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Den här studien syftar till att belysa hur musiklärare som undervisar grupper med 

funktionsnedsatta elever, förhåller sig till sin egen musikundervisning. För att närma mig 

musiklärarnas olika förhållningssätt valde jag att använda den kvalitativa intervjun som 

forskningsmetod. Hanken och Johansens (1998) kategorier för den pedagogiska grundsynen 

hos en musiklärare utgör en stor del av de teoretiska utgångspunkterna för studien. Jag har 

bland annat jämfört och placerat in informanterna i Hanken och Johansens kategorier för att 

på så sätt få fram en tydligare bild av informanternas undervisning. 

 

Resultatet visar tydligt att elevernas funktionsnedsättning inte påverkar målet med 

informanternas undervisning. Det som skiljer musikundervisning för elever med 

funktionsnedsättning från elever utan funktionsnedsättning är framförallt undervisningssättet 

och metoden. En slutsats jag kommit fram till är att det krävs en grundläggande kompetens i 

musikämnet, och framför allt en vid pedagogisk grundsyn samt ett intresse och engagemang 

för den enskilde elevens situation för att kunna bemöta och tillgodose dennes behov. 

 

Nyckelord: didaktik, funktionsnedsättning, förhållningssätt, gruppundervisning,  
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The purpose of this study is to highlight how music teachers who, when teaching groups of 

disabled pupils, relate to their own education. In approaching the teachers’ various relations to 

their education, I have chosen to use the qualitative interview as my research method. A large 

extent of the theoretical foundation in this study is based on Hanken and Johansen’s (1998) 

categories for the pedagogical fundamental view as a music teacher. In order to obtain a 

clearer understanding of the teachers’ education, I have compared and placed the teachers 

included in this study, into these categories.  

 

The result clearly shows that the disabilities of the pupils do not affect the objectives in regard 

to the teachers’ education. That which distinguishes the education for pupils with disabilities 

from pupils without disabilities, is primarily the teaching method. I have concluded that, in 

order to meet the needs of the pupil, basic competency in music is a prerequisite and above 

all, a pedagogical fundamental view and an interest and commitment to the situation of each 

individual pupil. 

 

Keyword: didactics, disabilities, approach, group teaching, music/arts school, pedagogical 

fundamental view. 
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Förord 
Den här studien avslutar mina fyra år på Ingesunds musikhögskola där jag har läst till klassisk 

stråkpedagog i fyra års tid. Sedan dess har jag jobbat som fiol-/altfiol-/cellolärare på en 

kulturskola i södra Sverige i fyra år. Under dessa år har jag vidareutbildat mig till 

Suzukilärare samt gått ett fåtal fortbildningskurser som handlat om musikundervisning för 

funktionsnedsatta elever. Jag tycker att musik är en viktig del av livet och att det är viktigt att 

alla får chansen att komma i kontakt med, och uttrycka sig genom musik utifrån sina villkor. 

På kulturskolan där jag arbetar är alla välkomna att spela, men det finns ingen riktad 

verksamhet mot funktionsnedsatta barn. Jag menar att detta bidrar till att barn med 

funktionsnedsättningar inte representeras i samma utsträckning som om det fanns en riktad 

verksamhet för dessa elever. Det är just detta tillsammans med avsaknaden av diskussion om 

musikundervisning för funktionsnedsatta barn som har legat till grund för inriktningen på 

studien.  

 

I denna studie förekommer begreppet funktionsnedsättning frekvent. För att underlätta för 

läsaren har jag valt att mestadels använda förkortningen f/n när detta begrepp nämns i olika 

samanhang. Exempelvis: ”fanns goda ambitioner att undervisa barn med f/n” och ”lärare som 

väljer att arbeta med f/n elever”. 

 

Begreppet musik-/kulturskola förekommer också frekvent och här har jag valt att använda 

förkortningen m/k.  

 

Jag vill tacka mina informanter som har ställt upp med sin tid och delat med sig av sina 

tankar. Jag vill också tacka min handledare Ingvar Dahl som har gett mig värdefull 

information och handledning genom arbetet. Ett särskilt tacka vill jag rikta till Max Ahlman 

och Markus Svensson som har ställt upp och stöttat mig under arbetets gång.  

 

Tack till er! 
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1 Inledning 
”Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” (Tid för kultur, 2009/10:3, s26).  

 

Parollen gäller även för barn med funktionsnedsättning. För att undersöka om det verkligen 

förhöll sig så, gjorde Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) en förstudie 2004, som 

grundade sig på intervjuer och enkäter riktade till ledare och lärare i Sveriges m/k (musik-

/kulturskolor). Rapporten visade att det fanns goda ambitioner att undervisa barn med f/n 

(funktionsnedsättning), men att det överlag fanns mycket kvar att göra innan verksamheten 

var lika tillgänglig för alla barn (Andersson och Krafft, 2004).  

 

Kanske har mycket hänt de senaste åren? Olika projekt som t ex SMoKs projekt, Pascal och 

en viss attitydförändrig i hela samhället har måhända bidragit till en ökad förståelse och 

verksamhet för elever med f/n? Hur som helst - en fortsatt diskussion kan ligga till grund för 

vidgade kunskaper och bör kunna förbättra musikundervisningen för f/n elever ytterligare. 

 

Jag tror att en riktad verksamhet mot f/n barn kan göra stor skillnad för hur många elever med 

f/n som är inskrivna på m/k. Det signalerar att det finns lämpligt utrustade lokaler, utbildade 

och engagerade lärare som är beredda att ge just den här målgruppen en givande 

undervisning. Det bör naturligtvis även fortfarande finnas möjligheter för f/n elever att delta i 

den övriga verksamheten om de så önskar. Det kräver en viss kunskap hos de lärare som 

väljer att arbeta med dessa elever och en ökad förståelse hos alla lärare i verksamheten. 

Tankar kring undervisning av f/n barn bör integreras i den pedagogiska diskussionen och 

inkludera alla lärare i verksamheten. 

 

Det finns idag ett antal m/k som har en riktad verksamhet för just f/n elever, men långt ifrån 

alla har det. Alla m/k kanske inte är i samma behov av att ha en sådan grupp, men jag tror 

ändå att det är viktigt för alla lärarkårer att diskutera och ventilera musikundervisning för 

elever med f/n oavsett om man har en riktad verksamhet eller en verksamhet där f/n elever 

ingår i den ordinarie verksamheten. Jag har därför valt att göra ett antal kvalitativa intervjuer 

med lärare som undervisar i musikgrupper speciellt anpassade för elever med f/n. På så sätt 

hoppas jag att få en inblick i hur dessa lärare tänker kring sin undervisning och få en vidgad 

syn på hur undervisningen kan fungera. 

 

Förhoppningsvis bidrar min undersökning till en ökad förståelse för hur musikundervisning i 

grupp med funktionsnedsatta elever kan fungera på en musik-/kulturskola. 

1.1 Problemområde, syfte och frågeställningar  

Funktionsnedsättningar och behov av särskilt stöd är områden som varit föremål för tidigare 

forskning, men tillsammans med frivillig musikundervisning i till exempel musik-

/kulturskolor minskar antalet studier kraftigt. Tyvärr är detta ett ämne som enligt mina 

erfarenheter inte diskuteras i någon större utsträckning vare sig under musiklärarutbildningen 

eller på den kulturskola som jag har arbetat på i fyra år. Detta är ett område som jag anser 

kommer i skymundan.  

 

Vanligen förknippas den ordinarie musikundervisningen på m/k med barn utan f/n, medan 

musikterapi av olika slag och musiken i särskolan har sin egen utformning och plats i 

kursplanen. Men var den frivilliga musikundervisningen för f/n barn har sin plats är inte lika 

tydligt.  
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En fortsatt diskussion kan ligga till grund för vidgade kunskaper och bör kunna förbättra och 

bredda musikundervisningen för funktionsnedsatta barn ytterligare. Därför har jag valt att 

belysa hur just frivillig musikundervisning i musik-/kulturskolor med funktionsnedsatta barn 

kan fungera. 

 

Syftet med den här studien är att få en insikt i hur musiklärare arbetar och förhåller sig till sin 

egen musikundervisning med grupper av elever som har funktionsnedsättningar. Jag vill söka 

kunskap om i vilka former och vad som styr deras undervisning.  

 

Mina konkreta forskningsfrågor är: 

 

Vilken syn och attityd har de involverade lärarna på sin undervisning? 
 

Vilka didaktiska val gör lärarna vad gäller musikundervisningens innehåll och upplägg? 

 

För att sätta mig in i andra lärares perspektiv på undervisning väljer jag att använda den 

kvalitativa intervjun som forskningsmetod, och mitt teoretiska perspektiv är Hanken och 

Johansens (1998) kategorier för den pedagogiska grundsynen hos en musiklärare. Jag hoppas 

att studiens resultat kommer till användning för mig och andra som är intresserade av 

musikundervisning för elever med funktionsnedsättning. 
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2 Bakgrund 

2.1 Historisk syn på funktionsnedsatta barn 

I Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) står det bland annat att:  

 
Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får 

möjlighet att leva som andra. (SFS 1993:387, § 5) 

 

Ovanstående formulering speglar dagens syn på personer med f/n. F/n personer ses som 

individer med självbestämmanderätt, integritet och de har rätt att i så stor mån som möjligt 

vara med och påverka hur de ska leva sina liv precis som alla andra.  

 

Synen på personer med f/n har dock inte alltid varit lika human. Benämningar som idioti och 

imbecillitet var vanliga termer inom psykiatrin från 1700-talet och ända in på 1960-talet. 

Sinnesslö blev ett begrepp 1868 och blev en motvikt till de medicinska beteckningarna på 

begåvningshandikapp. Så här skriver Grunewald (2008) om termen sinnesslö: 

 
Termen sinnesslö hade en del varianter på 1800-talet såsom sinnessvag, sinnesklen och 

minnessvag. I husförhörslängderna var beteckningen svagsint en huvudrubrik under 1800-

talet. Den fick delvis en officiell prägel med alternativ som slösint, klensint och blötsint. 

Man sa även menlös, vettlös eller frånlös, förståndslös, huvudsvag, fåkunnig och fånig. 

Mera folkliga var avvita, fosing, tåpig, fjåskig och fnoskig, men de användes även för andra 

avvikelser än just bristande begåvning. 

När man i riksdagen på 1800-talet avsåg den samlade gruppen funktionshindrade talade 

man om de vanlottade och de olycklige. Abnorm var en alternativ term, men den 

begränsades till de barn som tillhörde de s.k. abnormskolorna för blinda, dövstumma och 

sinnesslöa och efter en tid även för vanföra (rörelsehindrade) barn och barn med 

fallandesjuka (epilepsi). (a.a. s 16) 

  

Synen på personer med f/n förändrades när samhället, efter andra världskriget, var i behov av 

arbetskraft. Från att ha varit förbjudna från äktenskap, tvingade till sterilisering och enbart 

setts som belastning för samhället blev personer med f/n vid denna tid skolpliktiga från 7 till 

21 års ålder. Här delades de in i två grupper, de bildbara och de obildbara, och det var endast 

de bildbara som omfattades av skolplikten. På mitten av 1900-talet uppstod två förhärskande 

perspektiv i synen på f/n, det statiska medicinska och det pedagogiska. Det pedagogiska 

perspektivet framhävde att personer med f/n var kapabla att utvecklas och lära. Man blev mer 

och mer kritisk mot de föråldrade anstalterna och det pedagogiska perspektivet började så 

småningom dominera synen på f/n. Det blev mer och mer uppenbart att personer med f/n inte 

var opåverkbara.  

 

1967 kom en omsorgslag där alla personer med f/n fick rätt till skolgång och sysselsättning. 

1986 skrevs lagen om och gav personer med f/n en viss specifik omsorg. 1993 vidtogs den lag 

som sedan 1994 gäller i Sverige, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 

(Bakk & Grunewald, 2004). 
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2.2 Begrepp/terminologi  

2.2.1 Handikapp 

I Socialstyrelsens termbank (2007-b) avråder man från att använda ordet handikapp som 

synonym för funktionsnedsättning och funktionshinder. Jag kommer i denna studie att 

använda mig av orden funktionsnedsättning och funktionshinder som rekommenderas som 

ändamålsenliga i sammanhanget.  

2.2.2 Funktionsnedsättning 

Enligt socialstyrelsens termbank (a.a.) kan en funktionsnedsättning vara en nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
  

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd 

av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av 

bestående eller övergående natur. (Socialstyrelsens termbank, 2007-b) 

 

Exempel på funktionsnedsättningar som rör erfarenheter kring upplevandet och 

medvetenheten är: utvecklingsstörning, olika typer av neuropsykiatriska tillstånd, autism och 

demenssjukdomar. Dessa f/n orsakas främst av avvikelser i de förlopp som sker i hjärnan då 

vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Andra tillstånd som synskador, 

hörselnedsättningar, dyslexi och olika typer av rörelsehinder är också exempel på f/n om det 

påverkar vardagen negativt (Forum Funktionshinder, Stockholms läns landsting, 2010). 

2.2.3 Funktionshinder 

I Socialstyrelsens termbank (2007-a) definieras funktionshinder som en begränsning utifrån 

en funktionsnedsättning i relation till omgivningen.  
 

”En funktionsnedsättning kan bli mer eller mindre funktionshindrande, beroende på den 

vardagsmiljö du lever i” (Klasén McGrath 2010). Det handlar om brister i tillgängligheten 

som till exempel i allmänna kommunikationsmedel, möjligheten till studier och att utföra 

olika aktiviteter. 

2.2.4 Musikterapi  

Jag vill här tydliggöra att min undersökning belyser musikundervisning för f/n barn utifrån 

den praktiska verksamheten i m/k och inte ur ett terapeutiskt perspektiv där fokus ligger på 

något annat än själva musikundervisningen. Men jag vill ändå reda ut begreppet musikterapi. 

 

”Musikterapi är användande av musik för att ge nya handlingsmöjligheter” (Ruud 1979 

refererad i Ruud 2002). Med den definitionen menar Ruud att man omedelbart kan se en 

antydan om vad musikterapin försöker uppnå och på det sättet avgränsa musikterapi från 

undervisning i musik, där fokus i större utsträckning utgörs av musikaliska eller estetiska mål. 

Världsorganisationen för musikterapi (World Federation of Music Therapy, 2011) beskriver 

musikterapi så här:  
 

Music therapy is the professional use of music and its elements as an intervention in 

medical, educational, and everyday environments with individuals, groups, families, or 

communities who seek to optimize their quality of life and improve their physical, social, 

communicative, emotional, intellectual, and spiritual health and wellbeing. Research, 

practice, education, and clinical training in music therapy are based on professional 

standards according to cultural, social, and political contexts. (a.a.) 
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2.3 Undervisningsmiljöer 

2.3.1 Musik- och kulturskolan  

Den svenska kommunala musikskolan började ta form under 1940-talet men fick sitt riktiga 

uppsving under 1960-talet då den kommunala musikskolan blev mer allmänt förekommande. 

Innan den kommunala musikskolan upprättades hade bara några få ungdomar möjlighet att få 

instrumental undervisning genom bland annat militärmusiken, läroverken eller kyrkan. För de 

som hade råd fanns även privatundervisning (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, - a) 

 

Det allmänna målet med den kommunala musikskolan var att ge alla ungdomar möjlighet att 

få undervisning på ett instrument oberoende av ekonomisk, kulturell eller social bakgrund. 

Andra mål med musikskolan var att skapa en positiv fritid för ungdomar och senare även att 

skapa betydande förutsättningar för kommunernas musikliv. 

 

Utvecklingen från musikskola till kulturskola startade i slutet av 1980-talet och pågår 

fortfarande. Det innebär att musikskolorna utökar sitt utbud av uttrycksformer så att de 

erbjuder undervisning i minst tre olika konstformer.  

 

Musik-/kulturskolan styrs av kommunala beslut och bedrivs med kommunala resurser. 

Statliga medel och statliga regelverk saknas. Med 278 musik-/kulturskolor i olika kommuner i 

Sverige blir därför variationen stor när det gäller mål, syfte och inriktning. Den vanligaste 

undervisningsformen är att eleven erbjuds en lektion enskilt eller i grupp en gång i veckan och 

många skolor erbjuder även lektioner i ensemblespel. 

 

Vid sidan av m/k frivilliga verksamhet samarbetar många skolor även med kommunernas för-, 

grund-, sär- och gymnasieskolor samt resurs- och elevvårdsteam. M/k är landets mest 

omfattande kulturverksamhet för barn och ungdomar och når nära 400 000 elever inom flera 

olika konstformer (a.a.). 

2.3.2 Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK), bildades 1997 då behovet av samarbete mellan 

m/k på en nationell nivå visade sig vara stort. Idag arbetar SMoK bland annat med 

opinionsbildning, mediekontakter, faktainsamlande och de anordnar även en del kurser, 

konferenser, projekt och utbildningar (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, - a). Cirka 90 % 

av Sveriges kommuner är medlemmar i rådet som är en ideell, partipolitiskt och fackligt 

obunden förening och det enda nationella samordningsorgan för m/k (Sveriges Musik- och 

Kulturskoleråd, -b). 

 

De senaste åren har det i olika pedagogiska tidskrifter och musikmagasin förts en livlig 

diskussion om vem m/k är till för. ”Den svenska modellen av musikskola/kulturskola är kort 

beskrivet en verksamhet för alla till ett överkomligt pris” (Sveriges Musik- och 

Kulturskoleråd, -a). Bland annat innebär det att SMoK har ett övergripande uppdrag att 

tillsammans med kommunerna nå de handikappolitiska målen och öka verksamhetens 

tillgänglighet för barn och unga med f/n (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, -b). 

 

2003 gjorde SMoK en förstudie om hur många elever med någon form av f/n som var 

inskrivna på Sveriges m/k. Förstudien visade att antalet elever med f/n runt om i landet var 

mycket låg. Det fanns goda ambitioner, men rapporten visade att det överlag fanns mycket 
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kvar att göra innan verksamheten var tillgänglig för alla barn och ungdomar. Studien blev 

grunden för projektet Pascal (Andersson och Krafft, 2004). 

2.3.3 Styrdokument 

Det finns en mängd olika styrdokument som Sveriges m/k följer och förhåller sig till. Allt från 

centralt utformade lagar och mål till kommunalt utarbetade dokument med olika funktioner. I 

artikel 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter (FN, 1989) står det att:  

  
Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 

kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och 

lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 

fritidsverksamhet. (a.a.) 

 

Konventionen är ett av många traktat som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter 

för barn. M/k måste utöver dessa även förhålla sig till nationella kulturpolitiska mål, så som 

regeringens proposition Tid för kultur (2009/10:3), som bland annat säger: 

  
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling. (a.a. s. 26) 

 

Även lagar som reglerar kommunernas ansvar för vård och omsorg så som Socialtjänstlagen 

och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utgör riktlinjer som m/k 

måste förhålla sig till. I LSS (SFS 1993:387) står det bland annat att kommunen ska verka för 

att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer med f/n. 

2.4 Undervisningsmetoder/projekt 

Här beskriver jag kort hur Bunnemetoden fungerar. Anledning till att jag enbart presenterar 

denna metod är att jag inte funnit någon mer metod som är speciellt utvecklad för 

gruppundervisning i musik med f/n elever. Denna beskrivning följs upp av en redogörelse av 

Pascalprojektets betydelse för utvecklingen av undervisning anpassad till elever med f/n. 

2.4.1 Bunnemetoden 

Med Bunnemetoden kan man skapa musik utifrån sin egen förmåga med hjälp av 

specialutformade instrument. 

 

På Bunnemetodens egen hemsida står det: ”Bunnemetoden är en metod där musiken utgör ett 

redskap för att uppnå personliga utvecklingsmål, medan musikaliska delmål används som 

motivationshöjare” (Bunne Music, -b). 

 

Metoden består av fyra olika inriktningar som har en gemensam metodisk ram. Två av 

inriktningarna arbetar med en social interaktion och är främst riktad mot yngre barn. De andra 

två inriktningarna har ett specialpedagogiskt arbetssätt och är riktade till äldrevården och 

personer med f/n (a.a.) 

 

Gemensamt för de fyra inriktningarna är de specialutformade instrumenten, bygelgitarrer, 

minibasar, entonsflöjter och klangplattor. Dessa instrument är enligt Bunne Music utformade 

så att de undanröjer de praktiska hindren för att kunna använda musik som redskap. De kan 

spelas av alla oavsett individens fysiska och psykiska förutsättningar. Instrumenten är riktiga 

musikinstrument som kan samspela med andra musikinstrument (Bunne Music, -a). 
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Musik lockar fram glädje och genom det sociala samspelet ges en estetisk dimension – det 

låter bra! Bunnemetoden ger förutsättningar att på ett lustfyllt sätt stärka fysiska, psykiska 

och sociala förmågor och den ger pedagogiska hörnstenar för en meningsfull 

socialsysselsättning samt kan vara ett kommunikationsmedel när orden inte räcker till. 

(Osbeck, s.5) 

2.4.2 Pascal 

Pascal är ett projekt som startade 2007 och fick en liknande uppföljning 2009. Projektet har 

bland annat ökat kunskapen och förändrat attityden kring möjligheterna att arbeta med elever 

med olika f/n. Över femtio kommuner har deltagit och utökat sin verksamhet med fokus på 

elever med någon form av f/n. I jämförelse med hur m/k verksamhet såg ut före Pascal-

projektet ingår nu cirka tre gånger så många barn och ungdomar i verksamheten. 

 

Projektet betonar betydelsen av intryck, påtryck, uttryck och avtryck. Grundtanken var att på 

olika sätt skapa stöd så att m/k verksamhet kunde anpassas till elever med 

funktionsnedsättningar. Detta stöd utformades genom:  

– Fortbildnings- och inspirationsdagar 

– Direkt stöd via projektets ledning (dialog/rådgivning) 

– Bildande av nätverk mellan de i projektet deltagande kommunerna 

– Utformande av hjälpmedel och utbildningsmaterial, ex en film om projektets syften  

(Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, –b) 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

2.5.1 Förhållningssätt till musikämnet  

Hanken och Johansen (1998) påpekar att de uppfattningar, förhållningssätt och värderingar 

som pedagogen bär med sig in i arbetet i hög grad påverkar verksamheten.  
 

Det er ikke bare den kompetansen musikkpedagogen besitter, som vil ha innflytelse på 

undervisningens innhold og kvalitet. De oppfatninger, holdninger og verdier hun knytter til 

ulike sider ved virksomheten, vil også ha stor innflytelse. Dette kan kalles 

musikkpedagogens pedagogiske og musikkpedagogiske grunnsyn. Slik grunnsyn kommer 

til uttrykk blant annet i syn på faget, på musikk og musikalitet, på eleven, på egen rolle og 

på kunnskap og läring. (a.a. s.51) 

 

Författarna menar att innehållet i undervisningen inte bara styrs av lärarens kompetens utan 

även av vilken syn hon har på olika företeelser som rör undervisningen. De säger att lärarens 

syn på ämnet musik är styrande för både planering, genomförande och värderingar av 

undervisningen. De har delat in den pedagogiska synen på ämnet musik i olika kategorier: 

musikk som estetiskt fag, musikk som ferdighetsfag, musikk som kunnskapsfag, musikk som 

musisk fag, musikk som trivselfag, kritisk fag och musikk som mediefag. Här följer en kort 

beskrivning på Hanken och Johansens (1998) kategorier: 

 

Musik som estetiskt ämne (estetiskt fag) representerar det estetiska i musiken. En lärare som 

ser på musiken som ett estetiskt ämne lägger stor vikt vid att jobba med en vacker klang och 

ser musiken som ett centralt klingande fenomen. 

 

Musik som ett färdighetsämne (ferdighetsfag) har sin utgångspunkt vid det hantverksmässiga, 

att kunna utöva musik förutsätter att man har den färdighet som krävs. Målet är att kunna 

utöva musik på en viss teknisk nivå. 
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Om man ser musik som ett kunskapsämne (kunnskapsfag) lägger man stor vikt vid kunskap 

om musik, dvs. historia, begrepp och notation. Det anknyter till musikämnets vetenskapsbasis. 

Specialämnen som musiklära, satslära och harmonilära återspeglas som kunskapsämnen inom 

musiken. 

 

Ett kännetecken på musik som musiskt ämne (musisk fag) är vikten på upplevelse och uttryck. 

Det läggs större vikt på att få fram uttrycket, som ska vara spontant och kreativt, än på att 

arbeta fram ett färdigt resultat. Samarbetet med andra estetiska ämnen är vanligt eftersom det 

är uttrycket som är det centrala fundamentet i detta synsätt.  

 

I musiken som ett trivselämne (trivselfag) blir musikens möjligheter att framkalla trivsel 

centralt. Man vill skapa en god social miljö där eleven upplever samhörighet och tillhörighet. 

Det fokuseras mindre på prestation, kvalitet och musikaliska krav. 

 

Att se musik som ett kritiskt ämne (kritisk fag) kan innebära att man lägger stor vikt på att 

eleven ska utveckla en kritisk medvetenhet och ska kunna bli fri från nedtryckande krafter i 

samhället. Det kan till exempel handla om att kulturlivet medvetet eller omedvetet förtrycker 

vissa kulturer, folkgrupper eller funktionsnedsatta personer. Det är viktigt att musikämnet gör 

eleven medveten och kan ge eleven självförtroende och möjlighet att utveckla sig utifrån sina 

egna förutsättningar utan att bli kuvad av yttre krafter.  
 

Å se det som en musikkpedagogisk oppgave å hjelpe elever med funksjonshemninger til å 

frigöre seg fra undertrykelse, kan oppfattes som å ta dem på alvor på en annen måte 

enn ”bare” å hjelpe dem til å läre å synge eller spille. (Hanken & Johansen 1998, s.177) 

 

Musik som ett medieämne (mediefag) vill bearbeta och kultivera elevens förutsättningar att 

kunna delta i dagens musikaliska gemenskap som råder i massmedia. Musikaliska koder och 

förståelse av det estetiska uttrycket i medierna är i fokus i större utsträckning än exempelvis 

spelfärdigheter. 

 

Författarna påpekar att gränsen mellan dessa kategorier sällan är skarp och att det sällan är 

någon musikpedagog som enbart kan placeras in i en utav dessa kategorier. I vissa fall styrs 

den pedagogiska grundsynen av verksamheten. Musikläraren i grundskolan har tillexempel en 

fast läroplan att följa så där läggs det förmodligen mycket fokus på det kunskapsmässiga 

(kunnskapsfag), medan det på en m/k ofta saknas gemensamma läroplaner. Där är det istället 

upp till varje lärare att styra sin undervisning åt det håll den önskar. Det gör att även inom 

samma verksamhet kan musikundervisningen se väldigt olika ut beroende på lärarens 

pedagogiska grundsyn och förhållningssätt till ämnet musik (a.a.).  

2.5.2 Bemötande  

Enligt Hanken och Johansen (1998) är det viktigt att pedagogen anpassar sin undervisning till 

elevens biologiska, motoriska, kognitiva, fysiska och sociala utvecklingsnivå. Det är viktigt 

att se till den enskilda elevens förutsättningar och kunna se hur eleven på bästa sätt lär sig, tar 

till sig information och kunskap. Detta ställer krav på pedagogens vilja att anpassa sina 

metoder och förväntningar till eleven. Ferm (1999) skriver i sitt examensarbete: 

 
För att kunna förhålla sig på ett bra sätt måste pedagoger ha kunskap om handikappets 

natur, men även ett intresse för att sätta sig in i barnets situation. Dels handlar det om att 

anpassa miljön och upplägget av lektionen och dels handlar det om hur pedagogen bemöter 

barnet och dess beteende. (a.a. s. 41) 
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Vidare skriver Ferm att barnets aktivitet bör vara styrande och barnets intresse ska vara 

huvudmotivationen i undervisningen, dessutom bör barnets naturliga egenskaper integreras i 

undervisningen.  

 

Utgår pedagogen från eleven och kommer överens om delmål tillsammans med barnet och 

dess föräldrar kan det säkert vara en hjälp för planering, verksamhet och utvärdering (Hanken 

och Johansen, 1998). 
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3 Metodologi, metod och design av studien 
I detta kapitel presenterar jag bland annat hur jag gick till väga när jag valde 

undersökningsmetod, hur jag har förhållit mig till de etiska kraven kring arbetet, och hur jag 

har bearbetat materialet. Jag gjorde en uppdelning med dessa rubriker: Kvalitativ intervju, Val 

av metod, Etiska aspekter, Urval, Informanterna samt Intervjuernas genomförande och 

bearbetning. 

3.1 Kvalitativ intervju 

Johansson och Svedner (2006) skriver att den kvalitativa intervjun är den mest 

ändamålsenliga metoden för att få så uttömmande svar som möjligt av sina informanter. De 

anser att det är en bra metod om man vill få ut lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, 

målsättningar och planering. ”Intervjun ger, rätt använd, kunskap som är direkt användbar i 

läraryrket” (a.a. s.41).  
 

Om man inte tänker sig för kan en kvalitativ intervju glida över i en strukturerad intervju 

eller t o m bli en muntligt genomförd enkät. Det kan inträffa om man inte lyssnar på och 

försöker förstå vad den intervjuade säger, utan är helt inställd på att i tur och ordning ställa 

de i förväg bestämda frågorna. (a.a. s.43) 

 

En annan risk med den kvalitativa intervjun som Johansson och Svedner (2006) nämner är att 

intervjuaren ställer frågor som blir ledande, vilket gör att informanten kanske inte ger 

sanningsenliga svar utan bara svarar det denne tror förväntas svara.  

3.2 Val av metod 

Eftersom mitt främsta syfte med undersökningen var att få en bild av de utvalda pedagogernas 

inställning till sin undervisning, valde jag att använda mig av den kvalitativa intervjun framför 

andra datainsamlingsmetoder. Jag ville ha möjligheten att ställa följdfrågor, för att få så 

uttömmande svar som möjligt och kunna fördjupa mig i den enskilda individens tankar.  

 

Till en början tänkte jag använda både kvalitativa intervjuer och observationer i min studie. 

Efter att ha läst in mig på de olika datainsamlingsmetoderna och noga tänkt igenom mina 

alternativ kom jag fram till att enbart använda den kvalitativa intervjun. Att komplettera med 

observation verkade varken genomförbart inom examensarbetets tidsram eller relevant i 

förhållande till mina forskningsfrågor. Jag fann stöd i detta beslut i Johansson och Svedner 

(2006) som skriver:  
 

Kvalitativ intervju är viktigast att känna till, eftersom den, tillsammans med kvalitativa 

observationer, är den primära metoden för att få fram den information man vanligen söker 

vid examensarbeten inom lärarutbildningen. (a.a. s.42) 

3.3 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan det grundläggande individskyddskravet konkretiseras 

genom fyra begrepp: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I informationskravet står det att forskaren skall informera de berörda om den 

aktuella forskningens syfte. Redan i min tidigaste kontakt med informanterna förklarade jag 

kortfattat vad studien handlade om. I inledningen av de efterföljande intervjuerna 

kompletterades detta med en mer utförlig beskrivning av syftet med min studie. Jag 

förtydligade också att det var frivilligt att medverka på intervjuerna och att informanten när 



12 

som helst fick avbryta, allt i enlighet med samtyckeskravet. Jag frågade också om det gick bra 

att jag spelade in intervjun. I konfidentialitetskravet står det bla: 

 
Forskaren skall vara medveten om att även om personuppgifter publiceras utan att enskilda 

nämns vid namn, kan det, om data är tillräckligt detaljerade, vara möjligt för åtminstone 

vissa läsare att identifiera någon individ. Åtgärder måste vidtas för att försvåra för 

utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer. Detta är särskilt 

viktigt då det gäller människor eller grupper som i ett eller annat avseende kan anses svaga 

och utsatta och/eller har typiska, lätt igenkännliga särdrag. (a.a. s.12) 

 

Jag har använt fingerade namn och gjort mitt yttersta för att försvåra för utomstående att 

identifiera informanterna. 

 

I nyttjandekravet står det att uppgifter som är insamlade från en enskild person endast får 

användas för forskningens ändamål (a.a.). Innan varje intervju försäkrade jag informanten om 

att den information och det material som spelas in enbart kommer att användas i studien och 

att det inspelade materialet kommer raderas efter studiens godkännande.  

3.4 Urval 

Jag baserade urvalet på att jag i största möjliga mån sökte informanter med så olika bakgrund 

som möjligt. 

 

Från början var mitt mål att intervjua tre lärare från tre olika m/k. Men när jag kontaktade den 

första informanten så föreslogs det att jag även skulle intervjua hennes kollega som arbetade 

med samma musikgrupp. Det visade sig att de hade väldigt olika bakgrunder och att det gav 

en intressant vinkel på undersökningen. Det föll sig sedan naturligt att jag intervjuade två 

informanter även på nästa m/k som jag kontaktade. 

 

Önskvärt hade varit att åka till en tredje m/k och intervjua ytterligare två lärare. Men på grund 

av bristande resurser av pengar och tid så hade jag inte möjlighet att göra det. Däremot gjorde 

jag en telefonintervju på en tredje skola, men på grund av inspelningens dåliga kvalité gick 

det inte att transkribera intervjun så jag valde att inte ha med den i undersökningen.  

 

Med tanke på att Trost (1997) påpekar att man allmänt ska begränsa sig till ett mycket litet 

antal intervjuer annars är risken att materialet blir ohanterligt och svårt att överblicka, fick 

fyra intervjuer på två olika skolor vara nog för undersökningen.  

3.4.1 Informanterna 

Här följer en kort presentation av informanterna. Samtliga är musiklärare på en relativt stor 

musik eller kulturskola i kommunens regi. 

 

Namnen är fingerade och informanterna som börjar på bokstaven A, Astrid och Albert (A/A), 

undervisar tillsammans på en m/k. Medan informanterna som börjar på bokstaven B, Bodil 

och Bertil (B/B) undervisar tillsammans på en annan m/k. 

 

Astrid är en kvinna i 50-årsåldern och har en högskoleutbildning som rytmik- och 

blockflöjtslärare. Hon var med i den första omgången av utbildningsprojektet Pascal och 

därefter var hon med och startade en musikgrupp för elever med lättare utvecklingsstörning på 

m/k, där hon också arbetar som rytmik- och blockflöjtslärare. Hon har nu jobbat med 

musikgruppen i fyra år. Innan dess hade hon enstaka elever med olika f/n som var integrerade 

i de befintliga rytmikgrupperna. 
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Albert är en man i 30-årsåldern med högskoleutbildning som piano-, saxofon- och 

klarinettlärare. Nu jobbar han på m/k som lärare i dessa ämnen och är dessutom lärare i en 

musikgrupp för elever med lättare utvecklingsstörning. Albert och Astrid har jobbat 

tillsammans med just den här musikgruppen i tre års tid. Innan dess har Albert undervisat 

enstaka elever med f/n enskilt, men då i den ordinarie undervisningen. 

 

Bodil är en kvinna i 50-årsåldern som är utbildad träblåslärare och har en ettårig grundkurs i 

rytmik. Hon har jobbat som lärare på olika m/k i trettio år och undervisat både vuxna och barn 

i sång på en autismenhet i åtta års tid. Hon har gått diverse ströutbildningar med inriktning på 

arbete med barn och vuxna med f/n. Nu jobbar hon på en m/k som träblås- och rytmiklärare. 

För ett och ett halvt år sedan var hon med och startade en musikgrupp för elever med f/n. Den 

startade som ett projekt på kulturskolan men under det andra året blev det en stadigvarande 

grupp som hon fortfarande leder. 

 

Bertil är en man i 40-årsåldern som är utbildad gitarr- och baslärare. Han har tidigare jobbat 

som ljudtekniker och sounddesigner och har även jobbat en del inom vården. I sex år har han 

varit cirkelledare för en musikverksamhet för barn och vuxna med funktionshinder. Men nu 

jobbar han på en m/k som gitarr- och baslärare. Sedan ett och ett halvt år leder han även 

skolans musikgrupp för f/n elever tillsammans med Bodil. 

3.5 Intervjuernas genomförande och bearbetning   

Först ville jag få en övergripande bild av varje informant, därför formulerade jag några 

bakgrundsfrågor som jag började varje intervju med. Dessa syftade till att ge en övergripande 

bild av informanten både som lärare och person. Eftersom jag ville komma åt informanternas 

olika förhållningssätt till undervisning av f/n elever försökte jag formulera så öppna frågor 

som möjligt. 

  

Två av mina informanter kontaktade jag initialt via telefon och övriga kontaktade jag via mejl 

eftersom jag inte hade tillgång till deras telefonnummer. I vår första kontakt berättade jag kort 

om mig själv, vad jag studerade, varför jag ville intervjua personen i fråga och om syftet med 

min studie. 

 

Intervjuerna tog ca 45 minuter och ägde rum på informanternas arbetsplatser. En av 

intervjuerna genomfördes i ett hörn av personalrummet medan de övriga intervjuerna jag 

använt mig av genomfördes ostört i avskilda rum.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av mig som person, de forskningsetiska 

kriterierna och syftet med själva studien. Detta följdes av ett mera vardagligt samtal i syfte att 

bryta isen och få informanten att känna sig väl tillmods. Efter introduktionen började jag ställa 

frågor utifrån mina i förväg nerskrivna formuleringar. Det hände dock att jag kastade om 

ordningen på frågorna. Jag tillät mig att vandra utanför de förbestämda frågorna och ställa 

följdfrågor om situationen så krävde. En del följdfrågor hade jag på förhand planerat att ställa 

och vissa ställde jag mer spontant. På det sättet kunde jag följa upp intressanta vinklar och 

perspektiv utan att sväva ut alltför mycket.  

 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en iPhone. Trost (1997) beskriver användningen av 

inspelning vid intervju och tar upp för- och nackdelar med detta förfarande. Som nackdel 

nämner han att detaljer i ansiktsuttryck och gestik går förlorade och som fördelar nämner han 
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att det är möjligt att få en ordagrann återgivning av vad som sagts och att det är möjligt att 

lyssna in tonfall och på så vis lättare kunna förstå meningen i det som sagts. 

 

När jag genomfört alla intervjuer lyssnade jag först igenom var och en ett antal gånger innan 

jag transkriberade dem. Intervjuerna är huvudsakligen nedskrivna ord för ord men jag har 

ibland utelämnat vissa ord, meningar eller stycken som jag ansett vara privata eller inte 

relevanta för studien. För att visa när informanten gjorde en liten paus i sitt tal markerade jag 

det med tre punkter. Jag skrev även beskrivande anteckningar och kommentarer om stakande 

och utvikande accentueringar. Efter transkriberingen färgade jag intervjuerna i olika färger i 

en ordbehandlare för att jag tydligt skulle se vem som sagt vad när jag senare kodade 

intervjuerna. 

  

Jag läste igenom och granskade var och en av intervjuerna många gånger. Jag sökte speciellt 

efter skillnader, likheter och mönster i informanternas utsagor. Jag fäste stor vikt vid vad 

informanterna själva lyfte fram som utmärkande för sin undervisning med f/n elever.  Jag 

markerade, strök under relevanta uppgifter och skrev kortfattade minnesanteckningar i 

marginalerna så att jag under arbetets gång skulle kunna orientera mig lättare i intervjuerna.  

 

Sedan buntade jag ihop alla svar som handlade om ett och samma tema och på så sätt växte 

kategorierna fram. Exempelvis samlade jag ihop alla intervjusvar som handlade om lärarnas 

attityd och uppfattning i ett och samma dokument och utifrån det kunde jag sedan dela upp 

svaren i ytterligare underrubriker.  

 

Jag kategoriserade all information som jag ansåg vara viktig och som kan ge mig och läsaren 

relevant kunskap. Detta innebär att jag utelämnade en viss del av informationen från 

intervjuerna eftersom jag ansåg att den inte bidrog till syftet med min studie.  

 

I arbetet med att strukturera och formulera min studie har jag hämtat mycket inspiration från 

en C-uppsats skriven av Ferm (1999). Den har bland annat gett inblick i hur man kan 

analysera och presentera ett resultat utifrån ett intervjumaterial. 
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4 Resultat 
Här presenteras resultatet av intervjuerna som jag har valt att redovisa under tre större 

huvudrubriker som växt fram ur materialet: Gruppernas utseende, Lärarnas attityd till och 

uppfattning om undervisningen samt Lärarnas didaktiska val. De två senaste rubrikerna följs 

upp av underrubriker för att underlätta läsningen. Varje huvudrubrik avslutas med en 

sammanfattande kommentar.  

 

Resultatet avslutas med en Analys där resultatets empiriska material filtreras genom arbetets 

teoretiska perspektiv.  

4.1 Gruppernas utseende   

Här beskrivs kort hur respektive musikgrupp ser ut. 

 

Astrid och Albert (A/A) har en musikgrupp tillsammans med 7 elever i åldern 13-17 år. Alla 

elever har någon form av utvecklingsstörning. När gruppen startades för fyra år sedan var 

tanken att det skulle vara en grupp för barn med lättare utvecklingsstörning. Samtliga elever 

som är med i gruppen går i särskola, men det finns inga krav på att eleverna måste göra det 

för att ingå i gruppen.  

 

I Bodil och Bertils (B/B) musikgrupp går det 8 elever i åldern 8-14 år. I deras musikgrupp är 

alla välkomna oavsett f/n och ålder. Det enda som krävs är att man är mellan 6 och 18 år då 

det är åldersgränser som gäller för hela m/k. ”Vilken funktionsnedsättning de har är inte 

relevant, för vi ser barnen individ för individ. Jag som lärare vet inte ens vilka 

funktionsnedsättningar eleverna har” (Bertil).  

4.1.1 Sammanfattande kommentar  

På A/As skola har de riktat in sig på barn med en viss funktionsnedsättning medan de har en 

mer öppen förhållning till vem som får delta på B/Bs skola. Det visar sig också att B/B har en 

större spridning på åldern i gruppen än A/A där spridningen på åldern är mindre. 

4.2 Lärarnas attityd till och uppfattning om undervisningen 

I följande del presenteras lärarnas attityd och uppfattning om olika delar i undervisningen 

genom följande underrubriker: Samarbete, Föräldrar och Gruppens utformning. Utöver dessa 

underrubriker presenterar jag även en översikt över lärarnas uppfattning om kärnan och målet 

i undervisningen under rubriken Kärnan i undervisningen. 

4.2.1 Samarbete 

Astrid har varit ensam lärare några gånger och tycker då att det är svårt att tillgodose allas 

behov utan att känna sig splittrad. Albert säger: ”Om man ska spela instrument skulle man ju 

nästan önska att man var en lärare per barn som kan visa”. 

  

Det går att vara ensam pedagog i undervisningen men det är jobbigt, så det är inte idealiskt, 

säger Bertil. Bodil tycker att det är väldigt bra att de är två lärare. De träffas en liten stund 

innan varje lektion och planerar ihop. ”Det bästa är att vi är från två olika områden, att vi kan 

ge och lära varandra väldigt mycket, jag lär mig jättemycket varje vecka”. 



16 

4.2.2 Föräldrar 

Till en början var föräldrar och ledsagare alltid med på lektionerna, men efterhand upplevde 

A/A att barnen ofta tappade fokus, då mobiltelefoner och liknande störde. Albert upplevde 

dessutom ofta att han tappade kontakten med eleverna när föräldrarna var med på lektionen.  

”De blir inte lika spontana och berättar inte vad de har gjort under dagen utan ofta kan det bli 

så att de vänder sig mot föräldern innan de pratar”. Nu sitter föräldrarna utanför lektionssalen 

som ett stöd ifall någon av eleverna vill gå ut eller om något skulle hända.  

 

På B/Bs lektioner har alla elever alltid med sig en vuxen som är med som stöd på lektionen. 

B/B tycker att det är viktigt att alla som befinner sig i lektionssalen är med på övningarna för 

samhörighetens skull. 

4.2.3 Gruppens utformning 

A/A är mycket skeptiska till att ha någon med enbart fysiskt f/n med i gruppen. De tycker 

båda att det är för stor skillnad på en mental f/n och en fysisk f/n. Astrid förklarar att eleverna 

som går i gruppen nu har väldigt lika f/n. Det har blivit så automatiskt eftersom eleverna 

sprider information om gruppen till sina klasskompisar som då också blir intresserade av att 

börja i gruppen. Hon tycker att det är bra att alla elever har liknande f/n för det underlättar 

planeringen av lektionerna.  

 

B/B välkomnar alla som vill vara med i gruppen oavsett f/n och ålder. Första året blev det en 

väldigt stor spridning i avseende på åldern, det slutade med att en av de äldsta eleverna 

slutade. Bodil berättar: 

 
Det är svårt att tillgodose alla när det är en sådan spridning på åldern, men  

ofta går det att få ihop så att alla blir tillfredställda. Man får mixmatcha lite  

med repertoaren bara… 

4.2.4 Kärnan i undervisningen 

Samtliga informanter tycker att det huvudgripliga målet är samma för alla musikgrupper 

oavsett om eleverna har någon f/n eller inte. 

 
Det finns vissa saker i undervisningen som måste vara annorlunda för att den ska passa till 

just dessa elever, men mycket kan vara samma som i övriga undervisningen och det tar vi 

vara på för att det ska bli så jämlikt som möjligt. Vi vill inte särbehandla de 

funktionsnedsatta eleverna. (Astrid) 

 

A/A tycker att det är musicerandet som är själva kärnan i undervisningen. Eleverna ska få en 

musikalisk upplevelse som de har glädje av. De ska använda rösten, rörelser, instrument och 

inte minst sin fantasi.  

 
Vi lattchar väldigt mycket och pratar om olika saker och bygger vidare på dem. De är 

väldigt spontana och säger massa roliga saker. På så sätt får deras kreativitet flöda och man 

märker att de växer med den uppgiften och att det sprider glädje och entusiasm. (Albert) 

 

B/B har bett alla elever att alltid ha med sig minst en vuxen som deltar aktivt på lektionen. 

Detta bidrar enligt Bertil till en gemenskap och en viktig samhörighet. Han menar att det 

sociala har en stor betydelse för barn med f/n och han vill att eleverna ska ha en interaktion 

med varandra och känna att de ingår i en grupp. Bodil tycker att det är viktigt att lektionen ger 

lust och skapar kreativitet. 
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Ingen av informanterna vill kalla sin undervisning för musikterapi. De menar att målet och 

tanken bakom undervisningen är densamma på alla musiklektioner, men metoden och 

utförandet av lektionen kan ibland vara annorlunda för grupper med elever som har f/n.  

 

Enligt Astrid skulle målen se helt annorlunda ut om det var musikterapi hon praktiserade, 

musiken skulle då bara användas som ett redskap för att uppnå en bestämd utveckling inom 

ett helt annat område. Hon påpekar att hennes fokus ligger på musiken, men att möjligheten 

att utvecklas även inom andra områden finns i hennes undervisning: ”Men nu är det ju så med 

musiken att man blir utvecklad varken man vill eller inte, oavsett funktionsnedsättning eller 

ej”. 

 

Bertil menar att han inte är utbildat terapeut, så han tycker inte att man kan kalla det för 

musikterapi, medan Bodil liksom Astrid vill framföra att man kan utvecklas inom flera 

områden. 

 
Någon förälder kan säkert tycka att barnet är med i musikgruppen för att tillexempel få upp 

armen högre eller för att det ska lära sig att sitta still. Föräldern får gärna ha de målen för 

sitt eget barn, för man kanske når dem med hjälp av min undervisning även om min fokus 

ligger på musiken och kreativiteten. (Bodil) 

4.2.5 Sammanfattande kommentar 

Samtliga informanter föredrar att samarbeta med andra lärare, men nämner olika anledningar 

till varför samarbete gagnar verksamheten. Astrid och Albert menar att det är svårt att räcka 

till för alla elever, Bertil säger att det är jobbigt att vara ensam och Bodil framhäver det 

kollegiala utbyte som kommer ur ett samarbete.  

 

När det gäller föräldramedverkan har A/A och B/B hittat olika former som de är nöjda med. 

A/A tycker att föräldramedverkan inne i lektionssalen blir ett störande moment, men vill ändå 

ha elevernas föräldrar i beredskap utanför lektionssalen. B/B finner däremot stöd i 

föräldrarnas medverkan och ser föräldrarna som en hjälp för eleverna att hitta samhörigheten. 

 

A/A har en negativ inställning till att ha elever med blandade f/n i gruppen medan B/B har en 

mer positiv inställning, det visar sig också i hur grupperna ser ut idag. Vad det gäller åldern så 

uppfattar jag att B/B är öppna för alla åldrar och upplever inte ålderspridning som något 

problem. A/A har en viss spridning på åldern i sin grupp, men verkar föredra om eleverna har 

så lika ålder som möjligt.  

 

Målet med och kärnan i undervisningen påverkas enligt informanterna inte av elevens f/n. 

Astrid fokuserar på musicerandet medan Albert gärna vill få elevernas uppmärksamhet genom 

fantasi och kreativitet. Bodil tycker liksom Albert att kreativitet och lust ska vara kärnan i 

undervisningen. Bertil är mer inne på att sätta eleverna i ett socialt sammanhang. 

 

Ingen av informanterna vill kalla sin undervisning för musikterapi men Astrid och Bodil 

påpekar ändå att möjligheten till utveckling inom fler områden än just musiken finns i deras 

undervisning.   

4.3 Lärarnas didaktiska val 

Här presenterar jag vad lärarna berättar om sitt sätt att undervisa, vilka instrument de 

använder sig av och hur de använder dem i undervisningen i följande rubriker: 

Undervisningssätt och Instrument. Därtill presenteras hur lärarna väljer repertoar och förhåller 

sig till elevernas resultat i rubrikerna: Repertoar och Elevernas resultat.  Jag har speciellt lyft 
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fram det som skiljer informanternas undervisning med elever som har f/n från undervisning 

med elever utan f/n.  

4.3.1 Undervisningssätt 

Samtliga informanter säger att de använder mycket samma metoder oavsett om eleverna har 

någon f/n eller inte. En stor skillnad är dock att de förenklar och förändrar många moment så 

att de passar gruppen. Både A/A och B/B använder ibland bunneinstrument och inspireras 

utav Bunnemetoden, även om de inte använder metoden fullt ut. 

 

Albert nämner att det inte får vara för mycket instruktioner och regler att hålla reda på för 

eleverna. Astrid säger att: ”En del saker som jag gör i åk 1 och 2 med de ”normala” barnen 

gör vi i den här gruppen, även om de här barnen är betydligt äldre” 

 

Många barn med psykisk f/n har svårt att prata och kommunicera så Bodil säger att hon 

använder kroppen som ett hjälpmedel för att kommunicera. Hon hade inte använt kroppen i 

samma utsträckning i en grupp med barn utan f/n.  

 
Sen kan man använda olika redskap för att förlänga kroppen. Om det är så att du inte har en 

hand som är fungerande så kan du använda ett redskap istället. Jag använder mig av 

kroppen och mitt redskap är ju pianot eller gitarren. 

4.3.2 Instrument 

Båda grupperna använder sig av flera olika instrument men sången och rörelsen utgör en stor 

del av uttrycksmedlen. Precis som man får förenkla moment och övningar får man också 

förenkla instrumenten och hur man spelar på dem. 

 

A/A tycker att det är bra att variera sig när det gäller instrument, så de använder många olika 

instrument i perioder. De varierar sig mellan bland annat djembetrummor, egengjorda 

trummor, rytminstrument, piano, syntar, bygelgitarrer och blockflöjter. Albert säger att de har 

testat flera olika instrument, med olika resultat. De har bland annat provat att spela på en 

steggitarr, men den visade sig vara för stor. Bygelgitarrerna har däremot fungerat väldigt bra 

när de har delat upp det så att en sköter bygeln och en sköter plektrumet, så dessa har de 

använt sig mycket av. Han berättar också att de har experimenterat med pianot: 

 
En övning som vi ofta återkommer till är en improvisationsövning där man bara ska spela 

på de svarta tangenterna på pianot. Det är flera som har svårt för det, men då får vi prova 

oss fram för att hjälpa. Vi har testat många olika metoder, bland annat har vi provat att hålla 

för de vita tangenterna med händerna och ett annat försök var att lägga en pinne för de vita 

tangenterna. Men alla sätt har inte varit bra, vi får diskutera och så efter lektionen om vad 

som varit bra och inte funkat. Ibland har vi bara skrattat åt våra konstiga försök. 

 

B/B använder sig mycket av djembetrummor, och rytminstrument. De har även några 

bunneinstrument: en ensträngad bas, några få bygelgitarrer, klangplattor och några 

entonsflöjter. Bodil tror att de skulle använda bunneinstrumenten mer om de fick fler 

bygelgitarrer. Hon nämner också att hon gärna skulle gå en kurs i Bunnemetoden så att de 

kunde blanda in mer av den i sin undervisning.  

 

Bertil säger att som lärare måste man vara mer på sin vakt när man undervisar barn med olika 

f/n. De är väldigt känsliga och det är viktigt att snabbt se om något inte fungerar så att man 

kan rätta till det. Man måste vara flexibel och snabbt byta instrument eller hitta en annan 

lösning på hur man kan spela på instrumentet om det inte fungerar för eleven. Bertil 
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beskriver: ”Utmaningen är att få alla att vara med på ett positivt sätt utifrån deras 

förutsättningar, så att de inte blir besvikna”. 

4.3.3 Repertoar 

Eftersom vi använder oss mycket av bygelgitarrer som i stort sett bara har tre ackord så styr 

de en del vilka låtar vi kan välja, förklarar Albert. ”Där har jag gjort så att jag har skrivit låtar 

som passar till just de ackorden som de här gitarrerna har och sedan har eleverna fått skriva 

egna texter till”. 
 

Det fungerar med en ganska blandad repertoar. Vi har nog fått en ganska bra känsla genom 

åren om vilka låtar som funkar och vad som inte går hem.  Men det är ju också att de är 

som de är, de kan älska att lyssna på Britney Spears och i nästa sekund så är det kul med 

en ”Emillåt”. (Astrid) 

 

Bodil tycker att det är viktigt att det är en bra sång med bra textinnehåll. Är det en bra låt så 

kan den hålla länge i alla åldrar. Bertil säger att de har en musikverksamhet som är anpassad 

efter just de här barnens behov, barnen har på så vis styrt valet av repertoar. 

4.3.4 Elevernas resultat 

Astrid undervisar även grupper i rytmik för barn utan f/n. Hon säger att det oftast blir mycket 

bättre och snabbare resultat i dessa grupper. Man ska förvänta sig resultat av eleverna med f/n, 

men man får inte ha för höga krav eller förvänta sig att det ska gå snabbt att nå dem.   

 

Bertil nämner resultatet som en framträdande skillnad mellan barn med och barn utan f/n.  

  
Ibland ser man att en liten del fungerar och eleven fattar saken, då är det stor glädje. Ofta 

tar det väldigt lång tid och det är väldigt frustrerande. Ibland när det tar för lång tid så måste 

man släppa grejen eller bara fortsätta, för det kanske ger resultat i slutändan. Ibland måste 

man tänka att det kommer stanna på en viss nivå och jag får nöja mig vid det och fortsätta 

att jobba på samma nivå. Det kan ibland vara väldigt mentalt krävande. 

4.3.5 Sammanfattande kommentar  

Den enda utvecklade metoden för f/n elever som informanterna nämner är Bunnemetoden. 

Samtliga informanter nämner att de inspireras och använder delar av denna metod.  

 

A/A framhäver att det är viktigt med få och lätta instruktioner till elever med f/n för att 

undervisningen ska fungera. Metoder och övningar som Astrid normalt sett gör med yngre 

elever utan f/n, fungerar bra även för grupper med äldre elever som har f/n. Bodil använder 

mycket rörelser, olika redskap och ser instrumenten som hjälpmedel i sin undervisning. Bertil 

framhäver att man måste se eleven och dess förutsättningar för att kunna hjälpa dem till målet 

och det underlättar om man, som lärare, har en kreativ och experimentell sida. Detta ger även 

Albert uttryck för: ”…Vi har testat många olika metoder, bland annat har vi provat att hålla 

för de vita med händerna och ett annat försök var att lägga en pinne för de vita tangenterna...” 
 

A/A varierar sig mycket mellan vilka instrument de använder och tycks vara nöjda med 

instrumenten som finns att tillgå. B/B har en del olika instrument men önskar fler av varje 

slag för att kunna spela mer tillsammans.  

 

En blandad repertoar som utgår ifrån eleverna och deras behov tycks vara genomgående hos 

samtliga. A/A utgår även ifrån vad som är lämpligt att spela på instrumenten de använder och 

de beskriver sig ha en bra känsla för vilken musik eleverna gillar. De använder mycket 

populärmusik, barnvisor samt nyskriven musik som eleverna själva får skriva texter till.  
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Astrid tycker att man kan förvänta sig ett visst resultat av eleverna, men inte allt för snabbt, 

man ska inte ha för höga krav. Bertil menar att man får ställa in sig på att elevernas resultat 

inte alltid blir så som man själv har tänkt sig, det kan ibland stanna på en viss nivå som man 

måste acceptera. 

4.4 Analys 

Det är tydligt att informanterna säger sig ha samma mål, kärna och tanke bakom 

undervisningen oavsett om de undervisar elever med f/n eller inte. Däremot skiljer sig 

metoden och utförandet av lektionerna en del. 

 

Under samtliga intervjuer upplevde jag en motvillighet att segregera och göra skillnad på 

grupperna med f/n från den övriga undervisningen, trots att det har skapats särskilda grupper 

för dessa elever på de aktuella skolorna. I informanternas beskrivningar av grupperna är det 

en hel del som skiljer sig ifrån den vanliga verksamheten på en m/k, till exempel att de är två 

lärare i en förhållandevis liten grupp, inställningen till föräldramedverkan och till viss del 

utformningen av lektionen. 

 
Det finns vissa saker i undervisningen som måste vara annorlunda för att den ska passa till 

just dessa elever, men mycket kan vara samma som i övriga undervisningen och det tar vi 

vara på för att det ska bli så jämlikt som möjligt. Vi vill inte särbehandla de 

funktionsnedsatta eleverna. (Astrid) 

 

Inställningen kan grunda sig i samhällets syn och lagar som handlar om hur man ska bemöta 

f/n personer. I LSS (SFS 1993:387, 5 §) står det till exempel att man ska främja jämlikhet och 

ge full delaktighet för personer med f/n. 

 

Hanken och Johansen (1998) säger att den kärna och de mål läraren utgår ifrån i sin 

undervisning dels har att göra med lärarens musikaliska kompetens, och dels med vilka 

värderingar och vilken syn denne har på ämnet musik. Jag tror att värderingarna och synen på 

musikämnet i sin tur kan ha sin grund i lärarens allmänna kunskap och utbildning. Jag 

kommer inte att gå in och jämföra mina informanters mål med undervisningen och deras 

utbildning, eftersom jag inte gjort någon djupare undersökning av deras utbildning. Jag hade 

behövt gå på djupet och diskuterat informanternas utbildning tillsammans med dem för att 

kunna göra en sådan jämförelse rättvis. Däremot kan jag för att strukturera upp och förtydliga 

hur informanterna tänker, jämföra och placera in dem i Hanken och Johansens (a.a.) olika 

kategorier som rör den pedagogiska synen på ämnet musik. 

 

Jag vill placera in samtliga informanter utom Bertil i kategorin för dem som ser musikämnet 

som ett musiskt ämne (musisk fag). De som ser musiken som ett musiskt ämne, tycker att 

kreativiteten är viktig samt att upplevelse och uttryck ska vara spontant. Albert berättar att 

eleverna får skriva egna texter och hur de ”lattchar” och bygger vidare på olika samtalsämnen. 

Bodil säger uttryckligen att lektionen ska skapa kreativitet. Astrid vill att eleverna ska få en 

musikalisk upplevelse och framhåller att fantasin är viktig i skapandet. Jag tycker att detta 

tydligt visar att dessa tre passar in i kategorin för ett musiskt ämne. Bertil pratar mycket om 

att gemenskapen och det sociala är viktig i gruppen, därmed vill jag omedelbart placera in 

honom i kategorin för musik som ett trivselämne (trivselfag). 

 

Förutom den musikaliska upplevelsen nämner Astrid att hon förväntar sig resultat av eleverna, 

vilket gör att hon även kan passa in i kategorin som ser musiken som ett estetiskt ämne 

(estetiskt fag) eller som ett färdighetsämne (ferdighetsfag). Ser man musiken som ett estetiskt 
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ämne lägger man mycket tid på att få fram det vackra i musiken och man vill därmed ha ett 

estetiskt resultat. I kategorin som ett färdighetsämne är tekniken i fokus och där ligger 

resultatet i det tekniskt skickliga (a.a.).  

 

Jag vill sätta in samtliga informanter i ytterligare en kategori, musik som ett kritiskt ämne 

(kritisk fag). Där lägger man ofta stor vikt på att eleven ska bli fri från nedtryckande krafter i 

samhället. I dagens samhälle är det tyvärr lätt att f/n personer blir bemötta från sina 

begränsningar och inte från sina möjligheter, så att deras musikaliska färdigheter hämmas. Jag 

tycker att det är viktigt att musikämnet gör eleven medveten och kan ge eleven 

självförtroende och möjlighet att utveckla sig från sina egna förutsättningar utan att bli 

nedtryckt.  

 
Å se det som en musikkpedagogisk oppgave å hjelpe elever med funksjonshemninger til å 

frigöre seg fra undertrykelse, kan oppfattes som å ta dem på alvor på en annen måte 

enn ”bare” å hjelpe dem til å läre å synge eller spille. (a.a. s.177) 

 

Jag tolkar samtliga informanter som att de ser till elevernas bästa och hjälper dem att nå sina 

mål utifrån deras förutsättningar även om de inte uttryckligen säger att de ser det som en 

musikpedagogisk uppgift. Jag grundar detta på lärarnas sätt att prata om eleverna och om sin 

undervisning, inte minst när de berättar om sina försök att hjälpa eleverna att spela på olika 

instrument. 
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5 Diskussion 
Jag inleder diskussionen med att kritiskt reflektera över studiens metodiska förfarande och 

tillförlitlighet under rubriken Metoddiskussion. Därefter följer en Resultatdiskussion där 

lärarnas övergripande synsätt och lärarnas bemötande av, och förhållningssätt till eleverna tas 

upp. Avslutningsvis tar jag upp mina egna tankar och reflektioner som uppstått under arbetets 

gång under rubrikerna Egna reflektioner, Arbetets betydelse och Förslag på framtida 

forskning. 

5.1 Metoddiskussion  

Det empiriska resultatet i en studie ska vara tillförlitligt och är av stor vikt för 

undersökningens trovärdighet. Jag har eftersträvat största noggrannhet i min transkribering, 

bearbetning samt analys. Här följer en diskussion kring studiens metodiska förfarande. 

 

Enligt Trost (1997) handlar reliabilitet om hur stabil och hur hållbar en mätning är. Han anser 

att det inte är helt lätt att diskutera metodens reliabilitet när det handlar om kvalitativa 

intervjuer. Eftersom människan inte är statisk är det svårt att få exakt samma svar om någon 

annan skulle genomföra samma kvalitativa intervju vid ett annat tillfälle. Resultatet blir olika 

beroende på intervjusituationen, intervjuaren samt personen som intervjuas. Ur detta 

perspektiv är reliabiliteten låg i en kvalitativ intervju, men Trost menar även att reliabilitet 

kan innebära noggrannheten kring studien. Johansson och Svedner (2006) talar också om att 

noggrannheten i en studie är viktig för reliabiliteten. Brister i reliabiliteten kan bero på att alla 

informanter inte blivit intervjuade av samma person, med olika frågor eller att de yttre 

omständigheterna har varit olika. Jag anser att jag har gjort mitt yttersta för att genomföra 

studien med hög precision. Jag har varit intervjuaren under samtliga intervjuer och genomfört 

intervjuerna under så lika omständigheter som möjligt. Alla intervjuer ägde rum på 

informanternas respektive arbetsplats. De genomfördes på dagtid, under en period av fyra 

veckor. Alla grundfrågorna är ställda, men i olika ordning allt för att få intervjuerna att flyta 

på ett behagligt sätt. En av intervjuerna skedde i ett hörn av personalrummet vilket i någon 

mån kan ha påverkat informantens svar. De som blev intervjuade i avskilda rum kan ha känt 

sig friare att uttrycka sina åsikter än den som blev intervjuad i personalrummet omgiven av 

kollegor. 

 

Validitet innebär att frågorna och resultatet stämmer överens med det som ska undersökas 

(Johansson & Svedner 2006). Jag hade inte min frågeställning helt klar när jag skrev 

intervjufrågorna, så jag utgick ifrån studiens syfte. Detta gjorde att jag formulerade några 

frågor som i efterhand inte var relevanta utifrån min slutgiltiga frågeställning och därför enligt 

mig tog upp onödig tid. Jag hade även med några frågor som handlade om bakgrunden till 

informanternas musikgrupper och utbildning. Dessa frågor rörde inte det direkta syftet, men 

jag anser att de har gett värdefull information för att förstå informanternas situation och 

tankebanor.  

 

Johansson och Svedner (2006) tar upp ett antal risker med att göra en kvalitativ intervju. 

Dessa risker tog jag i beaktning och gjorde mitt yttersta för att undvika när jag genomförde 

intervjuerna. Enligt Johansson och Svedner finns det en risk att intervjuaren ställer ledande 

frågor och att intervjun istället blir en muntligt genomförd enkät. Som jag tidigare nämnt 

ställde jag frågorna i olika ordning under intervjuerna. Jag hoppade ibland mellan frågorna för 

att få ett naturligt flyt i samtalet, allt för att det inte skulle kännas ologiskt eller tillgjort samt 

för att undvika det som Johansson och Svedner tar upp. Eftersom jag är en ovan intervjuare 
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kan förstås någon enstaka ledande fråga ha ställts. Men jag tycker det viktiga är att jag har 

vart medveten om att detta kan ha förekommit och att jag ändå har försökt minimera riskerna. 

 

Andra faktorer som kan vara intressanta att ta upp i diskussionen om studiens trovärdighet är 

min relation till informanterna och mina tidigare kunskaper i ämnesområdet. Bodil är en 

bekant sedan tidigare, hon jobbar på en m/k som jag tidigare har haft mycket att göra med. 

Bodil kontaktade Bertil som jag sedan också intervjuade. Astrid och Albert hade jag inte haft 

kontakt med alls innan jag fann dem på deras skolas hemsida. Min relation till informanterna i 

studien är så pass likartad att jag inte tror att den har spelat någon roll i min tolkning av 

intervjusvaren. 

 

Mina tidigare kunskaper i det ämne studien berör är begränsade. Jag har arbetat som 

Suzukilärare i fiol- och cello på en kulturskola i fyra års tid och anser mig ha goda kunskaper 

om pedagogik som berör de yngre åldrarna. Jag har gått ett fåtal fortbildningskurser som 

handlat om musikundervisning för f/n elever, men jag har ännu aldrig undervisat någon sådan 

grupp vilket kan ha utgjort både för och nackdelar i arbetet med denna studie. En nackdel kan 

vara att jag inte har kunnat sätta mig in i och förstå informanternas tankar på ett sätt som jag 

skulle ha gjort om jag själv undervisat i en musikgrupp för f/n elever. Fördelen kan vara att 

jag har kunnat se verksamheten med nya ögon, ett utifrånperspektiv, som vana lärare inom 

verksamheten inte skulle kunna.  

5.2 Resultatdiskussion 

När jag kort beskrev att jag ville undersöka arbetet med musik i grupp för f/n elever har det av 

kollegor och vänner många gånger tagits för givet att jag skriver om musikterapi. 

Informanterna i min undersökning tog dock bestämt avstånd från att det skulle vara 

musikterapi de praktiserade. Bertil förklarar till exempel att han inte är utbildat terapeut, och 

tycker av den anledningen att man inte kan kalla verksamheten för musikterapi och Astrid 

menar att målen skulle se helt annorlunda ut om det var musikterapi hon praktiserade. Trots 

det beskriver samtliga informanter att de inspireras av Bunnemetoden som jag ser som en 

terapeutisk metod eftersom den i stora drag stämmer bra överens med Ruuds beskrivning av 

fenomenet musikterapi. ”Musikterapi är användande av musik för att ge nya 

handlingsmöjligheter” (Ruud 1979 refererad i Ruud 2002). Medan Bunnemetoden beskrivs 

med dessa ord; ”Bunnemetoden är en metod där musiken utgör ett redskap för att uppnå 

personliga utvecklingsmål, medan musikaliska delmål används som motivationshöjare” 

(Bunne Music-b). 

 

Min tolkning av informanternas svar är att de inte vill släppa sin fokus på musiken, men att de 

också gärna uppmärksammar att eleverna genom musikundervisningen utvecklas parallellt i 

andra områden än i det musikaliska. Två av informanterna ville gärna poängtera att man kan 

utvecklas inom andra områden än de som rör musikämnet oavsett vad man fokuserar på. En 

av dem är Bodil som formulerade det så här:  

 
Någon förälder kan säkert tycka att barnet är med i musikgruppen för att tillexempel få upp 

armen högre eller för att det ska lära sig att sitta still. Föräldern får gärna ha de målen för 

sitt eget barn, för man kanske når dem med hjälp av min undervisning även om min fokus 

ligger på musiken och kreativiteten. 

 

Om dessa tankegångar stämmer torde väl all musikundervisning kunna betraktas som en form 

av ”terapi” oavsett vad läraren fokuserar på. Det blir mer märkbart för elever med f/n, då de 

ofta har mer uppenbara möjligheter att utvecklas inom andra områden än som musiker. 
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Bemötandet av eleven i musikundervisningen är mycket viktig, inte minst när det gäller f/n 

elever. Hanken och Johansen (1998) tar upp vikten av att anpassa sin undervisning till varje 

enskild elev. För att kunna göra det på ett tillfredsställande sätt tror jag, liksom samtliga 

informanter uttrycker, att det underlättar om man är två lärare i undervisningen. Astrid 

berättar att hon har varit ensam lärare några gånger och då tyckt att det varit svårt att 

tillgodose allas behov utan att känna sig splittrad. Jag anser det vara nödvändigt, men tycker 

ändå att det är generöst och lovvärt av respektive m/k att lärarna tillåts att samarbeta med ett 

relativt litet antal elever.  

 

För att kunna förhålla sig till och bemöta eleven på ett tillfredställande sätt måste man ha 

kunskap om elevens f/n och ett intresse att sätta sig in i elevens situation (Ferm, 1999). För att 

nå den kunskapen och hålla intresset vid liv tror jag att det är mycket viktigt för varje enskild 

lärare att skaffa sig utbildning inom elevernas f/n, delta på inspirationsdagar och inte minst 

skaffa sig ett nätverk med andra lärare. Jag tror att projektet Pascal, där Astrid har medverkat, 

har haft en stor betydelse för många lärare. Jag tror också, precis som Bodil säger, att man kan 

lära sig mycket av varandra när man är två som undervisar tillsammans.  

 

Ser man till varje enskild elevs bästa förhåller man sig på ett riktigt sätt till eleven. Som 

nämnts tidigare påpekar Hanken och Johansen (1998) att det inte bara är lärarens kompetens i 

ämnet som styr undervisningen utan också lärarens uppfattningar, värderingar och grundsyn.  

 

I en m/k finns det ofta varken läroplan eller gemensamma mål uppsatta för undervisningen. Så 

vad eller vem är det som styr vilket mål och vilken grundsyn musikläraren i en m/k bör ha? 

Är det eleven, läraren, m/k ledning eller ligger det på en politisk nivå? Hanken och Johansen 

(1998) skriver att det på en m/k ofta är upp till varje lärare att styra sin undervisning åt det 

håll den önskar. Det gör att även inom samma verksamhet kan musikundervisningen se 

väldigt olika ut beroende på lärarens pedagogiska grundsyn, mål och förhållningssätt till 

musikämnet. Om det stämmer att det är upp till varje enskild lärare att sätta upp mål och 

riktning på sin undervisning visar det att man som lärare behöver ha en synnerligen vid 

grundsyn på musikämnet för att kunna nå alla elever på bästa sätt. 

 

En grundsyn och ett arbetssätt som passar en elev passar kanske inte en annan elev. För att 

eleven och läraren ska få största möjliga effekt av undervisningen krävs det att båda har 

samma mål och grundsyn på musikämnet. Har man till exempel ont i ett ben går man inte till 

en tandläkare. En elev som spelar musik för att uppnå en viss teknisk nivå och kan placeras in 

i Hanken och Johansens (1998) kategori för musik som ett färdighetsämne (ferdighetsfag) 

skulle förmodligen inte få ut så mycket av undervisningen om läraren i fråga hade fokus på 

gemenskapen och såg sin musikundervisning som ett trivselämne (trivselfag). Att lärare och 

elev har samma mål är viktigt inte minst för elever med f/n. En elev med en f/n som gör att 

det är svårt att känna gemenskap och sätt sig in i ett socialt samanhang kanske har som mål att 

lära sig att musicera och samtidigt utveckla sin sociala förmåga. Den skulle förmodligen 

utvecklas både musikaliskt och socialt i en undervisning där läraren fokuserar på musik som 

ett trivselämne (trivsel fag). Samma elev skulle förmodligen inte tillgodogöra sig 

undervisningen lika bra om läraren fokuserade på musik som ett färdighetsämne 

(ferdighetsfag). 

 

Hur långt får den enskilde lärarens grundsyn och mål gå? En lärare som ser sin undervisning 

utifrån ett terapeutiskt perspektiv eller som ett kritiskt ämne (kritisk fag) kanske till och med 

skulle kalla sin undervisning för terapi. Då skulle m/k inte längre bara tillhandahålla 

musikundervisning utan också terapi.  
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För att kunna tillgodose varje enskild elev med den kunskap och hjälp som just den behöver 

underlättar det om man kan vara två lärare på ett fåtal elever, läraren måste ha kunskap om 

elevens funktionsnedsättning, ett intresse för att sätt sig in i elevens situation, en bred 

kompetens inom ämnet musik och inte minst en vid grundsyn på ämnet musik.  

5.3 Egna reflektioner 

De kvalitativa intervjuerna har gett mig en tydlig bild av hur de intervjuade musiklärarna 

arbetar, förhåller sig och ser på sin undervisning. Men eftersom jag bara hade möjlighet att 

intervjua fyra lärare kan jag förstås inte anse att resultatet är generellt, informanterna kan bara 

svara för sig själva.  
 

Hanken och Johansens (1998) kategorier för den pedagogiska grundsynen hos en musiklärare 

har varit till stor hjälp för att förstå musiklärarnas arbetssätt i undervisningen. 
 

Ett något oväntat resultat är att samtliga informanter är eniga om att varken målet och tanken 

bakom undervisningen påverkas av elevernas f/n. Jag tolkar det som att informanterna vill se 

sin undervisning med de f/n eleverna som vilken musiklektion som helst. Detta har medfört 

att jag har haft vissa svårigheter att särskilja musikundervisning med f/n elever gentemot 

musikundervisningen i allmänhet. 
 

Studien har visat att det är viktigt med en vid pedagogisk grundsyn på ämnet musik för att 

kunna bemöta och tillgodose varje enskild elev på bästa sätt. Det underlättar också om läraren 

har god kunskap om elevens f/n och ett intresse att sätta sig in i elevens situation. För att nå 

den kunskapen är det viktigt med utbildning och att ha ett brett nätverk med andra lärare där 

man kan hålla uppmärksamheten och diskussionen vid liv.  
 

Det är bara två av informanterna som har gått någon fortbildning kring hur man på ett allmänt 

plan arbetar med f/n personer, och bara den ene av dessa har gått en kurs som tar upp 

musikundervisning för f/n elever. Utifrån detta faktum kan man undra om det finns tillräckligt 

med fortbildningar som tar upp musikundervisning med funktionsnedsatta elever? Borde det 

exempelvis inte finnas kurser och diskussionsforum redan på musiklärarutbildningen på 

högskolorna? 

5.4 Arbetets betydelse 

En fortsatt diskussion om musik och barn med funktionsnedsättning kan ligga till grund för 

vidgade kunskaper och bör kunna förbättra och bredda musikundervisningen för 

funktionsnedsatta barn ytterligare. Min förhoppning är att studiens resultat kan inspirera 

musiklärare och kan ses som ett litet bidrag till diskussionen om musikundervisning för alla, 

även för barn med funktionsnedsättning. 

5.5 Förslag på framtida forskning 

I en m/k finns det ofta varken läroplan eller gemensamma mål uppsatta för undervisningen. 

Varje enskild lärare får sätta upp sina egna mål. Därför skulle det vara intressant att göra en 

djupgående jämförelse mellan lärares allmänna kunskap och den grundsyn de har på 

musikämnet. Hur påverkas grundsynen och målet med musikundervisningen av uppfostran 

lärarna fått som barn?  
 

En annan intressant inriktning skulle vara att ta reda på vad ett antal lärare, som inte arbetar 

med barn som har någon f/n, tänker och känner inför att arbeta med barn med f/n. Tror de att 

de har förmågan att klara av det? Är de rädda för situationer som kan uppstå? Eller skulle de 

se det som en utmaning? Tror de att det är någon skillnad på att undervisa barn med f/n? 
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Bilaga Intervjufrågor 
1. Berätta lite om dig själv? 

   – Valet av yrke, utbildning och yrkeserfarenhet (skolformer, tjänster, antal år…). 
 

2. Vilken målgrupp vänder ni er till när det gäller funktionsnedsatta elever? (ålder, typ av 

funktionsnedsättning…?)  

   – Hur definierar du funktionsnedsättning/funktionshinder? 
 

3. Hur ser en typisk musiklektion ut med dig?  
 

4. Känner du till några metoder som är utformade för just funktionsnedsatta elever ? 

     – Vad utgår du ifrån i ditt sätt att undervisa? 

     – Hur ser du på andra undervisningssätt och metoder? (Bättre… sämre…?) 
 

5. Vilket/vilka mål har du i din undervisning? 

   – Vad är du mest nöjd med i din egen undervisning? (Minst nöjd med…?) 
 

6. Vad är musikterapi för dig?  

   – Anser du att du sysslar med musikterapi?   
 

7. Vad styr ditt repertoarval? 

   – Är eleverna delaktiga i det valet? (hur i så fall…?) 
 

8. Vilken utrustning och vilka instrument använder du i din undervisning? 

   – Saknar du något? (Vad i så fall…?) 
 

9. Hur har du förändrat din musikundervisning genom åren när det gäller musik med 

funktionsnedsatta elever? (Hur, i så fall och varför?) 
 

10. Vad anser du skiljer musikundervisning med elever som har någon form av 

funktionsnedsättning från musikundervisning med elever utan funktionshinder? 
 

11. Vad anser du skiljer musikundervisning med funktionsnedsatta barn från 

musikundervisning med funktionsnedsatta vuxna? 
 

12. Vad har ni för olika typer av musikundervisning för elever med funktionsnedsättning på er 

musik/kulturskola?  
 

13. Hur sätter ni samman undervisningsgrupperna och hur se de ut? 

   – Hur många vuxna som inte är elever, är med på lektionen? (Ledsagare, musiklärare, 

föräldrar…?) 
 

14. Finansieras musikverksamheten för funktionsnedsatta elever på samma sätt som för övriga 

elever på kulturskolan? 
 

15. Hur rekryterar ni elever till verksamheten? 
 

16. Hur tror du att framtidens undervisning ser ut när det gäller arbetet med musik med 

funktionsnedsatta elever? 

   – Hur skulle du vilja att det såg ut? 

 


