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Abstrakt 

Titel: Musikterapins roll i det pedagogiska arbetet med särskoleelever – en kartläggande 

studie av högstadie- och gymnasiesärskolor. 

English title: The role of music therapy in special education –  a swedish nationwide 

study within secondary schools 

Language: Swedish 

Nyckelord: Musikterapi, pedagogik, högstadiet, gymnasiet, lärare 

 

En uppsats på grundläggande nivå som undersöker i vilken omfattning musikterapi 

integreras i det pedagogiska arbetet med särskoleelever i 8 stycken utvalda skolor inom 

högstadiet och gymnasiet i Sverige samt vilka förutsättningar som påverkar en möjlig 

integrering. Tidigare forskning tar upp såväl nordiska som internationella perspektiv på 

musikpedogisk integrering i särskolearbetet. Metoden som används för att insamla 

empiriskt material är intervjuer via telefon och e-post enkäter. Resultatet visar att 

musikterapi förekom som en integrerad del av det pedagogiska arbetet på 4 av 8 skolor. 

I en av de övriga skolorna fanns en extern musikterapeut anställd vilken tog emot 

eleverna individuellt en gång i veckan. I diskussionsdelen förs ett kritiskt resonemang 

gällande val av metod, lärdomar och hinder som uppstod under arbetets gång.  
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1 Inledning och bakgrund 

Under min första VFU-period på musiklärarutbildningen vid Linneuniversitet  

praktiserade jag under en veckas tid på en högstadieskola i centrala Växjö. Det var där 

mitt intresse väcktes kring musikterapin som profession och den roll den spelar i arbetet 

med människor som lider av mentala och kognitiva funktionsnedsättningar. 

Musiklärarna hos vilka jag praktiserade planerade och genomförde flera gånger i veckan 

lektioner med särskoleelever där musikterapin spelade en viktig roll. Jag ställde inte vid 

den aktuella tidpunkten alla de frågor som jag hade velat rörande hur den 

musikterapeutiska verksamheten utformades och integrerades i det pedagogiska arbetet 

och hur verksamheten utvärderades men kunde observera att den hjälpte många elever 

att finna lugn och fokus. Mitt sommarjobb 2016 på ett vårdboende för utvecklingsstörda 

fördjupade mitt intresse för musikterapin då jag noterade att detta var ett regelbundet 

och i hög grad förekommande inslag i arbetet med omsorgstagarna. Verksamheten 

innehöll också i allamänhet enklare pedagogiska inslag. Jag ställde inte heller denna 

gång några mer djupgående frågor om hur den musikterapeutiska verksamheten hade 

uformats och om vårdgivarna exempelvis stödde sig på empirisk forskning eller 

utformade verksamheten enbart baserat på erfarenheter om som fungerade bra för 

omsorgstagarna. Det är just detta jag önskar undersöka i min uppsats, d.v.s. Hur 

utformas musikterapeutisk verksamhet  i musikundervisningen på ett antal högstadie 

och gymnasieskolor med olika geografisk hemvist i Sverige? Baserar man dem på 

empiriska studier och forskningsresultat eller utvecklas de succesivt baserat på 

erfarenheter ifrån det dagliga arbetet med eleverna? Hur integreras musikterapin i den 

pedagogiska verksamheten och i vilken omfattning samt vilken roll spelar skolornas 

ekonomiska förutsättningar för att integrera musikterapi?  Ämnet kan tyckas vara 

mycket specifikt men pedagoisk musikterapi har varit vanligt i Norden sedan 70.talet-. 

Det finns också goda exempel på framgångsrik behandling av barn och ungdomar med 

mentala funktionsnedsättningar till exempel barn och ungdomar med cerebral pares 

(Ruud 2002 s. 4). 

 

 

 

 



  
 

2 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur och i vilken omfattning musikterapin integreras 

i det pedagogiska arbetet med särskoleelever i 8 stycken utvalda högstadie och 

gymnasiesärskolor i Sverige samt vilka aspekter som påverkar möjligheten till denna 

integrering. Utifrån detta syfte utformades två forskningsfrågor:  

 

 I vilken omfattning integreras musikterapi i det pedagogiska arbetet med 

särskoleelever?  

 Vilka aspekter möjliggör pedagogisk musikterapi ?  

 

Resultatet på dessa forskningsfrågor redovisas genom en sammanfattning av det 

empiriska intervjumaterialet samt genom en analyserande diskussion av författaren.  
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning gällande pedagogisk musikterapi och dess 

integrering i särskolan att diskuteras. Såväl nordiska som internationella perspektiv 

kommer att behandlas.  

 

2.1  Pedagogisk musikterapi 

För att kunna svara på vad begreppet pedagogisk musikterapi innebär bör den 

intresserade först reda ut de två grundläggande inriktningarna som tillsammans bildar 

detta begrepp nämligen pedagogik och musikterapi. Enligt psykologilexikon är 

musikterapi ett ”terapeutiskt hjälpmedel” som används för att lindra eller bota psykiska 

och fysiska sjukdomar (Egedius 2008, s. 455).  Det är ett samlingsbgrepp för olika typer 

av psykosomatiska terapiformer för människor och för husdjur.  En person som utövar 

musikterapi kallas för musikterapeut (ibid). Pedagogik definieras enligt 

Nationalencyklopedin som ett ämne som hör till uppfostran eller undervisning. 

Pedagogik har allt mer kommit att förknippas med lärarutbildning och ingår som ett 

särskilt ämne i denna. I modern tid har det även kommit att bli ett universitetsämne med 

egna forskningsinstitutioner. Pedagogik är ett ämne som kan tillämpas i olika former 

inom barnomsorg, äldreomsorg och inom vårdpedagogiska frågor. Som akademisk 

disciplin är det  tvärvetenskapligt och innefattar bland annat allmän psykologi, 

ledarskap, organisationsteori, kunskapsteori, intelligensforskning, filosofi och 

psykologi. De pedagogiska tillämpningsområdena har breddats och omfattar bland 

annat  barnomsorg, äldreomsorg och  vårdpedagogiska frågor (Nationalencyklopedin 

2016).   

 

Den som utövar pedagogik i någon form omnämns som pedagog. Den ”pedagogiska 

musikterapin” som fristående inriktning  uppstod enligt musikvetaren Even Ruud för 

första gången i Norge 1968 (Ruud 1980, s. 8). Den syftar till att engagera klienten 

(mottagaren av musikterapin) och bidra till eget ansvar för sin utveckling under ledning 

av en pedagogiskt kunnig musikterapeut (ibid). 

 

2.2 Pedagogisk musikterapi i Norden 

Musikterapi och musikpedagogik är var och en för sig omfattande professioner där det 

finns ett digert utbud av forskningsmaterial att undersöka. När ämnena kombineras till 
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pedagogisk musikterapi blir urvalet dock mer begränsat. Ruud berättar i sin bok Varma 

ögonblick från 2002 att de första norska musikterapeuterna var skickliga yrkespersoner 

som hade god erfarenhet av arbete med barn med specialpedagogiska behov. Deras 

erfarenheter visade att musik kunde påverka barns utveckling (Ruud 2002, s. 5).  

Baserat på tidigare erfarenheter utformades musikterapeutiska programinnehåll som 

visade sig ha god effekt på barn med Cerebral pares och motoriska svårigheter (ibid).  

 

Ett särskilt område inom den pedagogiska musikterapin utgör arbetet med döva och 

hörselskadade. Internationella pionjärer inom detta område är forskarna Claus Bang i 

Danmark och Carol och Clive Robbins i USA. Norrmanen Jorun Mantor har utvecklat 

metodik och läroplaner för denna inriktning av pedagogisk musikterapi och varit 

banbrytande i att visa att även hörselskadade inte bara har personlig utbyte av 

musikundervisning utan att musikaktiviteter också kan vara ett sätt att förbättra 

kommunikationsförmågan (Ruud 2002, s. 75). Ruud hänsvisar även till en närliggande 

studie av en annan norsk forskare Tom Naess, som i en rad metodböcker visat hur 

musik kan ingå i specialpedagogiska program som han visar stärker sensorisk och 

motorisk utveckling, språkförmåga, kommunikationsfärdigheter och social 

grundkompetens (ibid). 

 

Ruud framhåller att det är viktigt att erkänna att även barn med inlärningssvårigheter 

har förmågan att utveckla musikalisk kompetens. I vissa fall kan det dock ta lite längre 

tid innan förmågan visar sig och innan musikterapeuten får svar på sina musikaliska 

tilltal (Ruud 2002, s. 76). Den pedagogiska musikterapeuten tänker gärna systematoriskt 

´dvs. att problem och bristande utveckling inte bara ligger inne i det enskilda barnet 

utan att vi står i ett ömsesidigt förhållande till varandra ofta som i ett system av 

realtioner mellan människor. När ett barn till exempel inte själv tar intiativ till att sjunga 

kan denna stimuleras dagligen av föräldrar och personal. Den dagliga stimulansen är 

viktig för att väcka glädje och mening hos barnet vilket innebär att det inte alltid räcker 

med attt musikterapeuten som en slags ”musikexpert” sjunger och spelar med barnet en 

gång i veckan. Det regelbundna stimulansen betonas alltså (ibid).  

 

2.3 Målgruppsspecifik ansats och musikterapi inom skolans värld 

”Målgruppsspecifik ansats” är  en term som används frekvent bland musikterapeuter 

och inom musikterapin (Ruud 2002, s. 78). Icke desto mindre är det ett kontroversiellt 
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begrepp. Begreppets innebörd innefattar speciellt designade program för att möta den 

specifika målgruppen som musikterapin syftar till att hjälpa med fokus på mätbara 

resultat och utvärdering i slutet av programmet (ibid). Kritiken som framförs mot det 

här synsättet bygger på att musikterapin då riskerar att bli allt för orienterad mot 

sjukdomsbilder och behandling snarare än mot en generell upplevelse som syftar till 

frigörande av resurser. Ett allt för starkt mål/medeltänkande i förbund med fokusering 

på målen för att uppnå normalutveckling kan leda till att upplevelseaspekter knuten till 

glädje, hopp och mening hamnar i skymundan (Ruud 2002, s. 79). Ruud nämner sin 

kollega musikterapeuten Johanna Bakken som har varit en stark försvarare av att 

erbjuda barn och ungdomar med mentala och kognitiva funktionsnedsättningar 

musikaktiviteter som har ett egenvärde och inte behöver sättas in i något målstyrt större 

sammanhang (ibid). Bakken har också givit ut en samling reflexioner och metodiska 

anvisningar som på ett fullgott sätt illustrerar centrala arbetssätt inom den pedagogiska 

musikterapin (ibid). Musikaktivitet för musikaktivitetens egen skulle är enligt henne ett 

viktigt värde att försvara. Många inom den musikterapeutiska proffesionen menar dock 

att detta inte nödvändigtvis bör sättas i motsatsförhållande till ett mer målgruppspecifikt 

arbetssätt (Ruud 2002, s. 80). En stor grupp barn har speciella handikapp, det kan röra 

sig om hjärnskador, försvagade sinnesfunktioner och fysiska skador som gör att den 

pedagogiske musikterapeuten når längre i sitt arbete om hen känner till bakgrunden till 

problemet och kan lägga situationen till rätta. Det är i denna aspekt det 

musikterapeutiska arbetet ofta skiljer sig från en mer tillfällig förmedling av musik 

(ibid). Musikterapeuter har så länge professionen existerat sett skolan som en naturlig 

arena för musikterapeutiskt arbete. Det kan handla om att använda sin kompetens i den 

vanliga skolvardagen, exempelvis med att förbättra klassrumsmiljön eller som 

erbjudande om specifik hjälp till elever med särskilda svårigheter. Ruud betonar i sin 

bok  hur han ofta har stött på frågan om huruvida musik som terapi inte har en stor 

uppgift inom skolsystemet. Han upplever här ofta en underliggande värdering hos 

frågeställarna om att skolan skapar stress och att att det i musikämnet bör ges utrymme 

för lyssnande och avspänning. Ruud avfärdar dock det som han beskriver som en 

”madrasspedagogik”  i skolan och vänder sig mot en verklighet där musikämnet har 

förvandlats till ett rent trivselämne för att kompensera för den stress och press som de 

mer teoretiska ämnena tycks skapa (ibid). Såväl för elever med mentala och kognitiva 

funktionsnedsättningar som för elever som kan delta i den ordninarie undervisningen 

fullt ut är det försvarbart att musikämnet är pedagogiskt inriktat  menar Ruud. Detta 
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innebär att den pedagogiska musikterapin även för särskoleelever innebär ett visst mått 

av övningar och utmaningar och inte endast syftar till att få dem att vila och slappna av 

samt återhämta sig från alla sinnesintryck som skolan i övrigt har att bjuda på (ibid). 

Ruud argumenterar således för att musikterapin kan spela en så ofantligt mycket större 

roll i det pedagogiska arbetet i ett klassrum än att endast fungera som ett rent 

stressreducerande och avspännande medel. Arbetet bör vara inkluderande och fokusera 

på att lyfta fram elever som av olika anledningar har fallit utanför ramarna. 

Musikterapins roll i det pedagogiska arbetet ska ha ambitionen att synliggöra elevernas 

resurser och ge dem möjlighet att formulera sig (Ruud 2002, s. 80). Gruppdynamik och 

konfiktlösning kommer mer i centrum. Poängen är att lyfta fram elevernas starka sidor, 

stärka den sociala kompetensen och mobilisera en lust till att lära och uttrycka sig. Detta 

är menar han betydligt mer offensivt än att enbart satsa på avspänningsterapi och 

konfliktundvikande redan i skolan. Ruud menar att hans tänkande erbjuder en rad starka 

argument för musikämnets bevarnade som obligatoriskt ämne i skolan. Betydligt 

starkare än den så kallade ”Mozarteffekten” som under lång tid har var ett ”hett ämne” 

att diskutera i den akademiska miljön. (Ruud 2002, s. 81). Med Mozarteffekten avses en 

rad forskningsresultat som pekade i riktningen mot att regelbundet lyssnande på 

kompositören Wolfgang Ammadeus Mozarts musik leder till förbättringar i att lösa 

olika typer av uppgifter som kräver en stark mental fokusering.  

 

Vi vet idag att många barn har inlärningssvårigheter. Alla funktionsnedsättningar 

behöver inte vara medfödda utan många problem härrör sannolikt från hemmiljön och 

uppväxten  så som exempelvis bristande koncentrationsförmåga, språksvårigheter och 

emotionella brister. Dessa individer ställs inför en allt svårare verkligheten i ett 

skolsystem där kraven på eget ansvar och förmågan att hantera en stor mängd 

information ständigt ökar. En yrkesman som har engagerat sig i den här frågan är den 

tyske musikterapeuten Wolfgang Mahns. Mahns har inom ett skolutvecklingsprojekt i 

Hamburg inrättat en musikterapiklinik vid en grundskola. Till honom kommer elever 

som har problem i klassrummet med lärande och social kommunikation. Mahns har 

under många år hjälpt barn som har svårigheter med musikterapi inom skolans ram. Det 

rör sig om barn som tidigare placerades i specialklasser (innebär särskola i denna 

studie). Nu kan de istället komma till en pedagogisk musikterapisession,  improvisera, 

fantisera, teckna och leka i en atmosfär som gör att de vågar pröva sidor av sig själva 

som de tidigare inte har velat visa upp. Genom musikalisk improvisation och med hjälp 
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av instrument och fri lek  vågar de ta första steget mot en vuxenkontakt med främmande 

människor (Ruud 2002, s. 82).  Med utgångspunkt i ovanstående forskningsresultat 

framstår det som om musikterapeuten intar en tvetydig roll mellan musikpedagog och 

terapeut. Institutioner tenderar att skapa roller som är assymetriska. Det vanliga i en 

relation mellan en terapeut/klient torde vara att klienten intar en passiv och avvaktande 

roll medan teraputen i motsats till detta intar  en mer aktiv  roll, tar ansvar och intiativ 

och dominerar på så sätt relationen. Klienten riskerar därför att bli passiv och kan 

använda sin  klientroll till att undandra sig ansvaret för sina egna handlingar och 

utveckling. Därför hamnar ett stort ansvar på den pedagogiska musikterapeuten att inte 

reproducera dessa roller i klassrumssituation utan istället verkligen utmana eleven till 

eget deltagande, egna reflektioner och eget ansvar under undervisningsperioden. En 

möjlighet ges här för mottagaren att omdefiniera sig själv från patient eller 

hjälpbehövande till att istället se sig som exempelvis musiker eller lärling (Ruud 2002).  

 

2.4 Musikterapi i specialundervisning 

Den nyazeeländska forskaren Daphne J. Rickson och hennes australiensiska kollega  

forskaren och musikterapeuten Katrina McFerrans vetenskapliga studie Music Therapy 

in special education från 2007 berör kärnan i ämnet för uppsatsen nämligen 

musikterapins roll  i det pedagogiska arbetet med särskoleelever. En redogörande 

historisk tillbakablick ges för att kunna svara på frågan” var vi började och var vi 

befinner oss nu” (Rickson & McFerran 2007, s. 40). Rickson och McFerran fokuserar 

på situationen i sina respektive hemländer. De menar att i takt med att professionen 

etablerade sig och fick spridning ökade också kraven på mätbara resultat och effekter i 

hälsotillstånd hos de klienter som deltog i den musikterapeutiska verksamheten (ibid). 

Musikterapin som profession etablerades i Nya Zeeland och Australien under decenniet 

efter andra världskrigets slut. Baserat på tidigare erfarenheter av musikens kraft som en 

helande faktor och hjälpmedel för mental läkedom bland människor utvecklades 

musikterapin till en profession som gjorde anspråk på att bli betraktad som seriös och 

vetenskaplig (ibid).  

 

Rickson och McFerran betonar vikten av rätt attityd och målsättning med 

undervisningen när man för in musikterapin i det pedagogiska arbetet med 

särskoleelever. Musiken bör här användas som ett medel för att uppnå icke-musikaliska 

färdigheter som emotionell och personlig utveckling istället för mätbara musikaliska 
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färdigheter. Att bygga ett ett personligt förtroende mellan klient och terapeut är centralt 

för ett lyckat resultat (Rickson & McFerran 2007, s. 41). 

 

2.5 Modeller och arbetssätt 

Det finns en stor fokusering  på utveckling och vikten av mätbara resultat i moderna 

samhällen världen över (Rickson & McFerran 2007). Musikterapin är på intet sätt 

undantaget denna ordning. Finns det då några modeller eller arbetssätt som fungerar 

tillfredställande för att dokumentera en utveckling hos individer som genomgår ett 

musikterapeutiskt program? Rickson och McFerran hänvisar till en studie där 207 

musikterapeuter som arbetar med barn och ungdomar med utvecklingsstörning deltog. 

Varje moment i barnens utveckling studerades noga genom att de observerades och 

dokumenterades för att sedan föras in i ett digitalt system och  sammanställas. 

Musikterapeuterna rapporterade att de mätte barnens utveckling inom följande områden: 

 

 Motoriska färdigheter (grovmotorik, finmotorik, perception)  

 Kommunikativa färdigheter (röstuttryck, talförmåga, språkutveckling i 

verbal förmåga)  

 Socialisering (beteende, uppmärksamhet, sociala emotionella förmågor)  

 Kognitiva färdigheter (perceptuell,sensorisk och akademisk)  

 Musikalisk respons (rytm och taktkänsla,melodikänsla, instrumentell 

undersökande, preferenser) 

(Rickson & McFerran 2007, s. 42) 

 

Bilden som ges av av ett särskolebarns förmågor och utmaningar kan ofta skilja sig lite 

mellan den bild som uppstår under musikterapisessionen jämfört med andra områden. 

Möjligheten finns menar Rickson och McFerran  att få en utökad respons inom detta 

område jämfört med andra former av terapi. Trots omfattande inlärningssvårigheter och 

neurologiska problem så svarar de allra flesta särskoleelever bra på musikterapeutiska 

program enligt atrikelförfattarna. I de australiensiska och nya zeeländska samhällena 

tenderar musikterapeuter att arbeta nära tillsammans med andra professionella yrkesmän 

inom närliggande professioner för att uppnå utvecklingsmål satta av dem. Det kan röra 

sig om sammarbeten med psykiatriker, psykologer, beteendeterapeuter, talpedagoger, 

beteendevetare och skollärare som har satt upp kognitiva, sociala och pedagogiska mål 

som det är upp till musikterapeuten att förverkliga. Arbetet med målbilden tar i regel 



  
 

9 

avstamp i de internationella IEP målen (Internationellt satta mål för den pedagogiska 

undervisning gällande elever som befinner sig inom autismspektrumet) som rör arbetet 

med autistiska barns uteckling (Rickson & McFerran 2007, s. 42).  

 

Rickson och McFerran diskuterar sedan utförligt de resultat man kan utläsa av 

kvalificerade forskningsstudier gjorda gällande musikterapins effekter i det pedagogiska 

arbetet med särskoleelever under 20 års tid mellan åren 1995-2005. 109 studier som 

pekar i samma riktning  gällande effekten på kognitiva och sociala färdigheter som har 

utvecklats hos särskoleelever genom att pedagogisk musikterapi lyfts fram. Klara 

förbättringar har kunnat dokumenteras och fastställas inom omrdåen som finmotorisk 

förmåga, att kunna uttrycka sig skriftligt, verbal kommunikation, social förmåga och 

beteende (Rickson & McFerran 2007, s. 42). 

 

McFerran tillstår dock att stuationen gällande tillgången på musikterapeuter i 

särskoleundervisningen i hennes eget hemland Australien kunde varit betydligt bättre. 

Endast 41% av landets särskolor hade tillgång till en musikterapeut som kunde 

integreras i det pedagogiska arbetet (Rickson & Mc Ferran 2007, s. 43). 

 

2.6 Musikterapi och Downs syndrom 

Downs syndrom är ett syndrom som orsakas av en kromosomrubbning  då personer med 

detta tillstånd har tre exemplar av kromosom nummer 21 istället för det normala med 

två stycken. Detta leder till utvecklingsstörning som kan variera mellan lindrig eller 

grav (Pienaar 2012, s. 35)  I sin studie Music Therapy for Children with Down 

syndrome: Perception of caregivers ina special school setting från 2012 fördjupar sig 

Dorothea Pienaar i hur man bäst utvecklar en pedagogisk musikterapi som passar 

särskoleelever med denna typ av utvecklingsstörning.Studier visar enligt Pienaar att 

barn med Downs syndrom verkar särskilt mottagliga för musikundervisning och ofta 

visar sig speciellt lämpade att vara del av en grupp som arbetar mot att förverkliga något 

musikaliskt mål tillsammans (ibid). Familjer och omsorgstagares stöd har här visat sig 

spela en mycket viktig roll för att den pedagogiska musikterapin ska bli så framgångsrik 

som möjligt för barn och ungdomar med Down syndrom. Det kan här handla om såväl 

stöd och uppmuntran som att se till att ungdomarna gör olika typer av hemarbete som 

gör att de är väl förberedda till lektionstillfällena. I Pienaars studie var 19 stycken 

vårdgivare till barn och ungdomar med Downs syndrom utvalda för att medverka. Deras 
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deltagande spelade en avgörande roll för att kunna dokumentera en utveckling hos 

ungdomarna rörande social förmåga, kommunikation och musikalisk förståelse (Pineear 

2012, s. 36). I studien ingår också intervjuver med ett antal professionella 

musikterapeuter som framhåller musikens betydande roll för kommunikation och social 

interaktion och musik som ett alterantivt kommunikationssätt för människor som har 

stora brister i eller saknar ett verbalt språk för att göra sig själva hörda. Musicerande på 

instrument och improvisation spelar en stor roll i kommunikation mellan terapeut och 

klient. Den pedagogiska musikterapins ambition för att främja kommunikation och 

social interaktion anser Pieenar kan sammanfattas som någon typ av beteendeterapi 

(Pienaar 2012 s. 36).  Pienaar redogör för musikterapins historia och hur professionen är 

sammankopplad  med pedagogik. En intressant forskningsredogörelse som Pieneer 

hänvisar till är Bunt och Hoskyns studie från 2002 vilken indikerar  att i stort sett vilken 

typ av musik som helst kan användas på ett framgångsrikt sätt under kontrollerade 

former inom musikterapin (Pienaar 2012, s. 36)  Det har gjorts studier inom såväl 

klassisk musik, jazz rock, folkmusik etcetra. Sång, instrumentspel, rörelser till musik 

och att skapa ny musik i olika genrer är exempel på passande moment som med 

framgång kan användas i den pedagogiska musikterapin (Pienaar 2012, s. 37).   

 

Graden av utvecklingsstörning hos individer med Downs syndrom varierar mellan mild 

till betydande, i vissa fall lider individerna inom gruppen av nedsatt hörsel, svårigheter 

med motorik och problem med att visualisera omgivningen. Den varierande graden av 

utvecklingsstörning inom gruppen Down syndrom är något man måste ta i beaktande 

när man utformar pedagogiska musikterapeutiska program för individer med denna 

funktionsnedsättning menar Pienaar. Den sociala kommunikation tenderar dock överlag 

att vara en styrka hos individer med Downs syndrom vilket gör att grupparbeten/projket 

är en arbetsform som ofta passar dem väldigt bra (Pienaar 2012, s. 38). 

 

I en pedagogisk musikterapiverksamhet för elever med Downs syndrom bör man 

speciellt ta hänsyn till att deras språkutveckling i regel är försenad. Det kan därför vara 

en god ide’ att låta eleverna använda sig av icke-verbal kommunikation i övningarna 

som exempelvis att framföra ideer med hjälp av dans, sång och musikskapande (Pineaar 

2012, s. 38). Musikterapin som profession är en relativt ny företeelse i Nya Zeeland 

men  kan nu anses vara väletablerad (ibid).  Effekterna och resultaten av de 

musikterapeutiska programmen lyckas dock inte alltid kommuniceras till allmänheten 
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på ett tillfredställande sätt. Därför är själva huvudtanken med den här studien att 

involvera vårdgivarna  till eleverna med Downs syndrom för att de själva ska kunna 

vara med och dokumentera utvecklingen hos sina klienter. För att ge vårdgivarna  en så 

stor förmåga som möjligt att få en uppfattning om ungdomarnas  utveckling fick de 

möjligheten att spendera mycket tid med  eleverna i särskolan. Där fick de följa dem i 

en rad olika miljöer exempelvis under individuella terapisessioner och i det pedagogiska 

arbetet i klassrummet (Pienaar 2012, s. 39).   

 

Baserat på sina erfarenheter efter ha deltagit i studien fick vårdgivarna sedan ta ställning 

till en rad påståenden. Vårdgivarna visade en stor samsyn i sina ställningstaganden trots 

delvis olika bakgrunder. De hade liknande åsikter kring elever med Downs syndrom, 

deras styrkor och svagheter samt deras reaktion på musik. De hade liknande förståelse 

och syn på musikterapi som profession och förhållanden mellan klient/student kontra 

lärare terapeut (ibid).  Överlag stämde vådgivarna in i påståendet att begreppet 

musikterapi innefattar att lyssna på olika sorters musik och att skapa musik på egen 

hand (ibid). Vårdgivarna  stämde starkt in i påståendet att barn och ungdomar med 

Downs syndrom i allmänhet uppskattar musik, tycker om att dansa/röra sig till musik 

och att de dessutom oftast tycker om att uppträda. En annan stark uppfattning från 

vårdgivarna var att ungdomar med Downs syndrom ofta uppskattar att lyssna på musik 

när de är ensamma, de utforskar gärna instrument och har i allmänhet en god 

rytmkänsla. Vårdgivarna stämde in i påståendet att lektionerna gav elever med Downs 

syndrom en plattform att kommunicera sina känslor på ett mycket tillfredställande sätt, 

genom musikaliska framträdanden. Eleverna med Downs syndrom nådde fram på ett 

helt annat sätt än när de endast använde sig av sin talröst då det ofta är svåra att förstå 

när de pratar.  När det gäller svårigheter och problem som uppstod för eleverna under 

lektionerna och terapisessionerna ansåg vårdgivarna , att eleverna inte alltid lyssnade till 

andra när de skapade musik. De hade i regel svårt att vänta på sin tur under de 

gemensamma lektionerna  och de tog i regel en del tid för dem att ta till sig helt nya 

musikaliska aktiviteter (Pienaar 2012, s. 39). Pienaar rekommenderar en 8 punkters 

modell med tips på vad man bör tänka på när man utformar pedagogisk musikterapi för 

elever med Downs syndrom. Denna 8-punktersmodell hämtar hon från de amerikanska 

musikterapeuterna och forskarna  Clive Robbins och Paul Nordoff.  
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 Sessionerna ska följa strukturerad plan med utrymme för spontant 

utveckling och improvisationsbaserade aktiviteter 

 Repetativa aktiviteter är att föredra exempelvis repetativ sång 

 Använd sånger som klienterna känner till regelbundet  

 Använd trummor och andra slagverksinstrument men även piano och eller 

gitarr under delar av sessionen  

 Ge snabba korta instruktioner  

 Lägg till lyssningsbaserade aktiviteter 

 Använd musikaliska lekar och dansrörelser  

(Pienaar 2012, s. 40) 

 

2.7 Sammanfattning 

I kapitlet tidigare forskning har en historisk forskningsbok och två stycken 

vetenskapliga studier som behandlar pedagogisk musikterapi och dess användning i 

särskoleverksamheten omsorgsfullt valts ut från ett begränsat urval av forskning som 

behandlar ämnet. Kapitlet tar upp såväl nordiska som internationella perspektiv på 

pedagogisk musikterapi och hänvisar till andra intressanta studier som också behandlar 

samma ämne.   
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3 Metod och design  

I detta kapitel redovisas studiens metod och design, datainsamlingens analys och etiska 

överväganden.  

 

3.1 Val av metod 

Den övergripande metoden  i  denna uppsats har varit telefonintervjuer med behöriga 

särskolelärare inom den kommunala högstadie och gymnasiesärskolan i Sverige.  

Telefonintervjuv som metod räknas in under kategorin datorstödda intervjuer (Kvale & 

Brinkman 2014, s.190). Analyser av telefonsamtal gjordes först av samtalsanalytiker 

och bruket av telefonintervjuer i kvalitativa undersökningar har en rad fördelar till 

exempel ökade möjligheter att tala med människor som är geografiskt avlägsna eller 

människor som lever på farliga platser exempelvis krigszoner (ibid).  Ambitionen i 

denna studie har varit att få ett så brett urval som möjligt gällande följande faktorer: 

 

 Geografisk hemvist 

 Olika typer av kommuner (storstäder, medelstora, städer, landsbygd, 

småstäder)  

 Kommunal och privat särskoleverksamhet  

 

Dock insåg jag under processens gång nödvändigheten av att komplettera 

telefonintervjuerna med skriftliga intervjuer då den ursprungliga transkriberande datan 

ej höll måttet ur forskningssynpunkt. Därför skickades de ursprungliga intervjufrågorna 

ut i skriftlig form till informanterna under slutfasen av  uppsatsarbetet så att de fick 

svara via e-post på de tidigare intervjufrågorna. Detta gav mig en möjlighet till att 

sammanställa ett fördjupat transkriberat material av större kvalitet. E-postintervju som 

vetenskaplig metod räknas även  in i underkategorin datorstödda intervjuer. En 

datorstödd intervju kan genomföras dels genom e-post men också genom chattintervjuer 

som till exempel kan förmedlas via någon av de virituella gemenskaper som finns på 

internet (ibid).  

 

Insamling av intervjuvbaserad data räknas som en kvalitativ forskningsmetod. 

Beteckningen kvalitativ metod har vuxit fram som en motsats till kvantitativ metod. 

Innan kvantitativa forskningmetoder växte fram som ett vedertaget begrepp 
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diskuterades ej kvalitativ metod som ett enskilt begrepp. Begreppet kvalitativa metoder 

innefattar idag alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller 

analys av texter som inte direkt utformas för att analysera kvantitativt med hjälp av 

statistiska metoder och verktyg. (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). 

 

Sex stycken intervjufrågor ställdes i vilka det följande samtalet tog sin utgångspunkt. 

Därefter fördes anteckningar på dator under arbetets gång för att sedan utifrån dessa 

sammanställas till en jämförande data i resultatdelen. Då denna metod ej var tillräcklig 

för att få ett fullgot transkriberat material kompletterades metoden med e-post intervjuer  

och ett email skickades istället ut till lärarna där de fick svara skriftligt på 

intervjufrågorna. De skriftliga svaren är nu sammanställda och finns sparade i en separat 

fil.  

 

3.2 Urval och avgränsningar 

Med hänsyn till att den ursprungliga idén var att besöka samtliga skolor som skulle 

medverka i studien gjordes till en början en avgränsning gällande det geografiska 

områden inom vilken skolan skulle befinna sig. Fokus låg på att hitta fem stycken 

noggrant utvalda högstadie och gymnasiesärskolor i  södra Sverige. Då det empiriska 

urvalet inte blev tillräckligt omfattande för att kunna komma fram till ett meningsfullt 

empiriskt forskningsresultat och det ej fanns någon möjlighet att genomföra studiebesök 

på alla de skolor som från början var tänkta att fungera som underlag för den 

jämförande studien ändradets urvalet och avgränsningen under processens gång. I den 

avslutande studien medverkar lärare från åtta olika skolor med bred geografisk hemvist i 

Sverige. Samtliga tre stora riksdelar i landet (Götaland, Svealand och Norrland) finns 

representerade och skolor från små, medelstora och stora kommuner finns med i  

undersökningen. Med små kommuner avses kommuner med under 20000 invånare, 

medelstora kommuner har mellan 50000-150000 invånare och stora kommuner syftar i 

det här fallet på Malmö Göteborg och Stockholm, kommuner med över 200000 

invånare. En annan avgränsning som gjordes under processens gång var att 

undersökningen begränsades enbart till kommunalt drivna  högstadie och 

gymnasieskolor då privata alternativ inom särskoleundervisningen var sällsynta och 

viljan att medverka i studien hos de privata särskolor som jag trots svårigheter fick 

kontakt med var obefintlig. De lärare som deltar i denna forskningststudie är alltså 

samtliga verksamma inom den kommunala särskoleundervisningen antingen inom 



  
 

15 

högstadiet eller gymnasiet. Med hjälp av syftet gjordes en slutgiltig avgränsning till två  

forskningsfrågor och för att kunna besvara dessa på bästa möjliga sätt gjordes en 

avgränsing till sex stycken intervjufrågor som ligger till grund för den jämförande 

vetenskapliga studien.   

  

3.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet etiska regler för forskning ligger till grund för denna uppsats etiska 

överväganden. Fyra etiska regler har av dem utformats för vetenskaplig forskning 

nämligen följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Samtliga medverkande lärare har 

meddelats om frivilligheten i att delta i studien och villkoren för att medverka i studien 

(vilka kan ha effekt på deras vilja att delta). Anonymitet garanteras, vilket innebär att 

namnet på skolan staden/orten där skolan ligger i eller könet på läraren inte avslöjas. 

Inga fiktiva namn används på lärarna i denna studie utan de hänvisas kort och gott till 

sin yrkestitel och i de språkliga fall i texten där ”han eller hon” skulle kunna vara på sin 

plats används istället det könsneutrala pronomet ”hen”. I de allra flesta fall har lärarna 

deltagit i studien med god vilja och utan att ställa några kritiska frågor. I vissa enstaka 

fall har lärarna velat försäkra sig om att få ta del av det forskningsmaterial som berör 

just deras intervju vilket har bifallits i riklinje med rekommendation nummer 1 i 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjers rekomenadtionsavsnitt där man kan läsa att 

”forskaren bör ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle 

att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroveriella tolkningar etcetra i 

undersökningsrapporten innan den publiceras” (Vetenskapsrådet 2002, s. 15). 

 

3.4 Genomförande 

Efter att ha  förkastat den ursprungliga tanken om att fysiskt besöka varje skola och 

genomföra intervjuer och observationer på plats utformades en alternativ metod. Istället 

för fysiska intervjuer justerades intervjumetoden till telefonintervjuer. Den nya metoden 

gav en helt annan möjlighet till insamling av empiriskt material och geografisk 

spridning bland de svarande lärarna än vad den ursprungliga metoden hade gjort. 10 

kommuner valdes till en början ut för att delta i undersökningen vilket senare justerades 

till 8 baserat på kvaliteten i den empiriska datan. Valet av kommunerna var mycket 

omsorgsfullt och fokus låg på att finna en så stor mångfald av kommuner som möjligt 

rörande ett antal faktorer. Jag önskade  utöver att ha med skolor av olika geografisk 
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hemvist i Sverige också att finna kommuner med skiftande karaktär i befolkningsstorlek 

och socioekonomiska förutsättningar. Sökandet efter att hitta lämpliga skolor som 

kunde delta i studien skedde dels genom  telefonsamtal till växelkontoren i de olika 

kommunerna och dels genom eget sökande från mig på de olika kommunernas 

hemsidor. När väl en lämplig skola hade utsetts ringdes skolan upp och en kort 

presentation av  mig själv och min studie genomfördes och sedan hörde jag mig för 

huruvida det fanns någon lämplig musiklärare som kunde tänka sig att delta i studien. 

När en lämplig musiklärare stod att finna presenterades återigen mitt projekt samt 

information om villkoren för att delta i studien. Läraren och jag bestämde sedan en 

lämplig tid för intervjun då hen ringdes upp för att besvara frågorna. Utifrån 

intervjufrågorna fördes sedan ett samtal med den utvalde läraren samt en fördjupad 

diskussion om arbetet i särskolan. Anteckningar fördes samtidigt på min dator under 

samtalets gång.  

 

Efter att intervjuerna hade genomförts analyserades materialet för att sedan 

sammanställas i resultatdelen av denna uppsatsen. Det som undersöktes i min 

jämförande analys var vilka förutsättningar som påverkar möjligheten till en integrering 

av pedagogisk musikterapi i det dagliga arbetet med särskoleelever. Lärarnas svar 

jämfördes utifrån de sex intervjufrågorna, exempelvis vilka lärare ansåg att ekonomi var 

en viktig faktor för möjligheten att integrera pedagogisk musikterapi? Hur skiljde sig 

den dagliga verksamheten i de olika särskolorna åt? Hur såg lärarna på vikten och 

möjligheten att integrera pedagogisk musikterapi och så vidare. De olika skolorna 

ställdes i ett första stadium emot andra skolor som ansågs befinna sig i samma kategori 

(exempelvis högstadieskolor i en liten kommun) för att sedan ställas mot resten av det 

övriga empiriska materialet. Detta för att om möjligt kunna utröna om det  fanns några 

trender i synen på pedagogisk musikterapi som var signifikativt för just en storstad eller 

en medelstor kommun. Då samtliga svar på intervjufrågorna hade sammanställts och 

analyserats mot varandra växte en förståelse fram gällande vilka faktorer som möjliggör 

och påverkar integreringen av pedagogisk musiktrapi i arbetet med särskoleelever inom 

högstadie- och gymnasieverksamheten.  Då min nya metod för insamling av empiri i 

denna uppsats var otillräcklig med hänsyn till att den inte hade någon vetenskaplig 

förankring och att det transkriberade intervju materialet ej höll måttet då det endast 

innehåller stödord och inte fullständiga dialoger mellan mig och den intervjuade läraren 

justerades metoden ytterligare en gång i uppsatsdelens slutfas för att om möjligt kunna 



  
 

17 

presentera ett fullgott transkriberat intervjumaterial under de olika faser där denna 

uppsats kommer att prövas. I det nya transkriberade materialet för uppsatsen  finns det 

alltså nu en sammanställning av e-postintervjuerna där lärarna svarar skriftligt på de 

intervjufrågor som ställdes i  den ursprungliga telefonintervjun. Det aktuella 

datamaterialet är alltså 8 stycken särskolelärares svar på 6 stycken intervjufrågor. De 

ursprungliga telefonintervjuerna spelades aldrig in.    

 

3.5 Databearbetning och analys 

Lärarnas intervjuer analyserades först var och en för sig för att sedan gradvis föras in i 

större sammanhang och jämföras med de andra svaranden. I ett andra steg så 

analyserades de olika svaren baserat på vilken typ av kommun de tillhörde (stor, 

medelstor, liten) och i en avslutande jämförelse ställdes samtliga 8 intervjuer emot 

varandra för en jämförande analys. För att på ett tillfredställande sätt kunna besvara 

forskningsfrågorna  och få en övergripande bild av läraren och verksamheten i särskolan 

ställdes sex stycken intervjufrågor. Intervjufrågorna är utgångspunkten för den 

jämförande studien och det är dessa som har analyserats och ställts mot varandra först i 

undergrupperingar (små kommuner, medelstora kommuner, storstäder) och sedan mot 

alla övriga skolor.   
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4 Resultat 

I detta kapitel genomförs en övergripande resultatredovisning baserat på de 

intervjufrågor som ligger till grund för den jämförande studien. Varje avsnitt inleds med 

en beskrivning av den aktuella skolan där läraren arbetar, vilken typ av kommun skolan 

ligger i  samt vilken geografisk hemvist den aktuella skolan har i Sverige. Utöver detta 

är ambitionen med kapitlet att ge en bild av undervisningens upplägg i den aktuella 

skolan, mål och ambitioner med undervsingen, samt om musikterapi som ämne 

integreras i det pedagogiska arbetet och vilka aspekter som möjliggör detta.  

 

4.1  Skola 1: en högstadieskola i medelstor kommun i södra Sverige 

Den första intervjun som ligger till grund för den empiriska sammanställningen i den 

här uppsatsen genomfördes med en musiklärare i en kommunal högstadieskola i en 

medelstor kommun i södra Sverige. Skolan erbjuder särskoleundervisning för en 

blandad grupp av elever med en rad olika funktionsnedsättningar. Läraren som 

intervjuas axlar det största ansvaret för särskoleundervisningen på sin skola och har 

störst erfarehet bland sina kollegor. Läraren är utbildad grundskolelärare inom svenska, 

engelska, mattematik och musik. Läraren är inte utbildad särskolepedagog men har gått 

ett antal kuser inom specialpedagogik. Influenserna som påverkar lektionsupplägget är 

blandade oftast handlar det om erfarenhet, vilken pedagogik som fungerar bra till elever 

med en särskild diagnos. Det handlar också om att lära känna de enskilda individerna. 

Samtidigt anser läraren sig vara väl insatt i forskning och det ”finns alltid i bakhuvudet 

när man utformar lektionsinnehållet menar hen. Läraren betonar vikten av 

regelbundenhet och trygga rutiner i arbetet med särskoleungdomarna. Hen poängterar 

att den ininbördes nivåskillnaden inom en särskolegrup kan vara stor och ” att 

grupperna lite sätter ribban för målet med undervisningen”.  När man arbetar mot te.x 

en föreställning eller annan form av redovisning är det alltså nivån på gruppen som 

påverkar vilken nivå man kan förvänta sig av slutprodukten även om vissa individer i 

gruppen skulle kunnat prestera på en betydligt högre nivå. Förutom redovisningar med 

sång och dansnummer arbetar grupperna med bland annat digitala verktyg och 

låtskrivande. Lektionsarbetet kan bestå av exempelvis att spela enkla låtar på flaskor, 

lyssna på musik från olika delar av världen, ibland genomförs enklare musikquizz som 

läraren konstruerar och i andra fall handlar det om att lära sig enkla komp på trummor. 

Ett återkommande inslag är att sång förekommer varje lektion. Någon musikterapi 
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varken externt eller som en integrerad del av lektionsarbetet förekommer överhudtaget 

inte på skolan. Gällande de ekomomiska förutsättningarna på skolan anser läraren att 

hen har alla de resurser som behövs för att bedriva ett fullgott arbete. Huruvida ett ökat 

ekonomiskt anslag i budgeten skulle kunna påverka möjligheten att att anställa en 

extern musikterapeut eller ge de befintliga lärarna en ökad möjlighet att integrera 

pedagogisk musikterapi i verksamheten har läraren ingen uppfattning om. Det är en 

fråga som ”hen” uttrycker det för rektorerna att diskutera inbördes.   

 

Konklusion: Ingen pedagogisk musikterapi förekommer på skolan och det verkar heller 

inte vara något mål som eftersträvas. Läraren anser sig vara nöjd med de ekonomiska 

resurser som tillhandahålls och kan ej svara på om ökade ekonomiska resurser hade 

möjliggjort en integrering av pedagogisk musikterapi i undervisningen eller om det hade 

varit möjligt att anställa en extern musikterapeut. Läraren hänvisar i det här fallet till 

högre instans.  

 

4.2 Skola 2: en högstadieskola i liten kommun i södra Sverige 

Den andra intervjun äger rum med en lärare verksam i en liten kommunal skola i en 

liten kommun i södra Sverige. Lärarens grundläggande utbildningsbakgrund är inom 

förskolan och hen arbetade tidigare på dagis och öppen förskola. Läraren har senare läst 

till 30 poäng specialpedagogik vid universitetet. Läraren har för närvarande 19 års 

erfarenhet inom särskoleundervisningen och var med och startade upp särskola i 

kommunen. Läraren innehar lärarlegitimation i teckenkommunikation. Hen tar emot 

särskoleelever från både högstadiet och gymnasiet på den kommunala skolan. 

Grupperna är blandade men små, endast ett par stycken elever i varje. Läraren är i 

grunden utbildad musiklärare men har läst till specialpedagogik och studerat  

musikterapi vid universitetet. Läraren är den enda med sin kompetens vid skolan och 

axlar ensam ansvaret för särskoleelevernas musikundervisning. Och har arbetat på 

samma arbetsplats sedan 2004. I arbetet med att integrera musikterapin i det 

pedagogiska arbetet med eleverna under lektionstillfällena använder sig läraren av en 

metod som kallas för ”Bunnemetoden”(Macondo kulturförening, 2016). vilket hen har 

utbildning i. Bunnemetoden är konstruerad av musikpedagogen Sten Bunne tidigare 

verksam vid Linneuniversitetet i Växjö. En av grundtankarna i denna metod är att alla 

kan spela instrument och lyckas med det. Det pedagogiska arbetet är uppbyggt i 

femveckorsperioder med samma regelbundna innehåll för att skapa en trygghet hos 
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särskolebarnen. Vanliga instrument som används är bygelgitarrer, trianglar och mini-

basar. Dess huvudfunktion är att de är förenklade så att det blir lättare att byta mellan 

olika ackord än på ett vanligt instrument vilket möjliggör att eleverna relativt snabbt kan 

få igång ett musikaliskt flöde. Tanken är då att eleverna  snabbt ska kunna komma igång 

och musicera på en grundläggande nivå vilket förhoppningsvis bidrar till att 

självkänslan kommer att stärkas. Motoriska färdigheter övas också upp. När det gäller 

utvärderingsarbetet av undervisningen arbetar läraren mycket efter kursplanen alltså de 

övergripande målen i ”Lgr11”. Läraren menar att det är mycket viktigt att känna in hur 

eleverna mår när undervisningen utformas. I och med att grupperna hen arbetar med är 

så små finns det en  större möjlighet att se och stötta varje individ än i klasser där 

grupperna är större. Vissa dagar menar läraren är eleverna helt enkelt inte i form för att 

arbeta pedagogiskt, motivation är en mycket viktig faktor. Trots att läraren är relativt 

ensam med sina arbetsuppgifter på skolan förekommer regelbundna utvärderingar 

tillsammans med kollegorna.  

 

Konklusion: Pedagogisk musikterapi förekommer på skolan. Läraren är utbildad inom 

Bunnemetoden och integrerar denna i den dagliga undervisningen med eleverna. 

Ekonomiska resurser är ingen avgörande faktor för integrering av pedagogisk 

musikterapi då läraren har viss utbildning inom ämnet. 

 

4.3 Skola 3: en högstadie- och gymnasieskola i medelstor kommun i 

norra Sverige 

Den tredje skola som har tagits med i den här studien är en kommunal 

högstadie/gymnasieskola i en medelstor kommun i norra Sverige. Läraren som 

intervjuas i denna uppsats har 25 års yrkeserfarenhet inom arbete med grund och 

gymnasiesärskola och är dessutom utbildad musikterapeut och specialpedagog. Läraren  

har det övergripande ansvaret för musikundervisningen för särskoleeleverna i högstadiet 

och gymnasiet på den befintliga skolan. I sin dagliga undervisning ställs läraren inför 

stora grupper av elever med en rad olika funktionsnedsättningar av blandad karaktär. 

Under en vanlig arbetsvecka planerar läraren undevisning för elever med Downs 

syndrom, ADHA, ADD, synnedsättningar och CP samt olika typer av 

muskelsjukdomar. Grupperna är oftast blandade vilket innebär stora utmaningar för 

läraren. Samtidigt har läraren lång arbetslivserfarenhet och vet vilka behov, styrkor 

respektive svagheter eleverna med de olika diagnoserna har. Samtidigt har läraren en 
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mycket lång erfarenhet kopplat till sitt yrke för att hantera barn och ungdomar med alla 

typer av diagnoser som finns inom den svenska särskolan.  Undervisningen baserar 

läraren därför mycket på egna erfarenheter. När det gäller integreringen av musikterapin 

i det pedagogiska arbetar använder sig läraren av FMT-metoden vilket står för 

funktionsinriktad musikterapi. Läraren berättar att FMT metoden är en individanpassad 

musikterapiform som stimulerar kroppens utveckling.  FMT-terapeuter arbetar 

förebyggande och där ett konstant behov finns oavsett ålder. Läraren är väl införstådd I 

FMT-metoden sedan sin utbildning till musikterapeut och kan därför utan problem 

integrera den i det dagliga arbetet med särskoleeleverna. FMT berör en rad områden och 

färdigheter som är viktiga att utveckla i det dagliga livet som: 

 

 Kroppsuppfattning 

 Självförtroende 

 Lust och motivation 

 Energi  

 Koncentration 

 Minne 

 Socialt samspel 

 Vakenhet 

(Riksföreningen för diplomerade musikterapeuter, 2016) 

 

Läraren utvärderar på egen hand musikterapins effekt på de enskilda eleverna och 

dokumenterar och analyserar utveckling. Läraren är väldigt framgångs och målinriktad i 

det musikterapeutiska arbetet men hoppas också att de effekter som den pedagogiska 

musikterapin förväntas ge ska innebära en positiv effekt på särskoleelevernas tillvaro 

som helhet. Ambitionsnivån för undervisningen är hög och eleverna arbetar mot att 

framföra föreställningar med sång, dans, rytmik och komp. Läraren anser att de 

ekonomiska förutsättningarna spelar en viss roll för möjligheterna att utforma 

undervisningen. Det kan handla om att köpa in vissa instrument och digitala verktyg. 

Någon extern musikterapeut finns det däremot inte något behov av på skolan på grund 

av den befintliga lärarens rika erfarenhet inom detta område. ”Det finns alltid behov av 

mer pengar” slår läraren fast men menar ändå att hen fullt ut accepterar den ekonomiska 

situationen som den ser ut i nuläget.  

 



  
 

22 

Konklusion: Musikterapi förekommer som en integrerad del i det lektionsbaserade 

arbetet med särskoleeleverna. Läraren som deltar i intervjun är utbildad musikterapeut 

och arbetar efter målen som anges i Funktionsbaserad musikterapi (FMT). Med hänsyn 

till lärarens gedigna utbildningsbakgrund är skolans ekonomiska förutsättningar inte 

avgörande för möjligheten att integrera musikterapi i det pedagogiska arbetet med 

särskoleeleverna.   

 

4.4  Skola 4: en träningsskola på högstadienivå i Norrland 

Skolan som studeras i detta exempel är en träningsskola i en medelstor kommun i norra 

Sverige. Läraren som samordnar undervisningen och som har intervjuats är utbildad 

musikhandledare och har studerat och även undervisat i musikterapi vid en rad olika 

universitet. Läraren är dock inte själv utbildad musikterapeut. Läraren har sammanlagt 

20 års erfarenhet av musikundervisning i särskolan. Trots en betydande kunskap och 

erfarnhet av ämnet musikterapi utövar inte läraren någon pedagogisk musikterapi under 

sina lektioner med eleverna i träningsskolan. Skolan har emellertid goda ekonomiska 

förutsättningar och en extern musikterapeut finns anställd  som tar emot eleverna för 20 

minuters individuell musikterapi varje vecka. Läraren kan ej i detalj nämna hur dessa 

program är utformade men bekräftar att det finns tydliga mål och noggrann utvärdering 

inom detta område vilket musikterapeuten har informerat om. Läraren menar att de 

ekonomiska resurserna som träningsskolan erhåller är fullt tillräckliga för att tillgodose 

alla behov för att göra undervisningen så bra som möjligt. Ambitionen för 

träningsskolans musikaliska verksamhet är mycket hög med regelbundna 

föreställningar, där anhöriga bjuds in. Föreställningar spelas också in på video för att 

utvärderas i efterhand och även om inte musikterapin  direkt integreras i den dagliga 

undervisningen spelar den en viktig roll för eleverna i träningsskolan när det gäller att 

öva upp koncentrationsförmågan och när det gäller att ta till sig rytm, koreografi och 

sång som är nödvändigt för att det ska gå att genomföra föreställningarna på ett 

tillfredställande sätt. I övrigt arbetar lärarna på träningsskolan för att uppnå målen i 

kursplanen för Lgr11.    

 

Konklusion: Den intervjuade läraren är utbildad inom musikterapi men anänder inte sina 

kunskaper som en integrerad del av undervisningen. Skolan har goda ekonomiska 

resurser och en extern musikterapeut finns anställd som utövar individuell terapi med 

eleverna en gång i veckan.  
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4.5 Skola 5: en högstadieskola i södra Sverige 

Skolan som studeras i det femte exemplet är en kommunal högstadieskola i södra 

Sverige. Skolan ligger i en medelstor kommun med goda ekonomiska förutsättningar. 

Läraren som intevjuas har över 40 års arbetslivserfarenhet inom pedagogik och musik. 

Hen var varit verksam som fritidspedagog, specialpedagog, dramapedagog och 

musikterapeut. Hen har också undervisat på alla skolstadier från lågstadiet till 

gymnasiet. Läraren tillstår att musikterapin är en integrerad del i arbetet med 

särskoleeleverna. Metoden som används i undersökningen är Funktionsbaserad 

musikterapi vilken har beskrivits ovan. Läraren försöker utveckla de olika färdigheter 

som FMT metoden önskar utveckla hos deltagarna genom pedagogiska övningar med 

eleverna. Avslappningsövningar utgör en betydande del där det ingår moment som 

exempelvis bollmassage och övningar till lugn musik. I den dagliga undervisning ingår 

många spännande och kreativa moment som komposition med digitala verktyg, 

imrovisation på gitarr, trummor och andra instrument. Läraren anser att dialog med 

eleverna utgör en betydande del av utvärderingen och hen är noga med att hålla en 

levande dialog med dem och hör sig för om vad som var bra respektive mindre bra. 

Större utvärderingar i lärarlaget och kontakt med föräldrar sker vid varje termins slut.  

Läraren berättar att hen och kollegorna arbetar med något som kallas för ISP-Individuell 

studieplan. Läraren tillstår att mycket av examinationen i arbetet sker i grupp och ISP 

innbeär en möjlighet att se varje individ och sätta specifika individuella målsättningar 

och planera individens utbildning. Lärarens syn på ämnet musikterapi är att det främst 

är en kommunikationsform. En möjlighet att utveckla språk och kommunikation hos 

människor i beroende av att utveckla dessa färdigheter. Läraren anser att hen har alla de 

ekomonomiska resurser som hen kan önska sig och anser sig vara fullständigt nöjd med 

situationen.   

 

Konklusion: Den intervjuade läraren har tidigare arbetat som musikterapeut. Hen 

integrerar musikterapi i det pedagogiska arbetet med sina elever via FMT-metoden och 

arbetar med att uteckla elevernas färdigheter inom de riktlinjer som har angivits för 

denna metod. Lärararen anser sig vara fullständigt nöjd med de ekonomiska 

förutsättningarna som skolan erbjuder och anser inte detta vara en faktor som på något 

sätt påverkar möjligheterna till undervisning negativt.  
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4.6 Skola 6: en högstadieskola i större stad i södra Sverige 

Den sjätte genomförda intervjun till grund för det empiriska materialet i denna uppsats 

genomförs med en musiklärare som är verksam på projektbasis vid en högstadiesärskola 

i en  central statsdel i en storstad i  södra Sverige. Läraren är utbildad förskolelärare i 

grunden och arbetar med musik och rörelse inom barnomsorgen samt med fortbildning 

för personal. Inom ramen för kulturskolan är läraren aktiv inom särskolan med projektet 

”kulturskola för alla”. Läraren har tidigare arbetat med träningsskolor och grundsärskola 

och har 5-6 års arbetslivserfarenhet av att arbeta inom högstadiesärskolan. Läraren 

menar att det som hen främst baserar sin undervisning på  är individnivå. Det är alltså 

vad som fungerar bäst för den enskilde eleven och dennes behov som påverkar 

undervisningen. ”Varje barn är unikt oavsett vilken typ av diagnos de har” menar 

läraren. Verksamheten utvärderas inom lärarlaget genom något som läraren beskriver 

som förväntanssamtal, var börjar vi, hur fortsätter vi et.c. Arbetet sker terminsvis. I 

början av terminen och i slutet av terminen  finns det möjlighet till omfattande 

utvärderingar men finns möjligheten så utvärderas arbetet efter varje lektion. 

Kommunikation anser läraren vara mycket viktigt i alla riktningar (Lärare-elev, Elev-

lärare, lärare-förälder, lärare-lärare, etcetra). Läraren är ej utbildad musikterapeut och 

vågar heller inte med säkerhet svara på om musikterapi uppstår i det pedagogiska 

arbetet med särskoleeleverna. Lärarens intryck är dock att någon form att terapeutisk 

effekt uppstår under undervisningstillfällena. Läraren tycker sig se att musik påverkar 

barns mående ”någon form av progression sker och då blir det terapeutiskt” anser 

läraren. Lärarens uppfattning är att de ekonomiska resurserna inte är en faktor som 

påverkar möjligheterna till en fullgod undervisning och känner sig trygg med den 

budget som tillhandahålls.   

 

Konklusion: Läraren som intervjuas i detta exempel är inte utbildad inom musikterapi. 

Hen arbetar för tillfället i den berörda skolan på projektbasis. Läraren menar dock att 

vissa terapeutiska effekter uppstår i arbetet med eleverna men grundar  detta enbart 

genom egna observationer och inte med hänvisning till någon vetenskaplig metod.    

 

4.7 Skola 7: en högstadiesärskola i storstad 

Den 7:e  skolan som ligger till grund för den här studien är en kommunal 

högstadie/gymnasiesärskola i en storstad i mellersta Sverige. Läraren som intervjuas är 

utbildad musikterapeut vid en folkhögskola. Hen äger också en musikterapiutbildning 
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på grundnivå och har sedan vidareutbildat sig till lärare vid musikhögskolan och även 

studerat musik kopplat till hälsa. Hen har arbetslivserfarenhet ifrån fyra olika särskolor. 

Läraren integrerar musikterapin i det pedagogiska arbetet med sina elever genom att 

använda sig av Bunnemetoden och fokuserar mycket på förenklingar i 

instrumnetalspelet. Instrument med olika typer av färgkopplingar används. Läraren 

känner att hen fick med sig mycket kunskap under sin egen utbildning rörande alla 

områden man behöver för att på ett tillfredställande sätt kunna utforma undervisningen i 

särskolan och baserar därför sin egna undervisning mestadels på egna erfarenheter. Hen 

poängterar dock att det är viktigt i sammanhanget att vara medveten om att eleverna är 

enskilda individer och att det inte går att hålla sig strikt till en anvisad forskningsmall 

när hen bemöter individer med en viss typ av funktionsnedsättning, men framhåller 

samtidigt att ”baskunskapen är guld värd”. För att utvärdera verksamheten för läraren 

anteckningar efter varje lektion. Läraren menar att hen känner sig ganska ensam i 

utvärderingsarbetet då det är få andra som delar exakt samma arbetsuppgifter som hen 

på de olika skolorna. Kollegial utvärdering och att utvärdera undervisningen 

tillsammans med andra lärare blir därför svårt. Trots att Bunnemetoden förekommer i 

det pedagogiska klassrumsarbetet med särskoleelverna vill läraren pålysa att det i 

allmänhet finns en i hög grad strikt åtskillnad mellan hens roll som särskolelärare och 

hens roll som musikterapeut. Som musikterapeut tar hen emot eleverna individuellt. 

Hen ger en utförlig beskrivning av arbetet och menar att det kan skifta något beroende 

på vilken diagnos klienten har. Handlar det om elever med autism ligger fokus på icke-

verbal kommunikation. Andra elever jobbar med språkutveckling genom att sjunga 

sånger, andra övar upp sin finmotorik och grovmotorik, så det ser alltså lite olika ut från 

fall till fall. Ibland kan musikterapin integreras med pedagogik och gå över lite åt 

undervisningshållet. Moment som att spela piano, uppträda inför andra och öva 

trumkomp förekommer för att stärka självkänslan.  Hen är verksam på flera olika 

arbetsplatser och arbetar alltså både enskilt som musikterapeut och som särskolelärare. 

Läraren menar att ekonomin är en viktig faktor som definitivt kan påverka innehållet i 

särskolans verksamhet. I och med att musikundervisningen i särskolan är en så pass 

liten del av den totala musikundervisningen kan det vara svårt att vinna gehör för ökade 

resurser enligt läraren. Läraren menar att undervisningen inom den kommunala 

högstadiesärskolan som utgör den allra största delen av lärarens vardag bedrivs på en 

hög nivå: Kunskapskraven är höga och man arbetar med att lära sig spela olika 

musikstilar förutom att spela och sjunga. Den övergripande målsättningen med 
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undervisningen är att uppfylla läroplanens krav. De olika delarna av 

musikundervisningen  skiljer sig inte i sin karaktär från de delar man kan se i 

undervisningen av en ”vanlig” högstadieklass men till sin utformning är de mer 

anpassade till de enskilda individernas olika behov. Improvisationsövningar är 

regelbundet förekommande.  

 

Konklusion: Läraren som intervjuas i exemplet är utbildad musikterapeut och är även 

verksam som sådan. Hen använder sig ofta av Bunnemetoden när hen integrerar 

musikterapi i den pedagogiska undervisningen med särskoleeleverna. Läraren är 

verksam vid flera skolor och framhåller ekonomiska resurser som en viktig faktor när 

det gäller möjligheten att utforma undervisningen. Hen menar att musikundervisningen 

inom särskolan ibland får stå tillbaka för att det är en så liten del av den totala 

musikundervisningen på högstadiet.  

 

4.8 Skola 8: en högstadieskola i medelstor kommun i södra Sverige 

Den 8:e och avslutande intervjun som ligger till grund för den empiriska 

sammanställningen i den här uppsatsen genomförs  med en lärare verksam på en 

kommunal högstadieskola i södra Sverige i en medelstor kommun. Läraren är utbildad 

förskolelärare och specialpedagog och har arbetat inom särskolan sedan 1995. Hen har 

ocskå specialiserat sig på pedagogik för elever inom autismspektrumet och har läst 60 

poäng om detta ämne på universitetet. Läraren arbetar med ”formativ bedömning” för 

att utvärdera verksamheten inom särskoleundervisningen med fokus på vad som 

fungerar bra och vad som fungerar mindre bra och hur läraren bör ta hänsyn till barn 

med olika diagnoser. I utvärderingen integreras eleven i stor utsträckning i arbetet och 

får vara med och besvara följande frågor: 

  

 Vad är målet? 

 Hur ligger jag/ eleven till? 

 Hur ska jag/eleven gå vidare  

(Heyer & Lundberg 2014, s. 38) 

 

Fokus ställs på frågor om vad som vad fungerar bra och om vad fungerar sämre. Olika 

diagnoser har olika behov och struktur och ambition är viktiga faktorer. Läraren 

utvärderar undervisningen på egen hand. Sambedömning är den enda utvärdering som 
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görs gemensamt av lärarlaget i slutet av varje termin. Ambitionen för undervisningen är 

hög och målet är att framträda regelbundet inför publik. Det finns en betydande 

fokusering på att vinna självförtroende och mental styrka genom framträdanden och 

eleverna framträder regelbundet inför varandra och ibland ute på cafeer där  

framträdanden sker inför publik. Skolavslutningar anses som ett speciellt viktigt tillfälle 

under terminen då framträdandet bör vara på topp och en betydande del av 

arbetsperioderna går ut på att hitta material som eleverna vågar framträda till med 

kareoke körsång och dans.  När det gäller de ekonomiska resurserna till undervisningen 

anser läraren att de är tillräckliga för att köpa in allt material som behövs (Instrument, 

digitala verktyg, rekvicita etcetra) men att det skulle kunna skjutas till mer resurser till 

särskolans musikverksamhet. Dessa skulle i så fall gå till att ta in mer kompetent 

personal. En extern musikterapeut har tidigare funnits anställd på skolan som dessutom 

var integrerad i undervisningen. Läraren berättar att en del särskolebarn i de lägre 

åldrarna ibland kommer i kontakt med en musikterapeut men att högstadiet står utan och 

hen själv ägnar sig inte åt att integrera musikterapi i det pedagogiska arbetet med sina 

elever.  

 

Konklusion: Musikterapi integreras inte i det pedagogiska arbetet med särskoleeleverna 

på denna skola. Ökade ekonomiska resurser anser läraren skulle kunna vara en faktor 

som påverkar möjligheten för eleverna att få tillgång till musikterapi externt då detta 

tidigare har varit förekommande på den befintliga högstadieskolan. De ekonomiska 

resurserna är dock tillräckliga för att överlag bedriva en god undervisning.  

 

4.9 Sammanfattning av resultat 

I resultatdelen redovisas empirin genom en sammanfattning av de intervjuer som 

genomfördes med 8 stycken särskolelärare verksamma antingen inom högstadiet eller i 

gymnasiet (i vissa fall både ock). Resultatet visar att i hälften av skolorna förekom 

musikterapi som en integrerad del av det pedagogiska arbetet medan de andra skolorna 

inte använde det som en del i den dagliga undervisningen. En av de skolor som inte 

integrerade musikterapi i det pedagogiska arbetet hade dock en extern musikterapeut 

anställd på skolan som tog emot särskoleeleverna en gång i veckan för individuell 

terapi. Överlag var lärarna nöjda med skolans ekonomiska förutsättningar och ansåg att 

man hade tillräckligt med resurser för att bedriva en fullgod undervisning. Två lärare 
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resonerade dock kring att ekonomin var en begränsande faktor och möjligen ett hinder 

för integreringen av musikterapi i skolans särskoleverksamhet.    

 

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer uppsatsens diskussion att redovisas. Diskussionen tar sin 

utgånspunkt i de två forskningsfrågor som ställdes i inledningen av arbetet. Utöver detta 

kommer  forskningsresultat att jämföras med tidigare empirisk forskning.  I inledningen 

av denna uppsats ställs två forskningsfrågor som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen:  

 

 I vilken omfattning integreras musikterapi i det pedagogiska arbetet med 

särskoleelever?  

 Vilka aspekter möjliggör pedagogisk musikterapi ?  

 

Den empiriska undersökningen visade att hälften av de deltagande skolorna använde 

musikterapeutiska arbetsmetoder som en integrerad del av det pedagogiska arbetet med 

särskoleeleverna. Utöver detta hade en skola tillgång till en extern musikterapeut som 

tog emot eleverna en gång i veckan. Den aspekt som framförallt möjliggjorde en 

integrering av pedagogisk musikterapi var rätt kompetens hos den befintlige läraren. Ett 

flertal lärare som deltog i studien var antingen utbildade musikterapeuter eller hade läst 

enstaka kurser inom ämnet. Ekonomiska faktorer var dock i den absoluta majoriteten av 

fallen inte en avgörande faktor gällande möjligheterna att genomföra pedagogisk 

musikterapi.  När det gäller metoder för att  integrera musikterapin som ämne i det 

pedagogiska arbetet med särskoleeleverna så har informanterna i studien uteslutande 

använt sig av inspiration från två metoder nämligen funktionsbaserad musikterapi 

(FMT-metoden) och Bunnemetoden, en pedagogisk metod för att förenkla 

instrumentspel  konstruerad av musikpedagogen Sten Bunne’. FMT-metoden stimulerar 

utveckling av kroppsliga och mentala grundfunktioner för en ökad funktionsnivå, den 

kan ges som kompliment till behandling och specialpedagogiska insatser. Den är ett 

verktyg(pedagogiskt)  att stimulera utvecklingen oavsett var den enskilde individen 

befinner sig i sin utveckling (Riksföreningen för diplomerade musikterapeuter, 2016). 

Bunnemetoden fokuserar på att förenkla instrumentalspel genom instrument där 

ackordgreppen är förenklade. Tanken är att eleven snabbt och med enkel pedagogik ska 

kunna lära sig att få spelet att flyta både individuellt och i ensemble. Ett stort fokus 
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ligger på att förbättra motoriken hos de enskilda eleverna. Trygga arbetsrutiner med 

återkommande repetativa inslag under exempelvis en femveckorsperiod är också ett 

självklart inslag när en särskoleklass arbetar efter bunnemetoden (Macondo 

kulturförening, 2009). Några andra metoder än dessa två har ej angivits av de 

informanter som deltog i denna empiriska undersökning och informanterna har även 

vittnat om att FMT och vissa fall Bunnemetoden ingår i den grundläggande utildningen 

inom ämnet musikterapi. Det är därför rimligt att man använder sig av inspiration från 

dessa  när man integrerar musikterapi i det pedagogiska lektionsarbetet även om de inte 

efterföljs till punkt och pricka. Resultaten från den empiriska sammanställningen visar  

att lärarna arbetade mycket erfarenhetsbaserat, de följde sällan någon specifik mall 

varken gällande hur pedagogisk musikterapi ska genomföras eller för den delen hur 

vanlig musikundervisning i särskolan ska genomföras. Elevernas dagsform kunde i 

vissa fall sätta dagordningen för undervisningen och lärarens ursprungliga plan fick i 

dessa fall revideras.  Att musikterapi och musikterapeuter hörde hemma i arbetet kring 

särskolan  var på intet sätt någon självklarhet även om flera av mina informanter hade 

utbildning inom ämnet.  

 

En viktig skillnad mellan min forskning och den tidigare forskning som har gjorts är att 

de tidagare studierna verkar mer inriktade på barn och ungdomar med specifika  

funktionsnedsättningar exempelvis barn och ungdomar med cerebral pares eller 

hörselskador, Downs syndrom och så vidare.  Grupperna med särskoleelever som har 

undersökt i de olika studierna i kapitlet tidigare forskning  har alltså i huvudsak varit 

homogena i den mån att eleverna har haft samma diagnos.  De lärare jag har varit i 

kontakt med har berättat för mig att deras grupper har varit integrerade, det vill säga att 

de innehåller barn och ungdomar med en stor blandning av funktionsnedsättningar och 

diagnoser.  Det blir av den anledningen svårt för informanterna i min studie att 

tillämmpa en omfattande pedagogisk musikterapi som passar alla eleverna när de möter 

en så stor mångfald i elevgruppen med delvis olika behov.  Ruud hänvisar till forskaren 

Johanna Bakken som betonar vikten av att musikaliska aktiviteter har ett egnevärde och 

inte nödvändigtvis behöver sättas in i något större målstyrt sammanhang (Ruud 2002, s. 

80). Det är en syn som lyser igenom hos flera av de musiklärare som ingår i den här 

studien. Även om många har varit noga med att poängtera att undervisningen är 

målstyrd och ambitionen är att uppfylla kunskapskraven i ”Lgr 11” så möter jag ändå en 

tanke hos många av informanterna om musiken som ett ämne som existerar endast för 
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sin egen skull, för att helt enkelt sprida trivsel och glädje. Undervisningen tycks 

emellertid ändå vara ambitiös och pedagogisk till sin natur. Det är alltså inte frågan om 

någon ”madrasspedagogik” (Ruud 2002, s. 80). Inte hos någon av de musiklärare som 

har intervjuats har musikämnet beskrivits som ett ämne som endast är tänkt att fungera i 

avslappningssyfte utan någon form av pedagogisk ambition finns där  även om 

undervisningen för den sakens skull i regel inte syftar till att förbereda eleverna för 

vidare studier eller arbetsliv. Ruud varnar  för en situation där musikterapeuten blir den 

aktive parten och klienten blir en passiv mottagre av musikterapi och inte själv är aktiv i 

processen (Ruud 2002). Den pedagogiska musikterapin torde råda bot på sådana 

farhågor. FMT-metoden och Bunnemetoden är exempel på pedagogisk musikterapi som 

engagerar klienten och ständigt utmanar denne att sträva mot att tillgodogöra sig nya 

färdigheter inom en rad olika områden.  

 

Dorothea Pienaar  beskriver ett probelm som även framgick i min studie  nämligen den 

stora nivåskillnaden som kan förekomma mellan individer som lider av samma 

utvecklingsstörning, graden av nivåskillnad inom exempelvis Down syndrom kan vara 

mycket omfattande (Pienaar 2012, s. 38). När skillnaden inom en grupp kan vara så 

betydande hur stor är inte skillnaden då mellan olika grupper?  

 

5.1  Egna reflektioner 

Jag har under arbetets gång börjat förstå omfattningen av vilka omfattande krav som 

ställs på musiklärarna inom särskolan och känner stor tacksamhet över att fått vara med 

om att göra den inblicken,trots medvetenheten om att ämnet var riskfyllt.  Oron bestod 

dels i att det inte skulle finnas tillräckligt med relevant forskning inom mitt specifika 

ämnesval och dels att integreringen av musikterapin i det pedagogiska arbetet med 

särskoleeleverna skulle vara en så sällsynt företeelse inom den svenska särskolan vilket 

skulle bidraga till att empirin ej  höll måttet och att det därmed inte skulle finnas något 

relevant forskningsresultat att diskutera. Tack och lov kom båda farhågorna på skam. 

Visserligen bygger  mitt avsnitt tidigare forskning i det här arbetet på endast tre stora 

studier om den pedagogiska musikterapin som i sin tur hänvisar till andra studier och 

kanske hade avsnittet lagts upp annorlunda om jag istället hade studerat ett ämne med 

rik tidigare forskningsbakgrund. Det har emellertid inte varit något akut problem att 

fylla detta avsnitt av uppsatsen.  
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Det största misstaget som begicks under uppsatsarbetets gång var att inte ha en tydlig 

och väl genomarbetad ide’ från första början gällande metoden för hur empirin  skulle 

insamlas. Val av skolor och val av antalet deltagande lärare borde ha gjorts på ett tidigt 

stadium.  Den ursprungliga tanken för insamling av empiri var att besöka samtliga 

deltagande skolor och att genomföra intervjuer och observationer på plats. Jag borde 

redan innan uppsatsarbetet tog sin början ha sökt efter lämpliga deltagande skolor och 

intresserade lärare som kunde delta i studien och inte försökt ha lösa detta problem i 

efterhand. Telfonintervjuerna som genomfördes gav mig möjligheten att samla in ett 

gediget intervjumaterial vilket underlättade möjligheten att dra djupare slutsatser 

gällande musikterapins integrering i det pedagogiska arbetet och vilka aspekter som 

påverkade förutsättningarna för denna typ av integrering. Emellertid borde dessa 

intervjuer ha spelats in och transkriberats i efterhand. Anteckningarna som fördes med 

dator under samtalets gång var ej en metod som höll vetenskapligt. I slutskedet av 

uppsatsarbetet skickades dock ett e-mail ut till respondenterna där samtliga 

intervjufrågor som vi tidagre hade diskuterat via telefon fanns med. Respondenterna 

gavs genom denna kompletterande åtgärd att ge fördjupade väl genomtänkta svar på 

mina frågor. Min åsikt med facit i hand är att 8 skolor med 8 deltagande lärare med stor 

geografisk spridning i Sverige gav mig ett tillräckligt omfattande resultat för att kunna 

dra betydande slutsatser gällande vilken roll musikterapin spelade i det pedagogiska 

arbetet med särskoleelever samt vilka förutsättingar som låg till grund för att detta 

skulle kunna möjliggöras.   

 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

När det gäller vidare forskning i Sverige rörande hur väl musikterapin integreras i det 

pedagogiska arbetet med särskoleelever finns en intressant aspekt i Katrina MacFerran 

och Daphne Ricksons studie (McFerran & Rickson 2007) där det framgick att endast 

41% av särskolorna i Australien hade tillgång till en extern musikterapeut. En liknande 

studie borde genomföras i Sverige, då det empiriska urvalet på endast 8 skolor i denna 

studie är en alldeles för blygsam andel för att kunna undersöka hur vanligt det 

förekommande det är i Sverige att särskolor har tillgång till en musikterapeut och 

musikterapi i sin dagliga verksamhet.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1:  

 

Intervjufrågor: 

  

Berätta om din utbildningsbakgrund och din arbetslivserfarenhet med fokus på arbete 

inom högstadie/gymnasiesärskolan. 

 

Hur utformar du undervisningen i din särskola? Vilka faktorer påverkar? (Empiriska 

forskningsreultat, erfarenheter från tidigare undervisning, den enskilda elevernas behov) 

 

Berätta kortfattat om hur den dagliga undervisningen i din högstadie/gymnasiesärskola 

går till! (Vilka mål arbetar man mot, vilka aktiviteter ingår, rutiner, et.c )   

 

Hur utvärderas arbetet inom högstadie/gymnasiesärskolan? (Föräldra kontakt, kontakt 

lärare elev, lärare emellan)   

 

Integreras musikterapi  i det pedagogiska arbetet med särskoleelever eller har eleverna 

tillgång till att träffa en musikterapeut externt inom eller utom skolan? Om musikterapi 

integreras i det pedagogiska arbetet med särskoleeleverna beskriv i så fall hur det 

arbetet ser ut? 

 

Anser du att skolans ekonomiska resurser är en viktig faktor för möjligheten att utforma 

musikterapeutiska program ? Om svaret är ja anser du i så fall att ekonomin är en 

begränsande faktor när det gäller möjligheterna att bedriva undervisningen på bästa 

sätt? Skulle ökade ekonomiska resurser exempelvis kunna leda till att skolan har 

möjlighet att anställa en extern musikterapeut?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

Bilaga 2, Missivbrev: 

Hej!  

Mitt namn är Johan och jag studerar till musiklärare vid Linneuniverstitetet i Växjö. Just 

nu studerar jag min sjunde termin och skall just börja skriva min uppsats på 

grundläggande nivå. Titeln på uppsatsen är ”Musikterapins roll i det pedagogiska 

arbetet med särskoleelever”.  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning ämnet musikterapi integreras i 

det pedagogiska arbetet med särskoleelever och när detta sker undersöka hur denna 

integrering ser ut. Jag vill ta redan på hur det musikpedagogiska arbetet i särskolan på 

högstadie och gymnasienivå bedrivs och vilka förutsättningar som påverkar 

möjligheterna till integration med musikterapi.  

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Ventenskapsrådets forskningsetiska 

priniciper. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s.6). Detta innebär att 

deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du närsomhelst avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Om du har några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare för mer information 

Vänligen Johan Kuylenstierna  

Tel:0702-804349 

email: johan.kuylenstierna88@gmail.com 

tel:0702-804349

