ivarsson har i en artikel, Sångskräck (2014), tagit upp problemet om varför en del 
elever inte sjunger på musiklektionen.  

 

Forskning på barn med särskilda behov 

Barn med särskilda behov kan vara barn med olika diagnoser som till exempel 
ADHD, dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. En del av den forskningslitteratur 
på barn med särskilda behov som jag hittat är mer som information och 
inspiration för lärare om tillvägagångssätt för att undervisa barn med särskilda 
behov.  

Inclusive Music Teaching Strategies for Elementary- Age Children with 
Developmental Dyslexia (2012) Elizabeth Heikkila och Andrew Knight och The 
Most Important Thing: Students with Reading and Writing Difficulties Talk About 
their Experiences of Teachers´ (2011) Cecilia Nielsen är två artiklar som handlar 
om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Heikkila och Knight (2012) ger 
strategier för att undervisa barn med utvecklingsdyslexi och i Nielsens (2011) 
artikel berättar studenter med läs- och skrivsvårigheter om sina erfarenheter av 
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lärares behandling och vägledning. I artikeln (Nielsen, 2011) berättar eleverna att 
de tycker att det är viktigt att läraren ser dem som individer och inte bara som 
dyslektiker. Studenterna vill också få lämpliga verktyg för deras lärande samt 
behov av tid och rum.  

För att undervisa elever med ADHD har Kirsten Juul skrivit en handledning Barn 
med uppmärksamhetsstörning (2002). Intressant därför att den tar upp att många 
elever med uppmärksamhetsstörning, till exempel ADHD, kan ha svårt att klara 
plötsliga förändringar. Det som Juul talar om tas upp i skolinspektionens 
kvalitetsgranskning Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen 
AD/HD (2014). Syftet är att granska och se om skolan genomför anpassningar för 
dessa elever och de pekar också på hur viktigt det är med tydlighet för elever med 
ADHD.  

Teaching exceptional children är en tidsskrift som utformats speciellt för lärare, 
administratörer och andra som arbetar med barn och ungdomar med 
funktionshinder eller som är begåvade. Sara J. Hines har skrivit en artikel i denna 
tidskrift som heter Name that word, Using song lyrics to improve the decoding 
skills of adolescents with learning disabilities, (2010), om att använda sångtexter 
för att förbättra avkodnings- färdigheter hos ungdomar med funktionshinder. Hon 
skriver att många ungdomar, särskilt de med inlärningssvårigheter, saknar 
grundläggande ordidentifierings- färdigheter. En teknik som verkar lovande för att 
motivera ungdomar är att man använder sångtexter från sina favoritsånger som 
instruktionsmaterial. Skälet är att studenterna kommer att kunna läsa tryckta 
sångtexter eftersom de redan har lagrat ord av sången i deras hörselminnen. I detta 
tillvägagångssätt lär sig eleverna läsa texter från sina favoritsånger inom och utom 
ramen för sången och sedan generaliseras deras ord-identifieringsfärdigheter med 
liknande rim- mönster.  

Uppfattningar om specialpedagogiska insatser- aspekter ur elevers och 
speciallärares perspektiv, Dennis Groth (2007) och Spänningen mellan normalitet 
och avvikelse. Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd, Joakim 
Isaksson (2009), två avhandlingar som handlar om elevers, föräldrars och 
personalens uppfattningar om de specialpedagogiska insatserna för elever i behov 
av särskilt stöd och vilken betydelse dessa insatser har när det gäller elevernas 
självbild, självvärde och lärande. Kan det påverka eleverna i musikundervisningen 
också? Isaksson (2009:62) beskriver två viktiga händelser som ändrat perspektivet 
om elevers svårigheter i skolan och vilka stödinsatser som behövs. I början på 
1990-talet betonades resultat och måluppfyllelse, vilket innebar att de som inte 
uppnådde resultaten i skolan blev målgrupp för stödåtgärder. De 
specialpedagogiska insatserna skulle bestå i att undvika att eleverna misslyckades 
att nå målen. Under 2000-talets början inkluderades även elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/DAMP som en målgrupp 
för stödinsatser. Det innebar att specialpedagogiken blev tudelad, dels skulle den 



9 
 

genomsyra arbetet i skolan och dels skulle specialpedagogerna ge stöd till elever 
med specifika svårigheter, fortsätter Isaksson (2009). 

Hur är det i klassrummet? Är pojkarna stökigare än flickorna? Störande elever 
korrigerande lärare, Marcus Samuelsson (2008) tar i sin avhandling upp om 
regler, förväntningar och lärarnas åtgärder mot störande pojkar och flickor i 
klassrummet. Maria Pemsel har i sin masteruppsats, Elevers syn på sitt 
musikaliska lärande. Intervjuer med 10 vuxna gymnasieelever (2009), intervjuat 
elever om deras lärande. När man ska lära sig något, i det här fallet musik, så är 
det nötande och härmande som ger bäst resultat (Pemsel, 2009). Hon tar upp om 
vad eleverna anser om var lärandet sker, när lärandet sker och hur lärandet sker. 
Även vad som behövs för att lärande ska uppstå. Eleverna i Pemsels uppsats 
(2009:44) berättar, liksom mina elever, om att man kan lära sig en sång, genom att 
lyssna på en CD-skiva eller på internet, och därefter härma. 

I Manfred Scheids avhandling Musiken, skolan och livsprojektet (2009) kommer 
frågan upp om hur det känns att spela ett instrument inför hela klassen och hur det 
känns i en mindre grupp. Spelar man i en mindre grupp kanske man vågar mer än 
när man är i en stor grupp. Möjligen är det samma sak med sång, att man vågar 
sjunga mer i en liten grupp. Musik kan föra människor samman (Scheid, 
2009:177) och med musiken kan man visa sin identitet, det vill säga, sina 
värderingar, åsikter och grupptillhörigheter (Scheids, 2009:165) 
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Metod 
Eftersom syftet med studien är att undersöka och analysera hur elever i behov av 
särskilt stöd uppfattar musikundervisning med ett särskilt fokus på sånginlärning 
och eftersom det första kunskapskravet är att delta i gemensam sång (Lgr11), så 
har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. Jan Trost (2005:7) skriver i boken 
Kvalitativa intervjuer:” Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man 
ställer enkla och raka frågor. På dessa enkla frågor får man komplexa svar, 
innehållsrika svar”. Trost skriver också att intervjun går ut på att man ska kunna 
förstå hur den intervjuade tänker och känner, att man får kännedom om vilka 
erfarenheter den intervjuade har samt även hur dennes föreställningsvärld ser ut. 
Då kan man få mer preciserade svar från var och en. Alla har olika upplevelser när 
det gäller att sjunga och då får var och en säga precis som den upplever och 
känner det (Trost, 2005:34). 

 

Urval och avgränsningar 

Urvalet är elever som går i årskurs 4. Jag har valt att intervjua elever både med 
diagnos och utan diagnos för att få skilda synvinklar, dels från elever i behov av 
särskilt stöd och dels från elever utan behov av särskilt stöd. Antalet intervjuer är 
4 stycken. Eleverna är 10-11 år och går i samma klass. Jag har valt att intervjua 
elever som går i mellanstadiet. Även om det inte är ett krav att man ska kunna läsa 
en text så är de dels inte helt nybörjare i läsning när de går i mellanstadiet, utan de 
har kommit en bit och dels så ska de ha betyg i musik i årskurs 6. Har de hunnit 
upp till högstadiet, 7:an, 8:an eller 9:an så kan de ha avancerat i sin läsning och en 
sångtext kanske inte är besvärlig att hinna med och läsa. I årskurs 4 så har de läst 
både svenska och lite engelska så att de kan vara bekanta med såväl svensk text 
som engelsk text, både talad och skriven. Förvisso är inte åldersgruppen i närheten 
av åk6, när betyg ska sättas, men det är ändå samma mål man strävar mot och då 
finns det tid kvar innan det ska sättas betyg, om det finns någonting som man 
måste öva mer på för att nå målen, och då framförallt delta i gemensam sång. 

Jag tog kontakt med en lärare i årskurs 4 med en förfrågan om att intervjua 4-5 
elever. Eftersom ämnet handlar om att delta i sång så var min önskan att få 
intervjua elever som har behov av särskilt stöd. Jag skickade ett informationsbrev 
(Bilaga 1) till föräldrarna eftersom informanterna är under 15 år, där jag 
informerade om vad intervjun handlade om och att den var frivillig och anonym. 
Klassläraren fick både fråga och utse lämpliga informanter. Det blev 4 stycken 
som var villiga att ställa upp på en intervju. Alla fyra hade någon form av särskilt 
behov, någon var under utredning för ADHD och ADD, någon var diagnostiserad 
ADHD och ADD, någon hade läs- och skrivsvårigheter och någon var under 
utredning för dyslexi. 
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Datainsamling 

Jag har använt mig av en vanlig kassett- bandspelare och spelat in intervjuerna på 
ett kassettband. Intervjuerna (Bilaga 2) gjordes en och en med eleverna på deras 
skola. Dessa informanter intervjuade jag i ett mindre arbetsrum, intill deras 
klassrum. Intervjuerna varade 10 till 15 minuter. Alla fyra intervjuerna 
transkriberades ordagrant och jag gjorde sedan en sammanställning av alla 
intervjuerna. Transkriberingarna har jag läst många gånger och därefter har jag 
markerat med färgpenna, en färg för varje forskningsfråga. Vissa svar passade in 
på två frågeställningar så de blev tvåfärgade, men de flesta svaren hade en färg, 
därefter har jag analyserat dem. Utifrån elevernas svar på frågorna så har jag satt 
passande rubriker efter dem.  

Intervjuer och etik 

Intervjun följer forskningsetiska principer. Forskningsetiska principer inom 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, (Vetenskapsrådet, 2002). En statlig 
myndighet i Sverige som främjar och stödjer svensk grundforskning på uppdrag 
av regeringen.  

De forskningsetiska principerna innehåller fyra krav, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla är anonyma. 
Jag informerade också att alla uppgifterna kommer att förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem och att alla insamlade uppgifter endast får 
användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Validitet och reliabilitet 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur elever i behov av 
särskilt stöd uppfattar musikundervisning, med ett särskilt fokus på sånginlärning. 
Forskningsfrågorna behandlar hur eleverna beskriver hur de upplever innehållet i 
musiklektionerna, hur de upplever sin inlärningsmiljö och hur de upplever sin 
sånginlärning. Enligt Trost (2005:113) menar man med validitet att frågan ska 
mäta det som den är tänkt att mäta och kan jämföras med giltighet. Reliabilitet är 
tillförlitligheten i en mätning, och en mätning ska ge samma resultat vid en 
förnyad mätning (Trost, 2005:111). Vid kvalitativa intervjuer menar Trost 
(2005:113) att begreppen validitet och reliabilitet blir termer som är en smula 
annorlunda och malplacerat på något sätt.  

Empirin är väldigt begränsad och det går inte att generalisera något utifrån fyra 
elever, och det behöver kompenseras genom grundligare analyser. Något som 
också kan bli ett annat resultat är frågan om vad de brukar göra på musiken, 
eftersom att den frågan är så aktuell just för det intervjutillfället, om eleverna 
berättar om vad de gör just nu på musiklektionen. 
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Resultat 
I denna del kommer jag att redogöra för mina intervjuer. Forskningsfrågorna 
kommer att lyftas i tur och ordning. Analysen kommer att delges ämne för ämne 
och elevernas svar analyseras tillsammans. Det blev totalt 4 stycken 
elevintervjuer, dock inte så långa. Svaren var koncentrerade och innehöll få ord 
och formuleringar men de gav ändå analyserbara svar. Eleverna kommer att 
refereras med elev 1-4. 

 

Vad beskriver eleverna att de gör på musiklektionerna? 

I intervjuerna med eleverna om vad de gör på musiklektionerna så kom det fram 
en del gemensamma företeelser men även en del varierande företeelser som de 
brukar göra på musiken. Det är intressant eftersom dessa elever går i samma klass 
och ett antagande är då att de deltar i den gemensamma undervisningen på 
musiklektionerna.  

Vad brukar ni göra på musiken?  

Elev 1 beskriver vad de gör just nu på musiken och det är att de arbetar med 
grekiska gudar och deras instrument, så det får man relatera till musikhistoria. 
Elev 3 berättar att de arbetat med klassisk musik tidigare och att det var som 
”värsta sömnmedlet”. Elev 2 och elev 4 berättar att de brukar sjunga, dansa, 
lyssna på musik och ibland spelar de instrument på musiklektionerna. Elev 3 
berättar att de brukar spela instrument, sjunga och dansa på musiken, hon spelar 
lite fiol, piano och gitarr, men äger ingen fiol. Hon spelar med en som håller på att 
utbilda sig till fiollärare. De spelar inte efter noter utan läraren visar och sedan får 
hon göra likadant. 
Elev 4 har trummor och gitarr som favoritinstrument, för att han tilltalas av att 
spela dem. Han har inte lärt sig några ackord på gitarr utan brukar endast spela. 
Elev 1 berättar att de haft en annan musiklärare tidigare och då fick de göra Så ska 
det låta. Då hade läraren ett bildspel på sin dator som eleverna fick titta på och så 
spelade läraren piano och eleverna fick ställa sig upp och sjunga när de kunde en 
sång, precis som i TV-programmet Så ska det låta (Svt.se).  

Spela instrument 

Eleverna berättar att de brukar spela instrument ibland. Elev 1 är mycket förtjust i 
musik och spelar flera instrument, akustisk gitarr, elgitarr, blockflöjt och trummor. 
Han brukar även vara DJ, fast inte på discon. Han har utövat musik ända sedan 2-
3 års ålder. Brukar ”svänga ihop det” på gitarr med ackorden D,A och G. Han har 
köpt en egen gitarr och har arrangerat ett ackompanjemang. Ackompanjemanget 
han har provat är några moll- ackord tillsammans med andra dur- ackord och han 
anser att det blev förträffligt. Han har inte tid att skriva sånger och musik. I 
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Scheids (2009:165) avhandling pratar eleverna om att musikämnet har en förmåga 
att gå över gränsen mellan skola och fritid. Finns det intresse hos elever så kan de 
ta med sig det de lärt sig på skolan till fritiden. Om man till exempel lär sig några 
ackord på gitarr i skolan på musiklektionen så fortsätter övningen av ackorden på 
gitarren när man kommer hem, om man har någon. I annat fall köper man en egen 
gitarr för att spelandet på skolan har väckt ett intresse även på fritiden, som för 
elev 1. I sitt resonemang så hörs det att elev 1 är insatt i musik, han använder ord 
som beskriver klanger, till exempel dur och moll, och ackorden D, A och G hör 
ihop med varandra enligt kvintcirkeln. 

Sång   

Eleverna berättar att de brukar sjunga på musiken och rösten är ju ett instrument 
som vi alla bär med oss. För att uppnå betyget E i årskurs 6 så är kunskapskravet: 

          Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och  
          tonhöjd (Skolverket, 2011:107). 

Att delta i gemensam sång betyder att man sjunger sånger tillsammans, 
gemensamt med en hel grupp. Det handlar inte om att var och en ska sjunga 
enskilt, utan alla ska sjunga tillsammans. Däremot står det inget i kunskapskraven 
om att man ska sjunga ur en bok med skriven text eller ur annat med skriven text. 
Inte heller vilket språk man ska använda. Ett antagande är då att det räcker med att 
lyssna på en sång för att lära sig den så att man kan delta i den gemensamma 
sången. 

Sammanfattning 

Eleverna berättar att de brukar sjunga på musiken och sång är den huvudsakliga 
aktiviteten under musiklektionerna. Sedan brukar de också spela instrument 
ibland. Hälften av eleverna spelar ett eller flera instrument även utanför skolan 
och hälften spelar endast när de har musiklektion. Ett par elever berättar också att 
de brukar dansa på musiken. 

 

Hur uppfattar eleverna sin inlärningsmiljö? 

Miljön kan upplevas som högljudd med starka ljud av instrument eller många som 
pratar. Emellanåt finns möjlighet för eleverna att vara med och påverka innehållet 
på musiklektionen. Det kan också vara företeelser som vissa upplever som 
komplicerade eller enkla, som till exempel att sjunga, spela ett instrument eller att 
röra sig till musik. Det kan också vara andra faktorer som tonläget eller sin egen 
röst. 
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Killarna och tjejerna 

På frågan hur eleverna tycker att det är på musiken så kom det varierande svar. 
Elev 3 svarade: 

         … alltså om inte killarna skulle hålla på och fjanta hela tiden så skulle det 
          vara jätteroligt. 
Det är dock inte alla pojkar som ”fjantar”, men det är några stycken som tar 
onödigt lång tid på sig för att ”skärpa” sig. Pojkar uppfattas som mer störande än 
flickor i klassrummen, den slutsatsen drar Samuelsson (2008). Att pojkarna är mer 
störande än flickorna tros bero på att de mer uppmärksammat bryter mot 
normerna som lärarna försöker hålla (Samuelsson, 2008).  

Elev 1 verkar positiv till det mesta som sker på musiken, han är även förtjust i att 
sjunga. Han är dock osäker vad pojkarna anser, men han tror, liksom elev 3, att de 
flesta flickorna är positiva till att sjunga på musiken. Elev 1 är lite osäker på 
varför pojkarna är mer negativa till att sjunga, tror att det kanske beror på att det 
upplevs komplicerat. Elev 4 tror också att pojkarna inte är så förtjusta i att sjunga, 
förutom vissa pojkar som anser att det är kul ibland. Han menar att det är 
ointressant med sång även om det upplevs som enkelt att sjunga. Elev 4 och 
ytterligare två pojkar i klassen deltar endast i vissa sånger och det är julmelodier. 
Något som jag funnit vara intressant i elevernas svar är att de skiljer på pojkars 
och flickors åsikter vad gäller sång, fastän jag inte ställt frågan om det är någon 
skillnad i vad pojkar och flickor anser om musikundervisning och sång. 
Övervägande delen av eleverna gav svar om att flickorna är mer positiv till att 
sjunga än pojkarna. De elever som gav dessa svar var också elever som antingen 
var utredda eller var under utredning. En elev pratade aldrig om skillnader mellan 
pojkar och flickor i sångundervisning, den eleven är heller inte utredd eller under 
utredning. Den här empirin är väldigt begränsad så det är för litet underlag för att 
kunna dra någon slutsats om att elever med diagnos pratar om könsskillnader i 
sångundervisning medan elever utan diagnos inte gör det.  

Texten som en del i lärmiljön 

Elev 2 anser att det är acceptabelt på musiken och han menar att det är enkelt att 
sjunga eftersom att man kan ha en text att kolla på. Sedan kan texten vara 
problematisk att läsa ibland, det beror på vilken låt det är. Engelska texter är mer 
komplicerade än svenska texter menar han. Här verkar eleven inte ha stora 
problem med att läsa en sångtext, utan det verkar snarare tvärtom, att det är 
enklare att sjunga när man har en text att titta på. Fast ibland kan texten vara 
invecklad, men det framkommer inte hur en sång är när den anses som 
komplicerad. Om den är invecklad därför att det är mycket avancerade ord eller 
om sången har ett högt tempo och blir mer problematisk av den anledningen. 
Engelska texter anses mer komplicerade överhuvudtaget. Elev 4 är inte så förtjust 
i att läsa text, elev 4 var också den elev som hade ADHD, samt stora problem med 
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läsning och skrivning och var under utredning för dyslexi. Möjligen kan detta 
påverka elevens upplevelse av texten och självkänslan inför text. Groth (2007) har 
i sin avhandling när han intervjuat elever och speciallärare om deras uppfattningar 
om specialpedagogiska insatser kommit fram till att eleverna kan få en dålig 
självbild och att de upplever negativa konsekvenser såsom utanförskap på grund 
av att de får specialpedagogiskt stöd. Även om de flesta eleverna var positiva till 
det specialpedagogiska stödet. Dyslektiker, ADHD-elev eller ADD-elev är i 
samma utpekade situation som elever som får specialpedagogiskt stöd eftersom de 
har en diagnos och kan uppfattas som annorlunda. Om man misslyckas i skolan 
kan följden bli att man får en låg självkänsla och kombinationen med 
misslyckanden samt negativ spegling från andra kan göra att man känner sig 
mindervärdig (Groth, 2007:54). I Isakssons (2009) avhandling märks liknande 
resultat, där han intervjuat både personal, elever och föräldrar. Eleverna upplever 
det som positivt att de får jobba i en liten grupp med mer lugn och ro än i klassen 
och det negativa att de utmärker sig när de lämnar klassrummet och 
klasskamraterna (Isaksson, 2009:68). Elevens förväntningar om framgång eller 
misslyckanden växer fram utifrån erfarenheterna, både relaterade till skolan och 
icke relaterade. Dessa förväntningar kommer mestadels att styra elevens beteende 
i skolan enligt Groth (2007:47).  

En fri lärmiljö 

Ibland kan musiklektionerna vara lite friare och eleverna har möjlighet att välja 
aktivitet. Elev 4 har den här åsikten om hur det är på musiken: 

         … bra. Ibland är det kult där och ibland är det tråkigt där. 

Det som är kult är när de får välja sånger och det som är tråkigt är att spela flöjt 
menar eleven. När de får välja sånger får de skriva i en bok vilka sånger de vill 
sjunga och i den boken finns det en sång på engelska som elev 4 är positiv till att 
sjunga. Om eleverna får välja sånger så är det ett sätt att få inflytande på 
undervisningens innehåll.  

Det upplevs lite irriterande hos elev 1 att det inte alltid blir som det är planerat, att 
läraren har sagt att nästa vecka ska de rita och så blir det inte det. Den här eleven 
var under utredning för ADHD. En person som har ADHD behöver extra tydlig 
struktur (Skolinspektionen, 2014), och information. Det kan vara ansträngande för 
en elev att ta till sig normer och sociala regler (Juul, 2002:31). Därför kan 
avvikelser från vardagen bli jobbiga för en elev med ADHD eftersom elever med 
ADHD har svårt att klara plötsliga förändringar (Juul, 2002:31) 

Enkelt eller komplicerat 

Eleverna är överens om att det är enkelt att sjunga, sedan kan det finnas vissa 
undantag beroende på vilka sånger det är. Exempelvis kan engelska texter vara 
mer komplicerade som för elev 2, medan elev 4 har en favoritsång som han 
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behärskar som är på engelska. Elev 3 anser att det är okomplicerat att sjunga och 
spela fiol och säger att hon är ganska duktig på det mesta. Elev 4 menar att det är 
enkelt att dansa och han kan beskriva den dansen väldigt utförligt: 

         … man går typ bara runt och så ska man hoppa fram och hoppa bak och så 
          lite åt sidan, klapp och så ska man gå åt sidan, sidan, spark, spark bakåt, 
          sparka fram öhh och så skulle man slå i hälen två gånger och två gånger bak 
          och så skulle man fortsätta sådär. Sen gå bak och sparka och gå fram och  
          klappa sen skulle man typ gå kors och gå ut och hålla sådär. 

Den dansen anser han vara okomplicerad, men det är problematiskt när det är högt 
tempo. I centrala innehållet årskurs 4-6 (Lgr11) står det om musikens 
sammanhang och funktioner: 

         Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan 
          samspela (Skolverket, 2011:102). 

Att röra sig till musik handlar mycket om koordination, så även att spela ett 
instrument. Några av eleverna menar att det är problematiskt att spela vissa 
instrument. Elev 2 anser att gitarr är invecklat att spela. Det är komplicerat med 
ackorden på gitarr, dels är det många strängar och dels är det bekymmersamt att 
veta vart man ska placera fingrarna. Elev 4 bedömer att blockflöjt är invecklat för 
att han inte har färdigheten. Komplicerat både att täcka för hålen och hinna med 
fingrarna, men är tempot långsammare går det bättre. Elev 3 anser att: 

         Det är svårt att gå på de höga, ljusa tonerna. Då blir det pipigt. Känns som att 
          man får målbrottet. 

Tonläget kan vara en anledning till att man inte deltar i sången, om det går 
alldeles för högt. Nilsson (2014) har i sin uppsats intervjuat elever och där 
upplevde eleverna det som ett problem med att sjunga höga toner. De ville både 
kunna sjunga högre toner och sjunga starkare. Ibland är det inte texten som är det 
problematiska utan det är tonläget. I det här fallet var det tonhöjden, men ibland 
kan det vara tvärtom också, att tonläget är för lågt. Allas röster är varierande och 
även omfånget i våra röster, vissa har inga svårigheter att sjunga de höga och ljusa 
tonerna, medan andra får anstränga sig mer för att nå de högre tonerna. För vissa 
är det behagligare att sjunga lägre och med mörkare toner. Det framkom också ett 
fenomen som är problematiskt med att sjunga, det är att man är rädd för att ens 
egen röst ska höras mest av alla. Elev 1 säger: 

          Det känns ju lite så här pirr, alltså det känns ju pirrigt att man ska sjunga. 
          Alltså man vet inte om alla andra ska sjunga. Det blir som en… en 
          konstig ton. 

Jag kommer att gå in närmare på den tanken i avsnittet om hur eleverna beskriver 
sånginlärning. 
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Sammanfattning 

Det här visar att alla eleverna är överens om att det inte är några större svårigheter 
att sjunga, sedan kan det vara lite beroende på vilken sång det är. Sånger på 
engelska upplevs mer avancerade. Höga och ljusa toner förefaller också 
komplicerade. Ibland är det friare på musiklektionerna och eleverna har möjlighet 
att välja aktivitet. Dans kan också finnas på schemat och speciellt en dans upplevs 
enklare om den inte går för snabbt. Hälften av eleverna upplevde sig själva som 
duktiga på något instrument och hälften av eleverna upplevde att svårigheten på 
musiken är att spela ett instrument. Det upplevdes också som jobbigt när det är 
några som ”fjantar” och tar ifrån dem tid. Ett överraskande resultat är att eleverna 
beskriver varandra tydligt utifrån könskategorier, vad pojkarna anser och vad 
flickorna anser. 

 

Hur uppfattar eleverna sin sånginlärning? 

I intervjuerna med eleverna var den röda tråden för att lära in en sång, lyssna, 
lyssna och lyssna igen och repetera, repetera och repetera igen. Det handlar om 
att förbereda. Att förbereda en sångtext, att förbereda eleven på sångtexten. Hur 
man lär sig att sjunga en sång var eleverna ganska överens om, att man måste 
lyssna och träna på sången. Eleverna i Nielsens (2011) artikel anser att de har ett 
behov av tid och rum, eleverna i min uppsats dryftar också att de vill ha tid, men 
de nämner inte ordet tid utan de relaterar till ett annat perspektiv, att med andra 
ordval att lyssna flera gånger och träna texten flera gånger när de ska lära sig en 
ny sång.  

Lyssna och träna 

När man ska lära sig att sjunga en sång så säger elev 4 att:  

            Jag tränar. Och så till exempel… jag sitter och lyssnar och sen brukar jag 
             sjunga. Då kan jag den.  

Elev 1 lyssnar på sången 3 gånger, försöker sedan hitta den på text, skriver ned 
den och kastar sedan bort papperet när texten är inlärd. Han kan mest engelska 
sånger. I Maria Pemsels (2009:57) uppsats dras också slutsatsen att när man ska 
lära sig något i musik så är det nötande och härmande som ger resultat. I hennes 
uppsats var det gymnasieelever som blev intervjuade, men man kan se att 
uppfattningen om hur inlärning går till är densamma om eleverna går på 
mellanstadiet eller i gymnasiet. Pemsel (2009) har också noterat att 
gymnasieelevernas syn på sitt lärande är att kunna det är att kunna utantill, dvs 
kunna utan stöd av text eller noter. Den uppfattningen verkar också eleverna i min 
studie ha, att när man lärt sig en sång så är det när man utövar den utantill, utan 
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stöd av text.  Elev 2 läser texten många gånger och sedan sjunger han en gång 
utantill. Elev 3 har också en viktig synpunkt att: 

           Man måste lyssna på den som lär ut.  

Och det främsta sättet är att lyssna, precis som elev 1 säger: 

            Bästa sättet är att man lyssnar på låtar man gillar och försöker härma efter. 

I Sara J. Hines (2010) artikel nämns en Case- studie som pekar på att man kan 
använda kända artisters sångtexter utvalda utifrån elevernas intresse för att öka på 
läsflytet. Om det är sånger man föredrar så har man lyssnat och kanske fortfarande 
lyssnar på sångerna, mer än gärna, och då underlättar det inövningen av texten 
gentemot sånger man sällan lyssnar till.  

Alla 4 eleverna vet vilket främsta sättet för dem att lära in en sång är och alla 4 är 
osäkra på hur andra lär in en sång. Tre av eleverna tycker att det yppersta sättet att 
träna in en ny sång är att lyssna, både att lyssna på sången och lyssna på den som 
lär ut. De flesta menade att man ska lyssna flera gånger på sången. Sedan är det 
lite olika svar, exempelvis att leta fram texten, skriva ner den och sjunga den. Läsa 
texten eller endast sjunga den. Eller så läsa texten upprepade gånger och sedan 
sjunga den utantill. Hur andra lär sig sjunga en sång har de nog aldrig ens tänkt på 
tidigare. I en jämförande studie om effektiviteten i två sångundervisningsmetoder, 
holistisk dvs hela sången på en gång och fras-för-fras, av Persellin och Bateman 
(2009), så visade det sig att eleverna sjöng låtar med den holistiska–metoden med 
färre fel än de som sjöng med fras-för-fras-metoden. 

Elev 3 tycker att det är viktigast att lyssna på den som lär ut och sedan att läsa 
texten. Hon sjunger mest svenska sånger, och brukar mest lyssna på engelska 
sånger men ibland så sjunger hon också engelska sånger. 

Att lära in texter 

Elev 4 har en favoritsång på engelska och den övade de i klassen på 
musiklektionerna många gånger. Först lyssnade de på sången, sedan sjöng läraren 
och till sist fick eleverna sjunga. Han tilltalas mest av att sjunga julsånger och 
brukar välja en sång som han hört förut när de får välja sång. Elev 4 är inte så 
förtjust i att läsa text. När man studerat barns sätt att lära in längre texter, till 
exempel ramsor och visor, så har det visat sig att den prosodiska förmågan ligger 
före den segmentella (Jederlund, 2002:78). När barn lär in ramsor så klarar de mer 
än väl sin förmåga gällande längden på texten. En ramsa innehåller fler ord och 
satser än barn annars normalt klarar av. Jederlund (2002:84) säger att barnen först 
lär in den prosodiska helheten och efter det så kommer segmenten. Melodiken och 
betoningarna, det rytmiska, sitter korrekt innan de kan uttala varje ord felfritt. De 
stavelser och ord som först är korrekta är oftast de ord som är de rytmiskt 
betonade och rimmade orden. Enligt Jederlund är det lättare att lära in helfraser på 
ett främmande språk om man använder sig av rimmande ramsor och sång. Uddén 
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(2004) anser att sång, rytm och ton kan stabilisera språkbildningen och att det 
beror på att sången i språket, det prosodiska, är så betydelsefullt och att det 
kommer fram när man talar till barn. Både Jederlund (2002) och Uddén (2004) 
anser att sång/visor och rytm är bra för språkinlärning och att prosodin är viktig. 
Eftersom det ofta är de rytmiskt betonade och rimmade orden som först är 
korrekta (Jederlund, 2002) och sånger och visor ofta innehåller rim så kan det 
underlätta när eleverna ska lära in sångtexter. 

Sjunga tillsammans 

Att sjunga tillsammans på musiklektionen kan väcka olika känslor. Elev 2, 3 och 
4 anser att det är acceptabelt och nöjsamt att sjunga tillsammans med hela klassen 
på musiken. I Scheids (2009:177) avhandling så beskriver eleverna 
musikaktiviteter som lustfyllt och tycker att man känner samhörighet genom 
musik. Det stämmer in med elev 2 och 4 som också tror att de andra anser att det 
är acceptabelt och nöjsamt att sjunga tillsammans. Elev 3 däremot tycker inte att 
hon känner samhörighet med pojkarna när de ska sjunga tillsammans på musiken, 
på grund utav att pojkarna ”tramsar på” och hon tror utan tvivel att pojkarna aldrig 
har tillgodogjort sig en enda sång på musiken, inte ens när de gick i årskurs 1. Där 
talar pojkarnas svar emot hennes påstående eftersom de vet hur de brukar lära sig 
en sång.  

Pirrigt att höras 

I en av intervjuerna framkom det att det var nervöst att sjunga sånger tillsammans 
på musiken. Elev 1 tyckte att det kändes ”pirr” när klassen sjunger sånger 
tillsammans: 

          Alltså man vet inte om alla andra ska sjunga. Det blir som en konstig ton. 

Han förefaller vara rädd för att höra sin egen röst, att endast hans röst skulle höras 
och det är kanske där en del av problematiken ligger hos pojkarna som inte 
sjunger. Anna Ivarsson (2014) tar i sin artikel om Sångskräck upp problematiken 
om elevers rädsla för sin egen röst. Rädslan kan ligga i att de helt enkelt inte fått 
träna på att höra sin egen röst samt ovanan att höra sin egen röst i sång. Musik kan 
blotta känslor och, i musik kanske tydligare än i andra sammanhang, är det 
enklare att kunna få fram känslor, så man får vara försiktig när man ska pröva sig 
fram med nya idéer så att det inte blir något som är skrämmande istället. Det kan 
vara en svår uppgift att vägleda unga människor i deras utveckling i sång när 
klangen i deras röster förändras och då kan uppfattas som genant av eleverna.  
I Scheids (2009) avhandling beskriver en av eleverna att när man inte är så många 
i gruppen så vågar de allra flesta spela som inte vågade spela förr när de var med 
hela klassen. Nu handlade den här avhandlingen om ensemblespel i högstadiet, 
men det ligger kanske inte så långt ifrån sång, eftersom rösten också är ett 
instrument och kanske ligger oss närmare än ett annat instrument. Överför man 
den här tanken och delar in eleverna i mindre grupper så blir det kanske inte lika 
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genant att sjunga och inte heller lika pinsamt att höra sin egen röst. Eleverna vågar 
kanske mer i en mindre grupp. 

Sammanfattning 

Här ser man att eleverna är överens om att det behövs övning flera gånger för att 
lära sig en sångtext. Engelska texter är mer komplicerade än svenska texter menar 
eleverna. Främsta sättet är att lyssna på sånger man är förtjust i och försöka härma 
efter. En del elever är rädda för att höra sin egen röst, de är rädda för att endast 
deras röst ska höras och det kan bli genant att sjunga då. Eleverna behöver tid och 
träning för att få upp tilltron till sin egen förmåga. För att eleverna ska inspireras i 
att delta i gemensam sång får man försöka att få eleverna att stärka tilltron till 
deras förmåga att sjunga, tillgodose eleverna med ett passande sätt för dem för att 
stärka deras självkänsla. 
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Slutsatser och avslutande diskussion 

Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och analysera hur elever i behov av 
särskilt stöd uppfattar musikundervisning med särskilt fokus på sånginlärning. 
Vad beskriver eleverna att de gör på musiklektionerna? Det som eleverna är mest 
överens om vad de brukar göra på musiken är att sjunga och att spela på olika 
instrument, vilket är en förhållandevis vanlig aktivitet i musikundervisning. Ett 
par av eleverna berättar att de även brukar dansa och lyssna på musik på 
musiklektionerna. Eleverna berättade också att de brukar spela instrument ibland 
på musiklektionen och då nämnde de gitarr och trummor främst. 
Hur beskriver eleverna inlärningsmiljön? Eleverna har skilda beskrivningar av 
inlärningsmiljön, någon tycker att det är acceptabelt på musiklektionen, ett par 
elever tror att pojkarna inte är förtjusta i att sjunga och en anser att det är 
påfrestande när pojkarna ”fjantar”. 

 
Hur beskriver eleverna sånginlärning? Resultatet av den här undersökningen visar 
på att alla 4 eleverna är eniga om hur man tränar in en sång. Det främsta sättet är 
att lyssna till sången och träna upprepade gånger för att sedan kunna den utantill. 
Ett tips från en av eleverna är att man lyssnar på melodier man tilltalas av och lär 
sig efter dem. När det gäller aktiviteterna på musiklektionerna så framkom det en 
del företeelser som var gemensamma, men det kom också fram skilda företeelser. 
Något som jag inte frågade om men som kom fram i elevernas svar var skillnader 
på pojkar och flickor på musiklektionen. Några ansåg att pojkarna inte är förtjusta 
i ämnet musik, men att de flesta flickorna är det. Enligt Samuelsson (2008) så 
uppfattas pojkar mer störande än flickor och att det tros bero på att pojkar mer 
medvetet bryter mot ordningen som lärarna försöker hålla. Det var dock ingen av 
pojkarna som tyckte att det var mycket ”fjant” på lektionen utan istället trodde de 
flesta av pojkarna att det berodde på att pojkarna var negativa till att sjunga. 
Däremot antog eleverna att flickorna är positiva till att sjunga.  

I den här undersökningen kom det fram att de flesta eleverna förknippade sång 
med att läsa en text även om frågan inte ställdes så. Frågan var att eleverna skulle 
beskriva hur man lär sig en sång, men förmodligen är det deras erfarenhet av 
sångundervisning, att de sjunger från en skriven text. Att läsa text var inte heller 
omtyckt av alla, en av eleverna som var under utredning för dyslexi värdesatte 
inte mycket att läsa text och det är möjligt att det kan påverka elevens självkänsla. 
Elever kan uppleva sig ha en dålig självbild och känna sig utanför på grund av att 
de får specialpedagogiskt stöd (Groth, 2007). Engelska sånger var i överlag mer 
komplicerade än svenska sånger men dessa elever gick i åk4 och då har de kanske 
inte hunnit lära sig språket ordentligt ännu. Som jag nämnde tidigare så var 
eleverna överens om hur man lär in en sång och det är att lyssna och repetera 
texten i sången om och om igen flera gånger tills de kan den så gott som utantill. 
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Pemsels (2009) uppsats visar också på samma sak, att man måste nöta och härma 
det man ska lära sig i musik. 
 

Didaktiskt perspektiv 

Som lärare ska man ta hänsyn till varje individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande (Skolverket, 2011:14), samt stärka elevernas vilja att 
lära och elevens tillit till den egna förmågan. Bästa sättet för mig som musiklärare 
är att prova mig fram. Försöka se elevens styrka och använda den, men även se 
svagheter och kunna hjälpa och stötta på lämpligt sätt och att ge lämpliga verktyg 
för att kunna lära sig sjunga en sång och sedan ge tid till det. Man kan försöka 
med olika alternativ, till exempel att läsa texten rad för rad, förstora upp texten 
eller att ge eleven sångtexten i förväg så att hen kan träna hemma. Eller så kan 
man placera en elev, som inte sjunger så mycket, bredvid en elev som sjunger 
starkare (Heikkila & Knight, 2012). Sedan kan jag fråga eleven själv hur hen vill 
göra när hen ska lära sig att sjunga en sång. Ett annat alternativ är att välja ut 
sånger som jag vet att eleverna är förtjusta i, antingen sånger som finns i en 
sångbok som vi har sjungit ur tidigare och som de har börjat lära sig texterna på, 
eller så välja sånger som är populära just nu och som eleverna lyssnar mycket på 
hemma eller tillsammans med kompisar. Rimmade och rytmiskt betonade ord är 
stavelser och ord som barn har lättast att lära in (Jederlund, 2002). Många gånger 
innehåller sångtexterna rim, vilket kan göra det lättare att lära sig och komma ihåg 
en text till en sång. Om jag kan tillgodose eleven med det sätt som passar eleven 
så kommer det också att stärka elevens självkänsla. I kommentarsmaterialet till 
musik står det att syftestexten i kursplanen betonar vikten av att eleverna stärker 
tilltron till sin förmåga att sjunga (Skolverket, 2011:100). Den sångglädje som 
barn kan ha när de är små kan förvandlas till en självkritisk inställning mot sin 
egen röst när de blir äldre. Tanken med det centrala innehållet är att eleverna, 
samtidigt som de växer, ska få möjlighet att pröva och använda sina röster i andra 
uttryck och sammanhang. I musik används rösten inte bara i klingande sång, 
därför kan det också ibland stå vokala uttryck i kursplanen. Gränsen för vad man 
ska klassa som sång är svårdragen när man diskuterar om till exempel rap, jojk, 
”spoken words” och ”growling”. Sjunga och sång ska förstås som att de inrymmer 
olika vokala uttryck i kursplanens långsiktiga mål. När det gäller sånger med 
engelsk text, som eleverna i intervjuerna ansåg mer komplicerad än sånger med 
svensk text, kan man använda sig av antingen en för eleverna känd engelsk sång, 
till exempel en sång som är aktuell just nu och spelas i olika medier, eller en sång 
som de sjungit med svensk text som har samma melodi fast med engelsk text. En 
metod att använda sig av är att läraren väljer ut en sång utifrån elevernas intresse 
och förstorar upp den till ett större teckensnitt (Hines, 2010).  

I Skolinspektionens material, Musik i grundskolan (2011) beskrivs ett begrepp att 
om eleverna får musicera tillsammans så övar de upp samspelsförmågan, den 
musikaliska känslan och att kunna kommunicera. Musikupplevelserna som 
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eleverna får då är viktiga och kan bidra till att eleverna stärker sin personliga och 
sociala utveckling. Att höra sin egen röst inspelad kan för de flesta kännas genant, 
sedan kan det bli bättre ju mer man lär sig höra på sin egen röst. Men är man ung 
och sitter i ett klassrum med sina klasskompisar så vore det ju otroligt generande 
om man är den ende som hörs i sången, och då vågar man inte använda kraft i 
sången. Ivarsson (2014) tar i sin artikel upp frågan om det är elevernas rädsla för 
att sjunga eller om det beror på deras ovana att sjunga som hämmar dem i sång. 
Har man ingen kraft i sången så artikulerar man förmodligen inte heller och då 
blir sångtexten svår att tyda. Att sjunga kräver inte bara tonsäkerhet utan det ska 
också vara ett tydligt textuttal där vokalerna spelar större roll än konsonanterna 
(Musikens värld, 1973). Jag brukar säga till mina elever att om man artikulerar, 
textar tydligt, och öppnar på munnen så behöver man inte sjunga så högt för att 
man ska höra texten i sången. Om munnen knappt öppnas och läpparna inte rörs, 
som att buktala nästan fast med sång, då har det ingen betydelse hur högt eller 
starkt man sjunger, det framkommer ingen text i alla fall. 

Eleverna är positiva till att spela instrument och där kan man anpassa spelandet 
till varje elevs nivå. I kunskapskraven (Skolverket, 2011:107) finns både 
melodiinstrument, ackordsinstrument och slagverksinstrument med. I följande 
stycke så redogör jag hur jag går tillväga för att anpassa spelandet till en rimlig 
nivå för eleverna. Jag använder mig i min undervisning av trummor som 
slagverksinstrument, gitarr som ackordsinstrument och blockflöjt som 
melodiinstrument. Trummor kan vara svårt att spela om man ska spela på ett helt 
trumset själv med många trummor, till exempel sådana trumset som används i 
pop- och rockmusik bland annat. I stället kan man plocka ut några enstaka 
trummor, tre stycken, så att man får in grundslagen och det blir en stadig rytm. De 
tre trummorna kan man dela upp på tre elever så att de får spela på varsin trumma. 
De kommer då att hjälpas åt och det kommer att låta som att en person spelar 
alltihop. Eleverna får träna på att både räkna, hålla takten och lyssna på andra och 
när de hör helheten att det låter förträffligt så stärker det dem att de faktiskt kan 
spela. Finns det elever som kan spela flera av trummorna samtidigt så får de 
naturligtvis göra det. Med gitarrerna kan man göra likadant, att det är flera elever 
som hjälps åt att spela. Läraren kan välja ut en låt som eleverna dels känner till 
och känner igen. Ackorden ska vara endast ett fåtal, exempelvis tre eller fyra 
ackord. Lättast är att använda sig av ackorden D, G och A som elev1 nämnde i 
intervjun. Dessa ackord ligger i bra läge på gitarr och är de första ackorden man 
får lära sig när man börjar spela ackordsspel på gitarr. De här ackorden kan man 
dela upp på tre elever eller tre grupper så att de tar varsitt ackord. Även om de 
spelar ett ackord så ger det träning i att räkna och följa med i noterna. De måste 
räkna när de spelar och de måste även räkna de takter som de är tysta på, det vill 
säga har paus. När sedan hela gitarrgruppen spelar så hör de helheten och även om 
de spelar varsitt ackord så blir det en hel melodi i alla fall. De som kanske redan 
kan eller de som vill prova och klarar det får spela flera ackord. Till det här så 
tillägger man en kör som sjunger texten till. Man kan göra lite varianter och låta 
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varje instrumentgrupp spela var för sig, det vill säga ha solo, och sedan kan alla 
spela tillsammans i en hel stor orkester med kör. 

När det gäller pojkarna och att de ”fjantar” på lektionerna så kan man göra verbala 
korrigeringar, Samuelssons (2008) avhandling pekar på att de mest använda 
korrigeringarna för ett störande beteende är verbala åtgärder och då främst att man 
uppmanar elever eller att man pekar ut elever. Den mest icke-verbala åtgärden är 
att använda gester som till exempel att sätta ett finger framför munnen 
(Samuelsson, 2008).  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd 
uppfattar musikundervisning och med särskilt fokus på sånginlärning. I min egen 
undervisning har jag sett att en del elever har svårare att delta i gemensam sång 
och då var min tanke att elever i behov av särskilt stöd kunde vara en intressant 
grupp att undersöka. Därför gjordes också urvalet av informanter bland elever 
som är i behov av särskilt stöd som dyslexi, ADHD och ADD. Urvalet gjordes 
med ett antagande om likhet bland dessa elever, att dessa elever skulle uppleva 
samma problem med att vara med och sjunga på musiklektionerna, men den 
likheten gick inte att finna i den här undersökningen. Eleverna uppgav andra 
svårigheter än sångtexten vid gemensam sång dvs att det är genant om ens egen 
röst är den enda som ljuder vid gemensam sång. Jag har heller inte hittat forskning 
som har gjort samma indelning som mig, att elever i behov av särskilt stöd har 
större problem att delta i gemensam sång. Groth (2007) beskriver att elever i 
behov av särskilt stöd har det gemensamt att de på något sätt är utpekade som 
annorlunda eftersom de är just elever med särskilda behov. I svaren som jag fick 
så ansåg eleverna att det var enkelt att sjunga och de hade egna lösningar på hur 
man kan öva in en sångtext. Det var egentligen bara en elev som inte var så 
förtjust i att läsa text, men han hade en egen lösning på det och det var att lyssna 
på sången och sedan sjöng han den och därefter behärskade han sångtexten. I 
kunskapskraven (Lgr11) står det inte heller att man måste läsa en text för att 
kunna vara med och sjunga en sång. Det fanns andra saker som var svårare på 
musiken, till exempel att spela flöjt och täcka för hålen och att byta ackord på en 
gitarr. Dock kom det fram annat som kan göra att man inte är med och sjunger och 
det var att det var ”pirrigt” att höra sin egen röst och att man var rädd för att bara 
den egna rösten skulle höras, att ingen annan skulle vara med och sjunga. Jag tror 
också att det har mycket att göra med att man blir förtrogen med sin egen röst, att 
man vågar sjunga. Man måste lära sig att höra sig själv och sin egen röst. 

I skollagen står det att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet (Skollagen2010:800). Hattie (2012) menar att läraren måste 
ha förståelse av elevernas förkunskaper och utifrån det få eleverna att nå målen. 
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Den förståelsen måste finnas med i lektionsplaneringarna. Det är viktigt att ge alla 
elever mervärde, oberoende förkunskaper, och att målresultaten nås av alla elever 
(Hattie, 2012). Då kan man anta, utifrån sång, vilka språk behärskar eleverna. Har 
alla elever samma språkkunskaper, kan man också fundera över. Behärskar alla 
engelska. De flesta av de nu populära sångerna är på engelska och ett antagande 
är att eleverna lyssnat väldigt mycket på dem och blivit förtrogen med engelska 
språket. Enligt Lindström och Pennlert är det jag som lärare som ansvarar både 
självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska uppdraget och 
försöker så långt det är möjligt skapa de bästa förutsättningarna för elevernas 
lärande (Lindström & Pennlert, 2012). 
Jag skulle även ha velat intervjua pedagogisk personal som undervisar i musik och 
se om deras uppfattning är lika som elevernas eller om de har helt andra 
erfarenheter av elever och att delta i gemensam sång (Lgr11).  

Mitt mål med det här arbetet är att få en förståelse för varför elever inte deltar i 
sång på musiklektionerna. Om det bara är en orsak eller om det finns flera 
orsaker. Det som kommit fram överensstämde kanske inte riktigt med mitt 
tidigare antagande. Att man kan vara rädd för att ens egen röst ska höras stämde 
in, men problem med att lära sig sjunga en sång hade ingen av eleverna, de visste 
precis hur de skulle gå tillväga för att lära in en sång. Då kunde det kännas mer 
komplicerat att spela ett instrument, för där skulle händerna också vara med.  

Fortsatt forskning 

Något som skulle vara intressant att forska vidare om är hur man ska övervinna 
sin rädsla för att ens egen röst ska höras. Är det bara att fortsätta prata och sjunga 
för att vänja sig vid att höra sin egen röst tillsammans med andra eller hur gör 
man? Kan eleverna ge svar på det? Ett annat ämne att forska om är varför pojkar 
och flickor tror att flickor är mer förtjusta i att sjunga och att pojkar är mindre 
förtjusta i att sjunga. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till föräldrar 

Hej! 

Jag heter Agneta Göransson. Jag jobbar som musiklärare i Dorotea och läser sista 
terminen på VAL vid Umeå universitet. Jag ska göra ett examensarbete som 
handlar om Min väg till sången. Det jag är intresserad av är vilka sätt man kan 
träna in en sångtext på för att uppnå det första kunskapskravet i musik delta i 
gemensam sång. 
Jag skulle vilja intervjua både elever och pedagogisk personal och jag skulle vilja 
spela in intervjuerna. Min studie kommer att följa de forskningsetiska riktlinjer 
som satts upp för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, vilket innebär 
att deltagandet är frivilligt och alla kommer att vara anonyma. Man får avbryta sin 
medverkan om man vill. Alla uppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Avrapporteringen kommer att ske i former som 
omöjliggör identifiering av enskilda. Alla insamlade uppgifter får endast användas 
för forskningsändamålet. 

För att kunna genomföra mina intervjuer behöver jag förutom ert barns 
samtycke också ditt/ert samtycke att ditt/ert barn får delta. Skriv under och 
skicka tillbaka papperet med eleven senast fredag 27/2,och lämna till 
klassföreståndaren eller musikläraren. Eller maila mig direkt. 

Med vänlig hälsning  

Agneta Göransson 
0942/141 07 (arbete) 
agneta.goransson@dorotea.se  

Handledare: Erik Sigurdson, Institutionen för estetiska ämnen Umeå universitet. 
erik.sigurdson@umu.se  

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn___________________________ deltar i 
studien 

Jag/vi samtycker inte att mitt/vårt barn ___________________________deltar i 
studien 

Namn:____________________________________________________________
________ 

Datum:______________________________ 

 



 

 
 

Bilaga 2 

 

Intervju-elever 

x Vad brukar ni göra på musiken? 
 

x Hur tycker du att det är på musiken? 
 

x Hur tror du andra tycker att det är på musiken?(Varför?) 
 

x Finns det något som är svårt? 
 

x Beskriv vad? 
 

x Finns det något som är lätt? 
 

x Beskriv vad? 
 

x Hur lär man sig att sjunga en sång? 
  

x Om du ska lära dig sjunga en sång, hur vill du göra då? 
 

x Hur tror du andra lär sig sjunga en sång? 
 

x Vilket är bästa sättet? 
 

x Vad tycker du om att sjunga sånger tillsammans på musiken? 
 

x Vad tror du andra tycker om att sjunga sånger på musiken?(Varför?) 
 

 


