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Abstract

Svenskt titel:  ”Att fånga elevens intresse”.  En intervjustudie med
                       musikpedagoger i grundsärskolan om lektionsplanering och val av  
                       undervisningsmaterial.
English title:   ”To capture student interest".  An interview with music teachers in   
                        compulsory school for lesson planning  and the selection of  
                        teaching materials.

I denna studie har syftet varit att undersöka musikpedagoger i särskolan och 
deras planeringssätt och framtagning av lektionsmaterial. Undersökningen har 
gjorts i form av intervjuer med tre musikpedagoger. I diskussionskapitlet 
relateras informanternas svar med den forskning och bakgrund som beskrivs i 
uppsatsen. Tidigare forskning beskriver att vid planering använder sig pedagoger 
oftast av improvisation, elevinflytande och egen erfarenhet. Vid framtagning av 
material är det oftast lektionens aktivitet, elevers musiksmak och färdighetsnivå 
som styr innehållet enligt tidigare forskning. Studien visar att  alla tre pedagoger 
använder sig mycket av sin erfarenhet vid planering. Framtagningen av material 
skiljer sig på så sätt att en pedagog arbetar mycket med elevinflytande där eleven 
oftast bestämmer materialet. En annan pedagog har sångpärmar på skolan med 
många sånger och den tredje pedagogen kan oftast använda sig av nätet för att 
hitta sånger till förutbestämda teman som skolan ska arbeta med.

Nyckelord: Planering, material, grundsärskola, läroplan, samplanering, 
samarbete, musikundervisning
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1  Inledning

I fem år har jag undervisat musik i en grundskola i mellersta Sverige. Skolan har 
elever ifrån förskoleklasser upp till årskurs 6 samt elever i grundsärskolan och 
träningsklass vilka jag också undervisar musik för. När jag fick tjänsten så hade 
skolan inte haft någon musikpedagog utan klasslärarna själva har stått för 
musikundervisningen samt att en slöjdlärare tillsammans med en klasslärare tagit 
åt sig uppgifter som skolavslutningar och olika traditionella evenemang på 
skolan. Så när jag började mitt nya arbete som musiklärare förstod jag väldigt 
tidigt att det skulle bli ett ganska så ensamt uppdrag att få igång 
musikverksamheten i skolan i och med att en musiklärare i en skola är just oftast 
bara en musiklärare. Det fanns ingen annan musikpedagog att föra en diskussion 
med om verksamhetsideér. Det blev mycket sökande efter arbetsmetoder och 
material ifrån alla möjliga forum som musikböcker, sociala medier, 
musiklärargrupper  för att forma och genomföra musiklektioner efter läroplanens 
riktlinjer.
     Men den största utmaningen blev ändå att forma musiklektioner för 
grundsärskolans elever. Detta uppdrag innebar ett helt annat sätt att tänka och, 
tycker jag, en mycket svårare uppgift. Elever i särskolan har olika diagnoser och 
befinner sig på väldigt olika nivåer med tanken på inlärningsförmågor och 
rörelsefunktion. Det finns ett större behov av att anpassa lektioner till den 
enskilda individen i grundsärskolan än för grundskolans elever. Dessa faktum 
gjorde det svårare för mig att hitta material och forma musiklektionerna så att de 
gav resultat och utveckling för varje elev inom musiken.  
             I och med att det finns ett större behov av att anpassa lektioner till den 
enskilda individen i grundsärskolan för att få ett resultat som utvecklar skulle det 
betyda att specifika riktlinjer och utbildningar borde finnas tillgängliga för en 
musikpedagog som ska undervisa musik i grundsärskolan. 
             Frågor rörande val av lektionsmaterial och planeringar blev ganska så 
snabbt allt mer akut då jag kände att min kompetens som musiklärare inte riktigt 
räckte till i och med att eleverna i grundsärskolan kräver av pedagoger en 
förförståelse av vad det innebär med att ha en funktionsnedsättning eller diagnos. 
Mina funderingar kretsade kring över andra musikpedagogers sätt att undervisa 
musik i grundsärskolan, deras rutiner i att hitta material och planering av 
musiklektionen.
       I Läroplanen för grundsärskolan står det skrivet under rubriken ”En 
likvärdig utbildning” att ”undervisningen ska anpassas  till varje elevs 
förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s. 8). Dessa ord är skrivna under 
kapitlet om skolans  värdegrund och uppdrag det vill säga med vilken grundtanke 
och vilken inställning skolan ska lära ut till elever och vilket uppdrag skolan har 
i relation till eleven. 
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            Min undervisning i musik måste vara anpassad till varje enskild elev i 
grundskolan så att min kunskap når fram till eleven och att eleven kan nyttja 
denna kunskap vid framtida behov. Detta gäller naturligtvis även för särskolans 
elever. I undervisningen möts pedagoger oftast av elever, som jag har nämnt 
ovan, med olika diagnoser och olika nivåer gällande inlärningsförmågor och 
koncentration. Detta innebär att det kan krävas av undervisningen att den ska 
anpassas till den enskilda eleven vilket innebär att undervisningen till enskilda 
eleven kan komma att behöva en egen inlärningsmetodik. 
           Det har kommit fram ny forskning om musikens inverkan på människan 
och intresset för ny forskning ökar hela tiden (Granberg, 2007, s. 20).  Att lyssna, 
att spela och att sjunga har visat sig vara bra för både kropp och själ. 1974 
bildades i Sverige Svenska förbundet för musikterapi med syfte att verka för en 
musikterapiutbildning i Sverige och 1981 kunde den första kursen starta vid 
Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm (Hammarlund, 1999, s.110).  Det 
var personer inom specialpedagogik och musikpedagogik som hade ett intresse 
till att starta upp musikterapiutbildningar i Sverige. Musikterapi fanns redan 
inom omsorgsverksamhet och specialpedagogik men arbetssättet började 
utvidgas och praktiseras även i andra instanser som psykiatrin, cancervården och 
neurologisk rehabilitering (Hammarlund, 1999, s.110). Andra utbildningar inom 
musikterapi idag finns i Musikhögskolan Ingesund, Arvika och 
Musikterapiinstitutet, Uppsala (Granberg, 2007, s. 1).  
             Jag har elever i grundsärskolan som har utvecklats med hjälp av musiken 
och utvecklingen har skett i flera olika områden som tal, rörelse, och 
kroppsuppfattning. Flera elever har stärkt sin självkänsla för musik då de fått 
spela, sjunga och diskuterat musik. En elev har utvecklats  ifrån att suttit stilla på 
en stol och inte medverkat alls, till att sakta börja utforma ord och sedan börjat 
sjunga med för att sedan också röra på sig efter sjungna ord om kroppen. Under 
en lång period gjorde vi upprepade övningar och sjöng olika sånger som 
relaterade till kroppen och de olika kroppsdelarna med eleven. Eleven fick ”nöta 
in” och höra om och om igen samma sånger och en assistent satt bredvid för att 
visa de olika kroppsrörelserna. Idag krävs det mycket mindre hjälp ifrån 
assistenten och eleven är aktiv på ett helt annat sätt än vad den var i början av 
musiklektionerna. 
     Många musikpedagoger i grundskolan har till uppgift att undervisa 
grundskoleelever i musik men också särskolans  elever. Denna uppgift kräver 
annan kompentens och förförståelse för hur en lektion ska formas fram för att 
den ska fungera som utvecklande för elever i grundsärskolan i musik. Det blir 
svårare att generalisera eleverna i grundsärkskolan än i grundskolan på grund av 
de olika funktionsnedsättningar och diagnoser. Musiklärare kan behöva uppfinna 
hjulet varje dag i våra musiksalar. Böcker, musikmaterial, noter, eller sånger får 
man leta fram själv och man får prova sig fram och se vad som fungerar eller 
inte. Likadant blir det för grundsärskolans musiklektioner. Detta arbetssätt bör 
lyftas fram och disskuteras om det är det ultimata för en fungerande 
musiklektion. Genom att närmare undersöka hur andra musikpedagoger arbetar 
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hoppas jag på att få en större inblick i och förståelse för olika metoder och 
material till musiklektioner för grundsärskolan.
                     
2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur musikpedagoger eller andra 
pedagoger planerar sina musiklektioner och hur undervisningsmaterial väljs ut i 
undervisningen i musik i grundsärskolan.

2.1 Frågeställning

•    Hur görs planeringen till musiklektionen?
•   Hur väljer musikpedagogerna material till musiklektionerna?      

3  Bakgrund

Skollagen och läroplanen är lagar och riktlinjer för skolans funktion i samhället 
och vilka skyldigheter den har mot eleven. Men även vilka skyldigheter eleven 
har mot skolan. Med tanken på valet av undersökningen så är det relevant att 
veta vilken uppgift skolan har och vad som ska undervisas  i de olika 
ämnesområdena. Därefter tas det upp i studien fakta om forskning i skolan och 
musikundervisning. Intressant för studien är att få en förförståelse över vad det 
är som kan ”ställa till det” så att en musiklektion kan uppfattas  mindre effektiv. 
Resultat ifrån Skolinspektionens kvalitetsundersökning Musik  i grundskolan — 
är du med på noterna visar att tiden, planering, samarbete och utvärderingar är 
faktorer som kan avgöra om en musiklektion uppfattas som bra eller mindra bra. 
      I följande avsnitt Planering beskrivs det hur pedagoger följer sina 
planeringar olika och vad som kan vara det styrande när pedagoger planerar 
musiklektioner i särskolan. Att välja undervisningsmaterial kan i dagens läge 
vara ett mer komplicerat arbetsmoment. Vårat informationsflöde ökar med 
snabba steg och kan innebära nya villkor för hur en pedagog kan arbeta. I 
avsnittet Val av undervisningsmaterial beskrivs vilka olika faktorer som avgör 
pedagogens val av undervisningsinnehåll och informationsflödets effekt i 
samband med skolan. 
            

3.1 Skollagen

Skollagen omfattar alla skolformer. Den beskriver de bestämmelser som gäller i 
det svenska skolväsendet. I paragraf 4 om ”Syfte med utbildning inom 
skolväsendet” (SFS 2010:800 11 kap 4 §) står det skrivet: 
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I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så att  de utvecklas så långt som möjligt. 
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800, 11 kap, 4§)             

                       

I paragrafen ovan beskrivs skolan och pedagogens ansvar och uppdrag att 
anpassa varje lektion och utbildning till den enskilde elevens förmåga att uppta 
kunskap och information. Det är skolans plikt och lag att se till att varje elev kan 
tillgodogör sig en utbildning. Vidare så beskriver §5 under rubriken ”Utformning 
av utbildning” (SFS 2010:800, 11 kap, 5§):

           

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (SFS 
2010:800, 11 kap, 5§).

  

Med andra ord allt som undervisas  i skolan ska vara vetenskapligt förankrade 
och ha en tillförlitlighet. För att sätta in denna lag i praktiken, i en musiklektion, 
så betyder det att pedagogen ska ha en vetenskaplig kvalitet på material och 
metod som också ska ha beprövats förut i andra lektionssammanhang eller annat 
sammanhang. Här kan lagtexten också tolkas som att pedagogen själv bör ha 
utbildning och kunskap om vad som är vetenskapligt grundad utbildning och 
vilken utbildning som har en ”beprövad erfarenhet”.
   Under rubriken ”Barnens och elevernas lärande och personliga 
utveckling” (SFS 2010:800, 3 kap, 3§) tydliggörs vikten av att lektioner anpassas 
efter elevens individuella förmågor och eventuella funktionsnedsättningar. I 
praktiken så innebär det att pedagogen ska kunna undervisa musik på den nivån 
så att varje elev får det stöd som behövs för att uppnå alla kunskapskrav och 
kunna utvecklas inom ämnet oberoende av funktionsnedsättningar eller annan 
diagnos. Men även utmana elever som lättare når kunskapsmålen för en fortsatt 
utveckling och stimulans.  

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt  att  uppfylla de olika 
kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 
motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst  ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 2010:800,  3 kap, 3§)

3. 2  Styrdokumenten

Grundsärskolan har precis som grundskola, specialskola och sameskolan en  
egen läroplan, Läroplan för grundsärskolan 2011. Läroplanen är indelad i tre 
delar (Skolverket, 2011,  s. 3):
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1. Skolans värdegrund och uppdrag

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

3. Kursplanen som kompletteras med kunskapskraven. 

I kapitlet om ”Skolans värdegrund och uppdrag” är det fastslaget under rubriken 
”En likvärdig utbildning” att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov” (Skolverket 2011, s. 8). Men en likvärdig utbildning 
behöver inte betyda att alla skolor i Sverige ska bedriva en lika utformad 
utbildning utan hänsyn ska tas till de olika behoven, förutsättningar och vilka 
olika alternativ som väljs för att nå kunskapsmålen. En närmare förklaring till 
denna värdegrund är att olika elever har olika anledningar till varför det finns 
svårigheter att nå de givna målen. En slutsats som kan dras här är att en 
musiklektion behöver inte se lika ut för alla skolor och klasser. 
               I den tredje delen av läroplanen finns det utförligt beskrivet om vilka 
kunskapskrav som gäller för de olika ämnesområden inom grundsärskolan och 
kursplanen för ämnesområdet. Kursplanen är indelad i två delar, ämnets syfte 
och det centrala innehållet. I början av kursplanen finns det också skrivet en 
motivation till varför respektive ämne finns med i läroplanen och därav ska 
aktivt undervisas i skolan. Syften talar om vilka kunskaper som ska utvecklas 
inom ämnesområdet och varför, samt en grundlig beskrivning av de långsiktiga 
målen för ämnet. Syftet ger en helhetsbild av undervisningen kopplat till det 
centrala innehållet och förklarar vilka de tänkta förmågor är som ska utvecklas 
inom ämnet hos eleven. I undervisningen för musik är det följande förmågor som 
ska ges möjlighet till eleven att utveckla:

- sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang
- kombinera musik med andra uttrycksformer
- jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer 
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  (Skolverket  2011, s. 70)

I det centrala innehållet får alltså pedagogen riktlinjer för vad som ska tas med i 
undervisningen med tanken på de olika förmågor som ska utvecklas hos eleven. 
          Det centrala innehållet är utformat på ett vis som gör det möjligt för 
pedagogen att ”göra egna fördjupningar eller tillägg” i sin undervisning 
(Skolverket 2011, s. 4). Pedagoger behöver dock ta hänsyn till de givna 
undervisningsinnehållet och koppla detta till de förmågor som ska utvecklas.  
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3. 3 Faktorer som påverkar lektionskvalité 

I Sverige befinner sig forskning i musikterapi i ett tidigt stadium med flera olika 
projekt men det är också ett ämne som det forskats väldigt lite i (Granberg, 2007, 
s. 26). Hammarlund (1999) beskriver läget som ”i sin linda och behöver 
utvecklas” ( s. 116).
          Ett samarbete mellan de nordiska länderna inleddes 1993. Detta 
samarbetet har som syfte att utveckla forskningen om musikterapi. Norge har 
arbetat med musikterapi hos barn sedan 1970-talet. Redan då visade det sig att 
barn reagerade positivt med musik som terapi. I och med forskning 
uppmärksammades det hur den sensoriska och den motoriska utvecklingen var 
positiv (Granberg, 2007, s. 26). Men hela processen och utvecklingen tog också 
lång tid. Enligt Granberg så är just tiden av stor betydelse. Hon framhäver hur 
tiden kan vara en bristvara för musikterapeuter. Att generellt bestämma hur 
mycket tid som ska användas till varje barn/patient är inte en modell som kanske 
fungerar på bästa sätt. Terapeuter behöver olika tid för olika barn/patienter. Vad 
som avgör om tiden räcker till är hur terapeuten binder kontakt, barnets/
patientens förmågor och motivation (Granberg, 2007,  s. 170).  Hon skriver:
  

Kortare eller längre sessioner för eleverna borde få styras av elevernas 
förmåga [...] Tiden får inte styra, utan tvärtom. Terapeuten vill kunna invänta 
elevens reaktion och eleven ska kunna få spela så länge som det behövs vid 
varje möte (Granberg, 2007,  s. 169).
               

En annan typ av tidsbrist är tid för samarbete med annan personal på skolor och 
föräldrar. Denna tid ses som mycket värdefull då pedagoger har möjlighet till att 
dela med sig olika kompetenser, fortbildningar, kunskaper och elevinformation. 
Däremot är tidsfrågan en svår sak att lösa då tiden är begränsad. Ett alternativ är 
att då se över hur tiden används och att vara flexibel och mottaglig för olika 
förändringar  (Granberg, 2007,  s. 170). 
              I Skolinspektionens kvalitetsundersökning Musik i grundskolan — är du 
med på noterna, 2011 redogörs en granskning av 35 grundskolor i Sverige. 
Anledningen till granskningen är att få en generell bild av musikundervisningen i 
grundskolan. Visserligen är det inte en granskning av grundsärskolan men 
resultaten kan till viss grad vara relevanta då musiklärare oftast undervisar både 
grundskolor samt  grundsärskolor.  
            Granskningen visar att skolor har olika sätt att fördela och disponera 
tiden för musikämnet.  Problematiken är att timmarna är ytterst få och skolorna 
måste ha en bra bild av hur tiden ska organiseras och disponeras i alla årskurser. 
Granskningen visar också att tiden och planeringen är faktorer som har stark 
påverkan till musikundervisningens innehåll och kvalitet. En annan tidsfråga är 
timplanen i relation till målen. I rapporten formuleras följande:
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Musikämnet förutsätter att eleverna ska få utveckla musikaliska färdigheter 
och träna sig att lyssna, vilket kräver tid. Mot bakgrund av de få timmar som 
ämnet har är det synnerligen viktigt att tiden används effektivt och att
skolorna har en tydlig bild av hur tiden ska disponeras genom alla årskurser 
så att elevernas kunskapsutveckling gynnas på bästa sätt (Skolinspektionen, 
2011,  s. 19).

Den begränsade timplanen för ämnet kräver en utförlig planering. Vad som också 
har kommit fram av granskningen är att vid planering av undervisningsmetod är 
oftast metoderna inte tillräckligt anpassad till elevers olika behov och 
förutsättningar (Skolinspektionen, 2011, s. 16).  Slutsatsen i rapporten är att 
skolor behöver förbättra sina planeringar för att tillgodose elevers behov i 
musikämnet (Skolinspektionen, 2011, s. 7). Däremot är det viktigt att inte förbise 
att musikpedagoger oftast verkar ensamma på sina arbetsplatser och möjligheter 
till utbyte av erfarenhet, arbetssätt och metodik kan vara problematiskt 
(Skolinspektionen, 2011, s. 8). Skolinspektionens kvalitetsrapport påvisar att 
önskan och behovet är stort bland musikpedagoger att få möjlighet till att 
diskutera och att utbyta erfarenheter för att kunna utvecklas i sitt yrke.  Det finns 
också ett behov hos musikpedagoger till kompetensutveckling 
(Skolinspektionen, 2011, s. 17).  Granberg (2007) menar att ett bra samarbete 
kollegor mellan fungerar också som en form av fortbildning och att det är 
ledningens uppgift i skolorna att se till att tiden för sådana sammanträffar ges.  
             

          
Att ge den tiden till en grupp kunde bli en form av fortbildning, där olika 
kompetenser delar med sig av sina kunskaper och kompletterar varandra. 
Motsatsen, att hålla sin kunskap för sig själv, leder förstås enbart till 
konkurrens — istället för kompletterande samarbete. (Granberg, 2007, s. 
170)

Bristen av samarbete och kunskapsutbyte kan utvecklas till en konkurrens 
kollegor mellan vilket inte är gynnande för skolarbetes utveckling.
               Vidare visar granskningen i Skolinspektionens kvalitetsundersökning 
(2011) att det i skolorna finns en brist på utvärderingar av musiklärarens roll och 
dess undervisningsmetoder. Detta har bidragit till att pedagogerna själva säger att 
man som musikpedagog  inte varierar sina lektioner tillräckligt och att ”det finns 
risk för en viss slentrian vad gäller formerna för hur pedagoger bland annat 
musicerar” (Skolinspektionen,  2011,  s. 17).
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3. 4  Planering

Skolinspektionens kvalitetsrapport (2011) visar att det oftast är planeringen av 
musiklektionen som kan vara det svåra. Musik som ämne menas vara 
komplicerat och ställer stora krav på pedagogen och pedagogens kompetens 
(Skolinspektionen, 2011, s. 17). Granberg (2007) har i sin intervjuundersökning 
frågat musikpedagoger och terapeuter om hur planering och uppläggning av 
musiklektion kan se ut. En informant sa att planering finns men att den inte alltid 
följs och det är beroende på elevers humör och motivation. Informanten menade 
att hen brukar ”känna in”  hur eleven mår och därav forma lektionen. En annan 
informant beskriver att en planering finns men ger också plats för egen 
improvisation. Den tredje informanten, som arbetar i grundskola, har en lektion 
som följer planeringen ganska så precis och följer ett återkommande mönster 
(Granberg, 2007, s. 141 f). 
               I Granbergs undersöknings framgår det att det finns mycket gemensamt  
mellan musikterapeuter och musikpedagoger när det gäller planeringen och 
uppläggningen av lektionen. Vad som också framgår är att innehållet påverkas 
och anpassas efter hur elever mår och att man som musikterapeut/pedagog oftast 
kan ”känna av” elevers dagsform. Ett annat viktigt argument till hur 
musikpedagoger planerar en lektion är pedagogens medvetenhet om de särskilda 
behov hos elever och som många gånger är avgörande för hur en lektion kan se 
ut (Granberg, 2007,  s. 160).
             Dyreborg (1975) menar att flexibilitet och variation är något att föredra 
som musikterapeut/musikpedagog. Det kan lätt hända att en musikterapeut/
musikpedagog hamnar i gamla mönster och försöker genomföra aktiviteter som 
fungerat tidigare men som inte längre fyller samma funktion. Dyreborg (1975) 
menar också att alla metoder och aktiviteter inte funkar för alla barn/elever. Han 
skriver:

Som musikterapeut måste man med hjälp av fantasi och flexibilitet 
åstadkomma en omväxlande rad av attraktiva musikaktiviteter som kan 
fånga barnens uppmärksamhet och ge dem vissa grundläggande rytmiska 
och musikaliska erfarenheter, oavsett på vilken färdighetsnivå de befinner sig 
(Dyreborg, 1975,  s. 139)

Om en situation uppstår där den färdiga lektionsplaneringen inte längre har en 
bra funktion är det att föredra att ändra på den aktiva musiklektionen istället för 
att följa sin planering slaviskt (Dyreborg, 1975, s. 150).
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3. 5  Val av undervisningsmaterial 

En lärare har alltid möjlighet till att välja mellan olika material men ibland kan 
valet stå mellan att välja nytt eller att låta bli att välja.  Det handlar alltid om ett 
val. Ralf Sandberg (1996) har i sin doktorsavhandling Musikundervisningens 
yttre villkor och inre liv tagit upp förhållandet mellan samhällets 
musikproduktion och den kunskap i musik som präglas i klassrummen. Vad  som 
har kommit fram är att det blir allt mer komplicerat att veta vilken kunskap som 
ska väljas av pedagogen då kunskapsmassan i dagens samhälle ökar snabbt och 
det sker snabba förändringar i kunskapsflödet. Det bildas en kunskapsträngsel 
och svårigheter kan uppstå då pedagoger inte vet vilken kunskap som ska väljas. 
Denna utveckling präglar inte minst läroplanen och tanken kring den (Sandberg, 
1996, s. 237). Han beskriver fenomenet på följande sätt:
     

Kunskap om urvalet blir i sig en alltmer väsentlig fråga för lärare och elever 
i en demokratisk skola, rent av en grundläggande baskunskap eller ”nyckel” 
till kunskap. Den senaste läroplansutvecklingen kan därför sägas vara 
präglad av en övergång från urvalet av kunskap till kunskap om urval. En 
situation där somliga ”vet innan de väljer”  och andra ”väljer innan de 
vet” (Sandberg, 1996,  s. 237).

Det Sandberg skriver kan tydas att som lärare kan det uppstå olika svårigheter 
och dilemman vid framtagning av material. Lärare kan behöva pröva sig fram 
mera, då flödet av kunskap och material strömmar in i snabb takt. Tillfällen 
uppstår där material väljs ut för att utforskas i klassrummet istället för att läraren 
före urvalet av material känner till om materialets innehåll och funktion. 
              Musikämnet i sig kan också beskrivas som ett ämne med mera praktiska 
aktiviteter då lärarna också är aktiva och engagerar sig i musicerandet med 
eleverna. För att fånga elevers lust till musik är pedagogen lyhörd till elevens 
musiksmak och motivation till instrumentspel. Valet av material till 
undervisningen präglas av elevers idéer och musikintressen och detta bidrar till 
att pedagoger tar fram material som oftast är egenproducerad. Det egna 
materialet blir mer användbart än att följa en läroplan eller arbetsplanen på den 
lokala skolan. Faktorer som lärarkompetens, eget intresse, elevinflytande och  
ideologisk syn blir det styrande i ämnesinnehållet och läroplanen kan bli 
åtsidosatt (Sandberg, 1996,  s. 183).
          Marie-Helene Zimmerman-Nilsson (2009) undersöker i sin avhandling 
Musiklärarens val av innehåll om lektionsaktivitetens betydelse för pedagogens 
val av innehåll. Avhandlingens resultat visar att vad som kan avgöra ett val av 
lektionsinnehåll är vilken aktivitet som utförs. Är aktiviteten att musicera med 
instrument är det aktiviteten som styr innehållet. Elevernas musiksmak, 
färdighetsnivå och spelteknik blir det avgörande av lektionens innehåll. Musiken 
blir också ett socialt moment då lärare anpassar svårighetsnivån till alla elever 
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vilken innebär att alla elever kan spela och medverka. Detta skapar en 
samhörighet i gruppen (Zimmerman-Nilsson, 2009, s. 116). Däremot vid mera 
teoretiska innehåll som musikteori, olika musikskalor och gehörsövningar  är det 
innehållet som styr aktiviteten. Det material som ska läras ut är förberett och ska 
vara styrande under lektionen (Zimmerman-Nilsson,  2009,  s. 117).

3. 6  Sammanfattning bakgrund

Skollagen beskriver att skolan ska sträva efter individuellt anpassade lektioner 
där elever ska få stöd och utmanas. Undervisningen ska vila på vetenskaplig 
grund, beprövad erfarenhet och att eleven har en rättighet till utbildning som 
anpassas och utmanar. Hur ställer sig detta till frågan om planering och val av 
material? Anpassade lektioner efter elevers behov kräver kunskap och erfarenhet 
om eleven. Vad tittar en pedagog på för att få förståelse över elevens 
kunskapsnivå och sedan kunna dra en slutsats om vilket material som ska vara 
metoden till utveckling? 
             Planeringsarbetets relevans gällande lektionskvalité är av stor vikt men 
det finns faktorer som styr planeringsarbete på ett både negativt och positivt sätt. 
Tidsbristen hos pedagoger är en faktor som kan försämra planeringsarbetet samt 
brist på samarbete mellan arbetskollegor och skolor. Den ansträngda timplanen 
som musiktimmarna har kräver ett effektivt och organiserat planeringsarbete för 
att musiklektionen ska vara givande och leverera kunskap till eleven.  Där det 
finns ett fungerande samarbete mellan kollegor finns det också en utveckling 
som gynnar skolan och eleverna. Elevernas dagsform och de särskilda behoven 
är också faktorer som avgör planeringens innehåll. Pedagoger kan göra valet att 
välja bort planeringar där man ”känt av” hur eleven mår och förstått att den 
aktuella planering inte går att genomföra. 
             Vid val av material kan det förekomma att elever väljer vad som ska vara 
innehållet under lektionen. En form som pedagoger kan använda sig av för att 
kunna anpassa lektionen efter elevers förmågor och förkunskap. Svårighetsnivån 
anpassas så att alla elever kan medverka där pedagogen också är lyhörd till 
elevens val av material. Denna form av lektion motiveras med att elevens 
intresse fångas upp och eleven blir motiverad till ett engagemang i musiken. På 
samma gång så prioriteras det egna materialet och faktorer som läroplan och 
arbetsplan kan hamna åt sidan. 
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4  Metod 

4. 1 Den kvalitativa intervjun

Den här studien baseras i första hand på kvalitativa intervjuer i  semistrukturerad 
form. Med kvalitativ intervjuer avses här att fenomen som känslor, upplevelser, 
tankar och intentioner är av intresse vid ett intervjutillfälle och undersökning 
(Ahrne & Svensson, 2011,  s. 12).  ”Kvalitativ data mäts inte, utan det räcker att 
konstatera att de finns där, hur de fungerar och i vilka situationer de 
förekommer” (Ahrne & Svensson, 2011,  s.12). 
            Fördelen med kvalitativa intervjuer i den här studien är att den inriktar 
sig på att fördjupa sig i ämnet ytterligare. I den semistrukturerade intervjuformen 
lämnas det utrymme för följdfrågor och informanten kan då tillföra andra svar 
som kan ge nya synvinklar till studien. Det vill säga intervjuformen är av friare 
karaktär och detta är fördelaktig här då syftet är att undersöka pedagogernas egna 
uppfattningar och funderingar kring musikundervisningen i grundsärskolan.  

4. 2 Urval och genomförande  

Eftersom syftet med  undersökning var att redogöra hur pedagoger själva väljer 
att ta fram material för att sedan forma sina musiklektioner, så var urvalet  av  
personer till intervjustudie pedagoger som står för planering och utförandet av 
musikundervisningen i respektive skola. Studien är riktade till 
musikverksamheten i grundsärskolan alltså var det viktigt att intervjun skedde 
med de pedagoger som förbereder och undervisar musiklektionerna i 
grundsärskolan. En av informanterna som intervjuades var specialpedagog och 
inte utbildad musikpedagog men det bör inte vara av någon betydelse i och med 
att undersökningens syfte är hur pedagoger generellt finner material och planerar 
sina musiklektioner, det är inte en undersökning som inriktar sig på olika 
pedagogers ämneskompetenser. Under arbetet med urval av intervjusobjekt fann 
jag att skolor som bedriver undervisning för grundsärelever är ytterst 
begränsade. Årskurserna är få och pedagogerna är inte många. Därför är studien 
inriktad på hela grundskärskolans årskurser 1-9. 
              Frågorna som ställdes till informanterna är formulerade för att ge svar 
på undersökningens syfte (bilaga 3). För att få svar på planeringens utförande 
valde jag frågor om  hur planeringsarbetet går till och hur pedagoger tänker vid 
planeringen. Vad är det som styr planeringen och vilka prioriteringar görs? 
Planeringsarbetets relevans gällande kvalitén på lektionen är av betydelse därav 
frågornas existens i intervjuerna.
              Ett samarbete med kollegor på skolor kan ha en positiv effekt på skolans 
utveckling och möjligen underlätta planeringsarbetet för musikpedagogen. Finns 
det ett sådant samarbete på skolorna? Om det gör det stämmer det att det 
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underlättar planeringsarbetet? Läroplanen ger riktlinjer om vilka förmågor  
eleven ska utveckla därav min fråga om hur pedagoger tar hänsyn till läroplanen 
vid planeringen för att uppfölja dessa krav. 
             Tiden har i tidigare studier visat sig inte vara tillräcklig vid flera olika 
tillfällen inom förarbetet inför undervisning. Att planera och att samplanera är 
svåra moment att utföra då tidsbristen är en faktor men är ändå viktiga moment 
för en fungerande skola och undervisning. Hur ställer sig informanterna till 
detta? Kan man som pedagog fullfölja planering och förarbeten eller känner 
pedagoger att tiden inte räcker till?
              Studien andra syftesfråga handlar om val av material. Frågor som är 
kopplade till det syftet är om hur pedagoger tar hänsyn till läroplan vid 
framtagning av material? Vilka materialkällor används och vad är tanken bakom 
valet av material? Valet av material kan variera beroende på lektionens innehåll 
och elevers dagshumör. Följer pedagoger exakt sina planeringar och sitt 
materialval eller är pedagoger flexibla och kan läsa av elevers dagsform  och 
sedan göra ändringar?
                    Förarbetet till intervjuerna inleddes med att systematiskt leta fram 
pedagoger som undervisar musik i grundsärskolan för att få önskad information 
till uppsatsens frågor. Jan Trost (2014) förklarar i Kvalitativa intervjuer att när en 
forskare systematiskt väljer ut sina intervjuobjekt får den också tag på det som
önskas, ett så kallat strategiskt urval (Trost, 2014, s. 138). I studien intervjuas tre 
lärare från tre olika skolor. Två av skolorna är kommunala och den tredje är ett 
läkepedagogiskt hem för särskoleelver. Informationsbidraget till denna studie 
kan verka begränsat men informationen kommer ifrån tre olika pedagoger med 
olika förutsättningar och bakgrund vilket kan belysa studien på olika sätt. Alla 
tre pedagoger använder sig dock av läroplanen som inspiration. Två av 
pedagogerna undervisar endast särskolan och den tredje undervisar både särskola 
och grundskola. Anledningen till det begränsade antal informanter är att endast 
ett fåtal skolor har särskoleverksamhet vilket bidrar till ett mindre antal 
musikpedagoger för särskolan.
            Lärarna valde själva plats och tid för intervjun och två intervjuer tog plats 
på respektive arbetsplats och den tredje på ett café i centrum där jag bor. Enligt 
Trost (2014) är det bra om intervjun sker i en ostörd miljö och där informanten 
känner sig trygg (Trost, 2014, s. 65) och min tanke med ett café som 
intervjuplats var att det kan bli svårt. Men det var en plats som informanten själv 
valde och kände sig trygg med. Intervjun fungerade bra och vi samtalade ostört 
under hela intervjutiden.  
              Intervjuerna spelades in på min mobil och direkt efter transkriberades 
hela intervjun så exakt som möjligt. Vid transkriberingen var utgångspunkten de 
frågor som ställdes ifrån frågeformuläret parallellt med de två syftesfrågorna i 
studien. Alla svaren som var direkt kopplade till frågorna antecknades ner och 
tematiserades i resultatdelen. De som sades av informanterna under intervjun 
som var irrelevant  för studien sorterades bort. 
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             Intervjutiden för lärare A var 31 minuter lång, lärare B 52 minuter lång 
och lärare C 25 minuter lång. 
           
4. 3  Etiska övervägande
         
Det finns fyra etiska principer som förklarar vad som ska tas av hänsyn vid en 
intervjustudie. De finns att läsa om i den Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR). De handlar om Informationskravet, Samtyckskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet  (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  Alla 
fyra principer berör området etik och ifrågasätter ”Forskarens rätt och 
möjligheter att bedriva sin undersökning” (Stukát, 2011, s. 130). 
             Informanterna i  intervjustudien blev informerade om min studie och 
syftet och fick därefter själva  bestämma om de ville medverka eller inte. Även 
om informanten har till en början godkänt sin medverkan kan den vid önskad 
tillfälle avbryta intervjun. Informanterna fick också information om att intervjun 
är frivillig.             
             Alla informanter behövde ge sitt medgivande om att intervjusamtalet får 
spelas in men blev också informerade om att deras personliga namn och skolan 
de arbetar i kommer att bli kodade. Ett kontrakt (efter begäran) skrevs där både 
intervjuobjekt och intervjuare skrev under att informanterna och respektive 
arbetsplats förblir anonyma. Det inspelade material kommer att förvaras på ett 
säkert ställe där ingen obehörig har möjlighet att ta del av inspelningsmaterialet. 
Allt material ifrån intervjun kommer att skrivas ner och användas endast till 
denna undersökning och ingenting annat. 

5  Resultat

I denna del presenteras resultatet av sammanställningen av de tre genomförda 
intervjuerna med de lärare som arbetar med  musikundervisningen på de tre olika 
skolorna. Varje intervju redovisas i separat form. Intervjupersonerna har 
fingerade namn efter begynnelsebokstäverna A, B, C i den ordning som 
intervjuerna skedde. 
           

5. 1  Informant A  

Den första lärare som intervjuades arbetar på en grundsärskola i en kommunal 
skola, som sträcker sig ifrån förskoleklasser till årskurs 6. LA (lärare A) är 
utbildad grundskolelärare F-6 och har också en speciallärarutbildning. 
Grundsärskolan har fem klasser och LA är klasslärare i en av klasserna samt att 
hon undervisar en grupp i musik en gång i veckan. Grundsärskolan har ca 35 
elever och ibland så undervisar LA hela gruppen i musik samtidigt men för det 
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mesta delas gruppen in i två grupper. Den mindre gruppen, ca 8-9 elever,  
undervisar en annan lärare musiken och eleverna där är de mest svaga och 
många har en rörelsehinder av något slag. LA har den större gruppen med ca  28 
elever. Alla elever har musik en gång i veckan men det förekommer också extra 
musiklektioner i de respektive klasserna vid behov. 
         Skolan har ingen musiksal då musiklektionerna bedrivs i ett vanligt 
klassrum. Musiklektionerna förbereds med att dra undan bänkar och stolar för att 
göra utrymme.  LA har arbetat på skolan i 15 år och har också varit den som 
hållit i musiklektionerna under dessa 15 år. Formen i skolan bland lärararna 
fungerar som så att olika ämnen delas upp sins mellan pedagogerna  beroende på  
pedagoens erfarenhet och kunskap.  Alla lärare har inte utbildning i alla ämnen 
så därav denna uppdelning. 
        Skolans elever har olika diagnoser som autism, ADHD, barn med 
hörselnedsättning, barn med nedsatt syn och olika diagnoser inom 
utvecklingsstörning. 

5.1.1  Planering

I denna grundsärskola är alla lärare med och gör en helårsplanering i musiken. 
Lärarna jobbar nära varandra med tät samarbete och tillsammans bestämmer man 
ett tema för musiken som eleverna ska få jobba med under hela året. Temat kan 
vara av olika slag men vid planeringen försöker pedagogerna få en koppling 
mellan läroplanen och temat som har valts. Exempel på tidigar teman har varit 
närmiljön, matematik, språk och Astrid Lindgren. Detta år har ett tema valts ut 
som handlar om kamratskap och att inte mobba. Helårsplaneringen ska sedan 
mynna ut i en föreställning. Eleverna övar in sånger, teater och dans och hela 
föreställningen spelas sedan upp för släkt och vänner vid årets slut på skolan. Vid 
planeringen använder sig lärarna av kommentarsmaterialet för lgr11 som ger en 
bra syn på de ämnesövergripande kopplingarna som finns att använda sig av. LA 
förklarar: 

Musiken den ska finna någonstans...man måste få in saker i ett sammanhang 
(LA 120416).

             

Vid frågan om hur planeringen går till får jag till svar att det är alla pedagoger 
som är med och bestämmer temat men att det är främst LA som gör hela 
planeringsarbetet, både den långsiktiga och den kortsiktiga. LA förklarar att i och 
med att LA också är klasslärare räcker inte riktigt tiden till för planering. 
             Vid frågan om nackdelar och fördelar med deras sätt att arbeta kollegor 
mellan svara LA:
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Jag tycker att det är en fördel, det är liksom ett arbetssätt som vi har, sen 
ligger det på mig att ha en idé, det ligger på mig att få ihop storyn. Man kan 
ju komma på lite låtidéer men det ska ju bli någonting utav det här eftersom 
vi har ju målet med en föreställning varje år. Nackdelarna kanske är min 
belastning då, att jag inte har särskild tid, för jag gör ju det på min fritid kan 
man väl säga...om vi hade en utomstående musiklärare så skulle det vara det 
den gör (LA 120416).

             
LA använder mycket av sina tidigare erfarenheter inom musikundervisningen för 
planering för att vinna tid. LA förklarar vidare att när det börjar dra ihop sig för 
föreställningen måste även de andra klasslärarna öva musiken i sina klassrum 
utöver de ordinarie musiklektionerna. LA ansvarar också här för planeringen. 
När jag frågar LA om för- och nackdelar med att planera musiken tillsammans 
med kollegor svarar hon att det som egentligen är det svåra är att få tiden att 
räcka till. LA förklarar så här:

 
Alltså, det är väl egentligen tiden...jag har det här i mitt huvud och det ska 
jag göra om en haltvimme. Men att då också hitta tid till att förmedla det till 
en annan person (LA 120416).

De musiklektioner på skolan som inte kräver så mycket planering är när 
traditioner som lucia och julspelet ska övas in. Årskurs 3 är ansvariga för 
luciafirandet på skolan och julspelet spelas upp av årskurs 6.  Materialet för lucia 
och julspelet är standard och höstterminen är en tid som används till att öva med 
eleverna. Alla musiklektionerna har en form som ser likadan ut varje gång där  
lektionen börjar med en välkomstsång och slutar med en slutsång varje gång. 
Dessa sånger ligger fast men ändras möjligen efter något år då nytt material letas 
fram.
             Jag frågar LA om det finns material eller någon metodik som fungerar 
bättre än andra och LA svarar att det kan också handla om den egna erfarenheten 
om hur man som pedagog undervisar. Men hon fortsätter och förklarar att 
möjligen det teoretiska inom musiken kan bli krångligare att lärar ut och svårare 
för eleven att förstå. Hon säger:

Jag tror inte att nån vet vad en 3/4 takt är liksom, vi tittar ju inte riktigt på 
noter...det kanske handlar om att ta in musiken liksom via sin sinnen på olika 
sätt (LA 120416).

                         
På frågan vad som avgör om planering och val av material har varit en bra 
förberedelse till lektionerna svara LA att när hon når fram till eleven och eleven 
förstår och när eleven tycker det är roligt och intressant, då har ett jätteviktigt 
mål uppnåtts. Allt detta är, enligt LA, ingången till att skapa. LA forsätter med 
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att förklara att när man som pedagog har fått igång ett resonemang, en lust och 
nyfikenhet hos eleven, kan flera mål nås tillsammans.
               Ett kollegialt  samarbete med andra skolor förekommer inte just nu. För 
några år sedan fanns det ett samarbete med särskolorna i kommunen då skolorna 
anordnade en elevkör och hade uppvisningar på en kulturfestival. Men LA 
tillägger att varje skola övade sångerna för sig och att skolorna sedan samlades i 
kulturhuset för en gemensam föreställning. Det kollegiala samarbetet var mera  
klasslärarna mellan och inte musiklärarna.  LA var ansvarig för körprojektet och 
gjorde planeringen och valde  sångerna. 

5. 1. 2 Val och tillgång av material

Vad det gäller material på skolan och vad som används är LA ganska så nöjd 
med det som finns. Behövs det gitarrsträngar så går det att inhandla utan problem 
men det har inte gjorts någon förfrågan på att få köpa in till exempel keyboard 
eller andra instrument. LA förklarar att ibland krävs det att vara kreativ och hitta 
lösningar inom skolan och vad som finns där. Visst finns det instrument som 
ukulele, men det är ett instrument som är ganska så svårt att spela på för eleverna 
i särskolan. 
             LA förklara att de använder sig en hel del av olika appar som material 
till musiklektionerna. Apparna används till att skapa musik, skapa ljud och 
slingor. Det har inte varit problem för LA att inhandla olika appar vid behov för 
att undervisa i musik. LA säger: 

 Jag har nog aldrig känt att det har fattats någonting (LA 120416).

En annan källa som det finns material att hämnta ifrån nätet heter ”Låtoteket”. 
Material i övrigt letas fram ifrån skolans ca 15 olika musikböcker men främst så 
letas det fram nytt material på nätet som kan passa de olika teman som valts av 
pedagogerna till musiklektionerna. LA förklarar ett exempel:

Vi tänker så här, nu har vi en föreställning och då behöver vi ha någon gunga 
låt. Något som handlar om gunga. Då söker vi efter något som handlar om 
gunga, något som känns som att man gungar eller något som har gunga i 
refrängen (LA 120416).

Och vid frågan om LA känner att det material som finns är tillräcklig för 
undervisningen i musik, svarar LA:

  
Ja, det tycker jag. Man kan ju behöva lite inspiration, men det finns ju 
bibliotek, det finns ju appar (LA 120416).
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5. 2 Informant B 

LB (lärare B) arbetar på en antroposifisk läkepedagogisk verksamhet och 
undervisar elever i musik för grundsärskolan. Åldrarna på eleverna är ungefär 
ifrån nio år till sexton år, huvudsakligen mellanstadiet och högstadiet. Några 
elever kan få dispans på skolan och fortsätter sina studier något eller några extra 
år. LB har olika utbildningar som musiklärare. Ett års utbilning inom 
musikvetenskap på Uppsala universitet. Därefter studerade LB på Sämus i två år. 
Sämus var då, år 1975, en ny experiment skola med en speciell 
musiklärarutbildning. Därefter började han på en behörighetsutbildning under ett 
år på SMLU (Särskilda musiklärarutbildning, Kalmar). Denna utbildningen lades 
senare ner då det blev protester om att utbildningen tog genvägar inom 
musiklärarutbildingen. LB tillägger dock att utbildningen var mycket bra.
             Elevantalet på skolan är ca fyrtio elever och LB undervisar praktiskt 
taget alla eleverna i musik. Skolan fungerar också som ett läkepedagogiskt hem  
där 25 av eleverna är inneboende på skolan, de andra eleverna kommer till 
skolan varje morgon med taxi hemifrån. Varje morgon börjar dagen med en 
gemensam musiksamling. Vårdpersonalen kommer med barnen till 
samlingssalen och ”lämnar över” dem till skolpersonalen. Morgonsamlingen 
består av orkestermusik med både lärare och elever, gemensam sång med 
material ifrån skolans årstidspärmar och avslutas med att säga ”godmorgon” till 
varandra. Skolan har också liknande samlingar på eftermiddagarna. Utöver dessa 
musiksamlingar så har LB musiklektioner med eleverna en gång i veckan. Andra 
klasslärare undervisar också musik under sina lektioner. LB förklarar att många 
av hans kollegor är mycket duktiga i musik. Skolans stora samlingssal fungerar 
också som skolans musiksal vilket bidrar till att LB oftast får bära in och ut olika 
musikmaterial till och från rummet varje dag.    
           LB har arbetat på denna skola i sjutton år och har arbetat som musiklärare 
i ca 22 år. Under tidigar år har LB också arbetat som rektor i grundsärskola och 
grundskola, klasslärare för grundsärskola och grundskola och musiklärare för 
grundskola. I och med att skolan är ett läkepedagogiskt hem så har skolan två 
personalgrupper: vårdpersonal och skolpersonal. Skolpersonalen består av ca 
femton lärare och ungefär 10 assistenter. LB tillägger att det är rätt så mycket 
personal men förklarar vidare att barnen på skolan har rätt så höga 
svårighetsgrader. De diagnoser som eleverna på skolan har är främst autism och 
gravt rörelsehindrade. 

5. 2. 1 Planering

Strukturen för planeringen på skolan går till så att LB tillsammans med tre andra 
klasslärare träffas en timme varje dag och gör en gemensam planering till 
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musiklektionerna. Just nu handlar planeringen om skolavslutningen inför 
sommarlovet och temat ska vara sånger med kroppsrörelser. Eleverna ska öva in 
olika rörelser till den musik som kommer att spelas av orkestern. Orkestern 
består av lärare men också elever som spelar på klangboxar. Tanken med detta 
sätt att arbeta och att  ha en elev- och personalorkester är att få igång ett bra 
sammarbete och behörighetskänsla elever och lärare emellan. Planeringen och 
samarbetet på skolan är en viktig grund, förklarar LB, och det finns ett tätt 
samarbete kollegorna emellan.  Planeringsarbetet är också mycket beroende på 
de olika klasslärarnas egna förmågor till att förbereda musiklektioner. LB 
förklarar:

Jag ska ju serva klasslärarna. Om klasslärarna inte har så mycket på hjärtat 
om vad de vill göra...så hjälper jag och servar hela tiden. Andra lärare har 
inte så mycket, då får jag gå in mer (LB 150416).     

LB märker ofta att när han vid framtagning av någon idé till lektionen så kan 
oftast klasslärarna ha andra ideér. Då backar LB upp förslagen och arbetar vidare 
med det som klasslärarna vill jobba med.  LB tycker att det är viktigt att lärarna 
själva väljer vad för innehåll musiklektionerna ska ha. ”Det är ju lärarna som 
känner sina elever bäst och vet vad som fungerar” menar LB. LB förklarar 
vidare:

Det är mycket arbete parallelt. Men sen när man jobbar ensam som 
musiklärare ja, då är det något helt annat (LB 150416).

Att samarbeta och planera kollegor mellan ser LB bara som födelar. LB menar 
att de musiklektioner som han håller i själv är en sak, men för att kunna ha alla 
samlingarna, olika högtider och avslutningar måste ett samarbete finnas mellan 
de olika lärarna på skolan. 
              LB tror på att planering av lektioner är ett bra sätt till att spara energi till 
kommande musiklektion. Däremot tillägger han att en pedagog måste vara 
beredd på att skippa det man planerat.  Andra idéer kan komma upp ifrån 
eleverna, något som kan vara bra att följa upp. Andra faktorer som kan påverka 
en planering är hur stämningen är i klassrummet bland eleverna. Där kan det  
behövas styras om helt då det som planerats inför lektionen inte kommer att 
fungera. Vid sådana tillfällen kan det vara bra att ha några ”säkra kort”  i 
bakfickan. De ”säkra korten”  går också att använda sig av vid nya situationer där 
det inte riktigt framgår hur lektionen kan komma att se ut. LB förklarar att 
historian om Klas Klättermus och musiken till den är ett sådant exempel. LB 
avslutar frågan med att tillägga att han själv anser att han planerar alldeles för 
lite, att han kan verka vara lat. När jag frågar LB när det märks att han inte 
lyckats med sin planering svarar LB att det märks när det blir oroligt i klassen. 
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En pedagog måste hela tiden leva med stämningen i klassrummet. LB gav ett 
exempel som hade hänt samma dag:

Idag hade vi en lek med barnen. Barnen fick röra sig medan jag spelade som 
hästar låter när de springer. Jag spelade först långsamt, sedan lite snabbare 
och snabbare och sen ska barnen stanna på en prick när musiken slutar. Och 
sen finns det en prick för lite. Och sen så gör man om detta mer och mer. 
Och sen så blev barnen uppjagade och då blev det väldigt skrikigt och då 
tänker man: Nej, nu är det för skrikigt...stämningen får inte eskalera så att 
det blir kaotiskt. Å andra sida så får det inte bli för sömningt så man somnar 
(LB 150416).

              
För att förstå om den planering som finns är funktionell i klassen märks det på 
eleverna när de är nyfikna och det finns en glädje hos dem. LB menar att det 
finns många faktorer som avgör hur en planering har fungerat. Att kunna lyssna 
in och förstå eleverna. Eleverna på skolan har ju alla någon typ av diagnos eller 
funktionsnedsättning och detta är en prioritering, menar LB. Stämningen hos 
eleven är det avgörande. Som lärare är det viktigt att hela tiden fundera på sin 
framförhållning mot eleven. Går jag på för mycket? Ska jag lyssna in mer? Ska 
vi ta en paus? Ska vi göra någonting helt annat? LB förklarar sig på följande sätt:

Man måste ju både ha en insikt om vad det är som händer och samtidigt då 
vara känslig. Det är ju två motsatser egentligen (LB 150416).

När LB planerar så är det elevens diagnos som är det primära behovet som tas 
tillvara och inte läroplanen. LB förklarar vidare att barnet som har fått en 
diagnos har också fått extra insatta resurser och det är med dessa resurser som 
man sedan ska jobba vidare med. Barnets situation är det primära och likaså en 
förståelse för den. Detta gör att läroplanen inte blir det primära faktorn när 
planeringen sker. La säger:

Läroplanen blir inte då det primära. Den måste alltid göras om för att 
anpassas till diagnosen (LB 150416).

LB berättar att hans teori är att hitta det som redan finns i barnet och hjälpa 
barnet att finna det. Det viktiga är att kunna förstå diagnosen först, inte att 
”pressa på den det ena eller det andra” (LB 150416). LB säger också att 
”läroplanen måste ändras, förvandlas till ett sätt så att den passar till barnet eller 
gruppen” (LB 150416).
          När jag frågar LB om tiden räcker till för att ”prata ihop sig” och att 
planera svarar LB att det kan vara för lite av det, men att det handlar mera om 
vad man som lärare har för ambition. Det som tar tid för LB och de andra lärarna 
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på skolan är att öva in orkestern och att förbereda de gemensamma samlingarna. 
Förberedelsen och planeringen för samlingarna innebär också, utöver 
repetitionerna, att få in bilder och text till sångerna och det tar tid för att får det 
bra.              
             På frågan om det förekommer något samarbete med andra musiklärare i 
andra skolor svara LB att det har inte varit så mycket av det. Olika studiebesök 
hos andra skolor har förekommit, men inget direkt samarbete. En förfrågan om 
ett samarbete har funnits bland musiklärare inom kommunen och närliggande 
kommuner men det blev aldrig av. LB tror att det beror på att tiden inte räcker 
till och att kanske intresset inte är så stort bland musiklärarna. Han själv anser att 
han kankse är lite egoistiskt när han själv inte har engagerat sig, när det har 
funnits förfrågan för ett samarbete, men menar att skolarbetet i sig är så 
tidskrävande, det finns inte så mycket utrymmer för annat. LB fortsätter med att 
förklara att man som musiklärare kan bli ”bekväm” i sin skola och sina kollegor. 
Musikpedagoger har sina verktyg och sin arbetsplats och där stannar man. Detta 
betyder inte, menar LB, att man som pedagog är emot ett samarbete utan att en 
musikpedagog prioriterar annat. 

5. 2. 2 Val och tillgång till material  

Skolans huvudsakliga musikmaterial består av stora pärmar som innehåller 
musik sorterat efter årstiderna, sommar/höst/vinter/vår. Sångerna till antal är ca 
200 stycken och med dessa sånger finns det också tillhörande förslag på klassisk 
musik. Sångerna har också rekommenderade klassiska stycke till som kan 
användas. När jag frågar LB om han tycker att de material som finns på skolan är 
tillräcklig svarar LB att ibland kan det bli tråkigt att använda sig av dess sånger  
som finns i skåpet. Han säger:

            
Det finns ju massor av sånger där, jag kan finna mig i det. Men jag står inte 
ut när barnen tycker inte att det är kul, så då brukar jag sticka mellan med 
något annat som till exempel ”Djurens brevlåda”...man gör improvisoriska 
ljud och rörelser med texten som ”och han hittar inte hit och han hittar inte 
dit”.  Detta är sånger som alla uppskattar jätte mycket (LB 150416).

Utöver detta finns det en hel del musikmaterial sedan flera år tillbaka. LB 
använder sig av sångböcker varav några är: Nu ska vi sjunga, Barnens musik 
ifrån Blinka lilla stjärna till Trollflöjten, sånger ifrån Mamma Mu, Pettsons 
sånger och musik ifrån Elsa Beskow.  LB påpekar att gammalt material som varit 
mindra populärt har på senare år tryckts upp på nytt i nya upplagor. Sånger med 
kroppsrörelser anser LB vara mycket bra och några som används flitigt är 
”Hjulen på bussen snurrar runt, runt, runt”  och  ”Klappa händerna när du är 
riktigt glad”.  Skolan har också ett tätt samarbete pedagoger mellan när det gäller 
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nyfunnen sångmaterial. Det lånas flitigt av varandra och kollegor delar med sig 
av de nyfunna materialen. Många pedagoger på skolan komponerar också sitt 
eget material som används flitigt. LB hör också till en av dem som komponerar 
musik själv.
                LB tycker att det material som finns är lite för tunt och vill gärna ha lite 
annat material också, men skåpet med alla visorna är också hjälpsamt material. 
Uppdatering av undervisningsmaterial sker kontinuerligt ifrån nya sångböcker 
samt att lärarna själva komponerar musik till de olika teman som de har bestämt 
och planerat tillsammans. 

5. 3 Informant C  

LC (Lärare C) arbetar på en kommunal skola och undervisar musik för både 
grundsärskolan och grundskola. LC har arbetat på skolan i 14 år som musiklärare 
och det är också de sammanlagda åren som hon har arbetat som musiklärare. LC 
har en utbildning som musikkompositör och arrangör. För att bli musiklärare har 
hon studerat på VAL (Vidarutbildning av lärare) i Stockholm för att komlettera 
musikpedagogik. Skolan är en F-9 med ca 600 elever och LC undervisar ca 400 
av alla eleverna, årskurs 3 till årskurs 9 och inga årskurs 7:or. I grundsärskolan 
har LC elever ifrån årskurs 7 till 9 och de är en grupp på sammanlagt ca 12 
elever. I de resterande klasser undervisar respektive klasslärare sin klass i musik 
och hon tillägger att många av lärarna har behörighet i musik. Eleverna i 
grundsärskolan har musik två gånger i veckan i 40 minuter och musiklektionerna 
bedrivs antingen i musiksalen eller klassrummet beroende på vad lektionen har 
för innehåll. De diagnoser som eleverna har är bl. a. Asberger syndrom och 
autism, men inga barn med rörelsehinder.             
Hela skolan har ca 70-80 personal och till grundsärskolans musiklektion  följer 
två assistenter med som hjälp och stöd till eleverna. LC tycker att gruppstorleken 
i grundsärskolan är bekväm och fungerar bra. Antalet elever i gruppen är 
tillräckligt för att kunna se varje elev och vara med alla eleverna när det behövs. 
LC har en tjänst på 100 % och schemat är fullt. Varje dag möter LC ca 100 
elever i fyra till fem klasser. LC säger att all förtroende tid använder hon till att 
planera och finna nytt material.

5. 3. 1   Planering

Hur gör en musikpedagog då på denna skola? Till traditionella firande som lucia, 
jul, FN-dagen och valborg finns det material och planering. Där behöver LC inte 
lägga ner så mycket tid på planering och framtagning av material i och med att 
det används i princip varje år samma material.  Hon förklarar att planeringen och 
material är oftast anpassade efter elevernas förmågor och behov samt hur mycket 
de kan delta, många har ju sina svårigheter pga de olika diagnoserna. 
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Det ska var enkelt. Det ska vara väldigt enkelt, inget sånt där man söker sig 
till svåra uppgifter för det är ingenting som eleverna strävar efter...det ska 
förstå och tycka det är roligt (LC 190416)

LC säger också att det förkommer stunder som hon måste planera om och hitta 
annat material då det har varit för svårt för eleverna. Det kan har varit elever med 
grav diagnos vilket har gjort att ribban måste sänkas och annat material måste 
letas fram. Jag frågar hur LC tar hänsyn till läroplanen vid planering och jag får 
till svar att hon tycker att den nuvarande läroplanen kan var lite ”flummig” och 
svår angående hur hon ska tolka den. En elev kan spela med flyt eller mindre flyt 
och det bestämmer betygen. Men de båda elevexemplen når ju målen, menar LC.         
             LC undervisar musik för både grundsärskolan och grundskolan och jag 
frågar LC om det finns någon skillnad på hur hon planerar och lägger fram 
material för de olika skolorna. LC svarar att det som styr momenten och 
planeringen är synen på betygen. I grundskolan kan hon ”kräva” mera av eleven 
då eleven är ”betygsfixerad” och vill höja sina betyg. Däremot i grundsärskolan 
är målet att få eleven att ”delta aktivt”  på lektionen. Kanske att eleven visar 
någon typ av förmåga som att sitta på en stol och gunga till musiken. Det räcker 
för att kunna ge ett betyg. När förstår då LC att lektionen har varit bra och gett 
resultat? LC svarar så här:

Jag kan känna mig nöjd när en elev har förstått vad allt det här går ut på och 
när den börjar till exempel spela och förstår ungefär hur det går till och gör 
det som står på pappret. Då känns det okej, nu har hon eller han fattat det 
(LC 190416). 

Däremot när en lektion inte känns bra för att eleven inte har visat intresse eller 
förståelse för uppgiften, säger LC att det då är viktigt att hitta andra alternativ 
och fokusera lite mera på hur gör jag som pedagog för att få eleven att förstå.  
LC berättar ett exempel ifrån skolan:

Jag hade en elev som inte kunde läsa. Det var lite svårt i början när vi skulle 
spela piano och lära oss tangenterna. Det är ju C D E F G och så vidare. 
Eleven kunde ju inte läsa så jag hade lite specialpedagogik med den här 
eleven. Jag bytte ut bokstäverna mot siffror 1 2 3 4 och så vidare men det 
visade sig att eleven hade också problem med siffror, dyskalkyli tror jag att 
det var vad eleven hade. Så tillslut så bytte jag ut siffrorna mot färger och det 
funkade! Då kunde eleven spela ”Blinka lilla stjärna där”  efter färgerna och 
nådde målen (LC 190416).
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När LC började arbeta på skolan för 14 år sedan hade skolan en 
särskolverksamhet men den lades ner ganska så fort. Under 8 år fanns ingen 
grundsärskola inom skolans verksamhet. LC förklarar att när grundsärskolans 
verksamhet togs upp igen uppstod ett tätt samarbete mellan LC och det 
pedagoger som arbetade med särskoleeleverna. LC har fått hjälp med att finna 
material och utforma lektioner och olika tips på vad som kan fungerar bra. Efter 
en tid så har LC byggt upp en egen strategi och gjort sina egna planeringar och 
det har fungerat bra, säger LC. Att samarbeta med kollegor är en fördel då eleven 
får en information ifrån flera olika håll i skolan. LC menar att det gynnar eleven 
då samma lektionsteman kan undervisas i olika ämnen. Eleven får en annan 
inblick och förståelse för vad som ska läras in. Nackdelen med kollegialt 
samarbete är att tiden inte räcker till och det blir svårt med utrymme för lärare att 
träffas och planera. LC tycker att det skulle var bra med mera 
ämnesövergripande arbete där inte bara musiken var en del utan också till 
exempel bild. 
             Vid frågan om det har förekommit kollegialt samarbete med musiklärare 
i andra skolor svara LC att det har aldrig förekommit. 

5. 3. 2  Val och tillgång till material

Vid instrumentspel har eleverna mycket att säga till om gällande val av material. 
LC börjar alltid att lära ut en enkel låt som till exempel ”Idas sommarvisa”  som 
barnen också känner till. Med den sången ska eleverna få en förståelse till att 
ackompanjerar sig själv och att sjunga. Därefter, när eleverna har lärt sig tanken 
med ackompanjemang, får de välja en egen låt ifrån sin dator eller iPad. De flesta 
eleverna har bärbara datorer eller iPad. Att använda sig av elevinflytandet som 
arbetsmetod motiverar LC sig så här:

    
Det är så man fångar upp deras intresse och jag är ju ute efter spelandet 
egentligen. Inte vad det är för låt. De traditionella sångerna kommer vi ändå 
köra då vi har traditioner som jul, lucia och valborg. Där kommer de här 
sångerna, så resten får var lite fritt för dem kan man säga (LC 190416).       

Däremot när LC har undervisning i musikhistoria eller olika musikstilar letar hon 
fram olika material och tillsammans med eleverna gör de någon typ av kollage 
eller så. Bilder letas fram och till bilderna skriver eleverna någon text. LC 
förklarar att när hon har dessa lektioner förflyttar de sig till klassrummen i och 
med att musiksalen inte har några bord och denna aktivitet behöver det. LC 
arbetar mycket med elevinflytande. Eleverna får oftast bestämma själva med vad 
de vill syssla med. LC förklarar:
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Ja, alltså ibland kan eleverna komma med förslag om att skriva om deras 
favoritartist och så, då går vi upp och kanske letar upp en bild och skriver 
om den och sen får de prata om den personen...det kan också vara med ett 
instrument eller musikstil som de är intresserade av (LC 190416). 

Eleverna använder sina egna datorer eller iPad under lektionerna för att hitta 
låtar som de vill spela genom att skriva låtens namn och lägga till TAB. Då 
kommer låten fram med ackord och text. Att använda sig av detta system sparar 
LC mycket tid till planering och framtagning av material. LC jämför med hur det 
var förut då hon oftast var tvungen att inhandla böcker för att sedan kopiera låten 
som eleven ville ha. Sedan kunde det hända att material tappades bort eller gick 
sönder vilket gjorde att hon blev tvungen att kopiera om igen vilket tog mera tid. 
Nu behövs inte detta längre i och med att all material finns i elevernas datorer 
och uppdatering sker kontinuerligt. Annat material som LC använder sig av är 
bland annat boken Vispop, en bok med många traditionella låtar och Svenska 
sångboken. När jag frågar om vilka webbsidor LC använder sig av svarar LC att 
”Låtoteket”  är en bra webbsida som har sånger och aktiviteter som också är 
kopplade till Lgr11. 
             Vid frågan om LC tycker att det finns tillräckligt material på skolan för 
att bedriva musiklektion för grundsärskolan svarar LC så här:

         
Det kanske finns mer. Jag har ju inte gått någon specialutbildning med det är 
kanske något som man skulle kunna tänka sig göra i framtiden. För jag tror 
säkert att det finns annat material som man kan använda sig av (LC 190416).   

LC tillägger också att när skolan tog upp särskoleverksamheten igen efter 8 år 
var hon inte speciellt beredd på den uppgiften. Det hade inte skett någon 
uppdatering av musikmaterial på 8 år och LC menar att mycket information och 
nytt material har inte varit aktuellt att fånga upp p.g.a. det långa uppehållet. En 
uppdatering av material var ingen prioritering. 

5. 4 Sammanfattning

Planeringen hos de tre pedagogerna kan likna varandra i vissa områden men 
skilja sig åt också. LA har en planeringsmetod där hon planerar för hela året 
utifrån ett tema som de arbetar med för att sedan göra en föreställningen. Temat 
bestäms tillsammans med alla kollegor och de försöker koppla undervisningen 
till  Lgr 11 och kommentarsmaterialet som tillhör. Den slutliga detaljplaneringen 
sköter LA själv vilket hon oftast gör på sin fritid. Till traditioner som lucia, jul 
etc. finns det redan en färdig planering och material som återanvänds varje år.  
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            LB har också ett samarbete med de andra kollegorna på skolan för att 
planera och då väljs sånger och teman tillsammans. LB hjälper också sina 
kollegor till att planera och hitta material som kan användas i klassrummen 
under klasslärarens musiklektion. LB poängterar att klasslärarna känner sina 
elever bäst och vet vad som fungerar bäst. När LB gör sin planering är 
prioriteringen elevens diagnos. Att lyssna in eleven och förstå diagnosens 
innebörd är det primära, därefter tittar han på läroplanen. 
             LC har sina fasta högtider som lucia, jul, valborg etc. där ingen planering 
behövs. LC arbetar mycket med elevinflytande och låter elever välja material 
själv vilket underlättar för henne när det gäller planering. De elever som LC 
undervisar har tillgång till iPad och datorer som också underlättar en hel del. LC 
anpassar sin planering efter elevens förmågor och behov och menar att det ska 
vara enkelt för eleverna att medverka. Det har förekommit gånger då hon har 
tänkt om och behövt sänka ribban för att det har varit svårt. LC kan tycka att den 
nuvarande läroplanen kan var lite ”flummig”  och svår att tolka. LC är den enda 
av informanterna som undervisar grundsärskola och grundskola och skillnaden i 
planeringsarbetet och betygsuppfattningen bland eleverna. Elever i grundskolan 
är ”betygsfixerade” och vill höja sina betyg. För eleverna i grundsärskolan är 
målet att ”delta aktivt” på lektionen.  
             LA och LB använder sig mycket av sina kollegor vid planeringsarbetet 
och det förekommer en hel del samarbete i dessa skolor medan LC jobbar en hel 
del själv och sköter musikverksamheten på egen hand. Att planera ihop anses var 
ett bra arbetssätt av samtliga pedagoger av olika orsaker. LC anser att det gynnar 
eleven som får samma information ifrån flera olika håll. LB tycker att 
samplaneringen är grunden till musikverksamheten på skolan då det förekommer 
gemensamma samlingar och att det finns en orkester. LA ställer sig också 
positivt till ett tätt samarbete då det är ett inarbetat arbetssätt. 
              Det som är svårt med samplanering och samarbete är tiden. Tiden är en 
faktor som alla tre informanterna påpekar att den inte räcker till. LB menar att 
det kan hända att tiden inte räcker till men att det beror också mycket på vilken 
ambition en lärare har. LA menar att oftast kan det ta längre tid att förmedla sina 
idéer till sina kollegor och att det kan bidra till att ett samarbete blir svårare att 
utföra. En idé kan dyka upp som ska användas inom en halvtimme vilket gör att 
pedagoger väljer att inte samplanera. LC menar att det svåra med kollegialt 
samarbete och samplanering är tiden och utrymme för lärare att träffas. 
            Det som underlättar planeringsarbetet enligt alla tre informanter är den 
egna arbetserfarenheten. Att ha färdigt planerade lektioner sen tidigare och en 
medvetenhet om befintlig material gör arbetet lättare. LB kan använda sig av 
improvisationmaterial då han oftast måste känna av elevernas dagsform. En 
planering som har gjorts behöver inte, enligt LB, följas till punkt och pricka. Det 
är elevens dagsform och behov som avgör vad som kommer att göras under 
musiklektionen, anser LB. 
          För att förstå om en planering är fungerande märks på lektionen och på 
eleven. Samtliga informanter ansåg att när eleven tycker det är roligt, har 
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förståelse, är nyfiken och tycker det är intressant då har de haft en fungerande 
planering och valt bra material. Vid andra tillfällen då planeringen inte varit lika 
bra har det märkts på elevernas ointresse och ibland kaotiska ögonblick i 
klassrummet. LC och LB menar att vid sådanan tillfällen måste man som 
pedagog titta tillbaka och se vad som gjorts fel och ändra på det så att 
lektionerna anpassas till elevens behov och förmåga. 
             LC har aldrig varit med om ett samarbete med musiklärare ifrån andra 
skolor. LA har haft ett samarbete med de andra särskolorna i kommunen då de 
sammanställde en elevkör och hade musikuppvisningar. Om det var ett 
samarbete kan inte LA säga i och med att skolorna själva övade in sångerna och 
alla skolorna träffades endast en gång då framträdandet ägde rum. LB säger att 
det har funnits förfrågan till ett samarbete mellan skolor men att han valt att inte 
medverka p.g.a. tidsbrist och att vara ”bekväm”  med sin arbetssituation. LB 
poängterar att detta betyder inte att han är emot ett samarbete utan att han 
prioriterar annat. 
             När LB väljer material till lektionen finns det på skolan ett skåp med 
över 200 sånger sorterade i årstider. LB kan använda sig av detta material men 
kompletterar ibland med kroppsrörelsesånger som ”Klappa händerna när du är 
riktigt glad” och ”Hjulen på bussen snurrar runt, runt, runt”. När intervjun 
gjordes förklarade han att för stunden så gjordes en planering inför 
sommaravslutningen och temat där var kroppen och olika kroppsrörelser. LB 
använder sig av material som fångar elevens intresse och uppmärksamhet. Ett 
återkommande material är Klas Klättermus och sångerna som tillhör. Andra 
sångböcker som används av LB är Nu ska vi sjunga,  Barnens musik ifrån Blinka 
lilla stjärna till Trollflöjten, sånger ifrån Mamma Mu och musik ifrån Elsa 
Beskow. Det komponeras också eget material på skolan, både av LB och andra 
lärare. 
             LA förklarar att de använder sig mycket av olika appar till att göra musik 
med eleverna och att en webbsida som heter ”Låtoteket” används väldigt flitigt. 
Ett annat arbetssätt är att leta fram sånger på webben genom att helt enkelt skriva 
upp temaordet som har valts att arbeta med och på det viset hittar passande 
sånger. LC använder sig mycket av sångböckerna Vispop, Svenska sångboken  
och även webbsidan ”Låtoteket”. ”Låtoteket”, förklarar hon, är bra på det viset 
att sångerna och aktiviteterna är kopplade till Lgr11. LC arbetar mycket med 
elevinflytande då eleverna letar fram sina favoritsånger på iPad eller datorer. På 
det viset sker uppdateringen av musikmaterialet kontinuerligt. LC tillägger att 
när eleverna använder datorer till att finna material sker det automatiskt en 
besparing av papperskopior och att det blir svårare att tappa bort musikmaterial i 
och med att all musikmaterial finns på datorn. 
              Vid frågan om materialåtkomst på de respektive skolorna svarade LA att 
det har inte varit problem att handla in olika appar vid behov eller gitarrsträngar. 
Men pedagogerna har inte heller på skolan gjort förfrågningar om att handla in 
till exempel keyboards. Det har funnits stunder då LA och hennes kollegor har 
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varit kreativ och hitta lösningar inom skolan, men LA förklarar att hon har aldrig 
känt att det fattas någonting. 
             LB kan tycka att det material som finns på skolan kan vara tråkigt ibland 
men att han hittar alltid nya sånger och uppdatering av musikmaterial sker 
kontinuerligt på skolan. Material lånas oftas ut mellan lärarna och det 
komponeras en hel del eget material på skolan. 
             LC har ett arbetssätt där eleverna bestämmer en hel del av 
musikmaterialet med hjälp av sina datorer. Men hon säger också att det kanske 
finns material som är ”skräddarsytt”  för barn i grundsärskolan som hon inte vet 
om. LC tillägger att hon har inte gått någon specialutbildning för att undervisa 
musik men att det verkar intressant. LC tror att det finns annat material som hon 
kan använda sig av men inte har vetskap om vad det är. 

6  Diskussion

I diskussionsdelen kommer tidigare forskning föras samman med de resultat som 
infomanterna har bidragit med i resultatdelen.

6. 1  Planering

I grund och botten så är det Skollagen och styrdokumenten som ska styra 
pedagogernas arbete i skolan. I de olika paragraferna så framgår det att skolan 
måste ta hänsyn till elevers olika behov för att eleven ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Alla elever har rätt till nivåpassad stimulation och undervisning.  
        Både LB och LC nämner i sina intervjuer att en anpassning görs i 
planeringen för att eleverna ska tillgodogöra sig kunskaperna. Vikten av att vara 
flexibel som pedagog tas upp i styrdokumentet som ett viktigt argument men 
också i Dyreborgs (1975) avhandling. Att hamna i gamla mönster är inte att 
föredra utan det är viktigt att förnya sig. Detta förklarar LB och LC att när 
lektionen inte har fungerat som önskat så är det vilktigt att vara  flexibel och 
ändrar på materialet och lektionsplaneringen. 
              Skolinspektionens kvalitetsrapport påvisar att det kan vara svårt att göra 
planering som musiklärare då ämnet kan vara komplicerat och svårplanerat, att 
det ställer stora krav på pedagogen och pedagogens kompetens 
(Skolinspektionen, 2011, s. 17). Granberg talar också om att planeringar görs 
men inte alltid följs, att pedagoger går på känsla (Granberg, 2007, s. 160). Detta 
kan jämföras med LB som också erkänner att han kan vara lat och inte planerar 
men använder sig av improvisation och erfarenhet som för LB fungerar minst 
lika bra. Enligt Granbergs avhandling är detta ett resonemang som också 
stämmer in på andra pedagoger. Lärare ”känner in” elevernas humör och 
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motivation och därefter formar lektionen. Detta arbetssätt tillåter också mera 
improvisation i klassrummet (Granberg, 2007, s. 160). Granberg  beskriver också 
att pedagogens medvetenhet om elevernas särskilda behov är oftast det 
avgörande i hur en lektion kan se ut. LB har i sin intervju förklarat att det som 
prioriteras i planeringen är elevens diagnos i undervisningen och inte vad som 
står i läroplanen. Både LA och LC däremot använder sig mera av läroplanen som 
en grundmall vid planering men talar också om att flexibilitet är viktigt. 
             LA beskriver att på skolan förekommer en helårsplanering men för att 
vinna tid så använder hon sig av tidigare erfarenheter vid planering. LC sparar in 
tid och energi på planeringen genom att ha mycket elevinflytande. Intervjuerna 
visar därmed att planering och tiden till planering har en stark påverkan till 
musikundervisningens innehåll. Den begränsade timplanen bidrar till att 
planeringen bör vara utförlig och väl organiserad för att få en bra kvalitet i 
undervisningen. En slutsats som togs efter Skolinspektinens undersökningen var 
att skolor behöver förbättra sina planeringar för att möta upp elevernas förmåga 
att nå målen (Skolinspektionen, 2011, s. 19)
             Ett kollegialt samarbete anses mycket värdefullt för skolan och skolans 
personalutveckling (Granberg, 2007, s. 170). Ett samarbete kan innebära 
förbättringar av lärarkompetenser, kunskaper, elevmedvetenhet och bidrar också 
till en typ av fortbildning. Motsatsen till samarbete kan i värsta fall utveckla en 
konkurrens mellan kollegor vilket inte gynnar skolans utveckling. LA och LB 
arbetar mycket med andra kollegor på sina arbetsplatser. LB säger till och med 
att samarbete är grunden för fungerande undervisning på skolan. LA har ett 
kontinuerligt samarbete med sina kollegor vid planering där temat bestäms 
gemensamt och hur arbetets gång ska se ut. LC har under en tid fått hjälp med att 
finna material och lektionsidéer ifrån särskolans pedagoger men har sedan 
utvecklat en egen stragegi för planering, vilket har fungerat bra. Här ser det lite 
olika ut på skolorna även mellan de pedagoger som har en gemensam planering. 
Alla tre pedagogerna kunde fastslå att tiden för samplanering inte riktigt räcker 
till. LA anser samplanering som något positiv men får ändå använda sin privata 
tid till att slutföra planeringen. Skolan har ingen musiklärare anställd och LA 
tillägger att denna arbetsuppgift skulle i sådana fall ligga hos en musiklärare på 
skolan. LB håller med om att tiden inte räcker till men att det är lärarens 
ambition som är avgörande.  LB menar att vill en pedagog gör någonting bra så 
tar det tid. LC tycker att det finns varken tid eller utrymme för samplanering. 
Tidsbristen är ett problem för ett fungerande samarbete (Granberg, 2007, s. 170).  
Ett sätt att lösa problemet är, enligt Granberg, att se över sin tid och vad som kan 
göras. Möjligheter till förändringar och flexibilitet är något som man måste var 
mottaglig för som pedagog (Granberg, 2007,  s.170).

32



6. 2  Val av material  
            

De musikmaterialet som väljs av musiklärarna kan se väldigt olika ut, kanske 
beroende på det otroligt stora utbudet. Det sker snabba utvecklingar inom 
musikvärlden och det kan vara svårt att hinna med. Syftet i läroplanen förklarar 
att musiklektionen ska innehålla sång, instrumentspel, musikskapande, musik 
som uttrycksform, samtal om musikstilar, samtal om olika tidsepoker, samtal om 
olika musikkulturer, användning av olika musiktermer. En lärare har möjlighet, 
enligt läroplanen, att göra egna fördjupningar eller tillägg men måste ta hänsyn 
till det givna undervisningsinnehållet som står i syftet. 
             LA bestämmer först tema till musiken och letar upp eget material på 
olika vis.  LB har material liggande (sångböcker) i skolan men tar också med 
eget funnet material. LC arbetar mycket med elevinflytande och bestämmer 
material efter elevens önskemål. Hon har förklarat att tanken med elevinflytandet 
är att väcka ett intresse för musiken, få igång ett spelande. Läser man Marie-
Helene Zimmermans Nilssons avhandling om pedagogers val av innehåll så 
framgår det att pedagoger låter aktiviteten styra lektionsinnehållet när 
planeringen främst innehåller musicerande i klassgruppen. Ett val som 
pedagoger gör för att anpassa svårighetsnivån till ett gemensamt spelande där 
alla medverkar i musicerandet. Material anpassas till elevers tycke och förmåga 
och bidrar till ett gemensamt spelmoment och gruppkänsla. 
             Synen på läroplanen skiljer sig åt något mellan de tre informanterna då  
LC har förklarat att hon uppfattar läroplanen som ”flummig”  och svårtolkad men 
ändå naturligtvis jobbar med den medan LB uttrycker sig att läroplanen kommer 
i andra hand. Hänsyn tas i första hand till eleverns dagshumör och diagnoser. LA 
följer planeringen med hjälp av kommentarsmaterialet som tillhör och har en 
struktur där hon och hennes kollegor inkluderar olika ämnen i musikämnet. Att 
pedagoger tolkar och arbetar efter läroplan på olika vis har Sandberg (1996) visat 
i sin avhandling där pedagoger anser att läroplanen förmedlar en 
”tolkningsfrihet” vilket i sin tur kan bidra till att man som pedagog väljer sitt 
material från sina egna musikintressen och kompetenser (Sandberg, 1996, s. 
106).
             LB talar om hur de på skolan komponerar mycket eget material och hur 
han själv oftast letar fram material som han vet kommer att fungera. LB har 
också alltid ”ett säkert kort”  i bakfickan vid eventuella behov vilket kan också 
jämföras med Sandberg (1996) om hur lärare på grund av läroplanens eventuella 
ostrukturella uppbyggnad, väljer material från eget intresse och kompetens. 
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6. 3  Slutsatser

     
Det som kommit fram av intervjustudien är att tidsbristen för planeringsarbetet 
är ett faktum men att pedagogerna anser sig kunna hantera situationen ändå. Det 
som skiljer sig åt är hur situationen hanteras. Tidigare forskning belyser tidens 
betydelse och att pedagoger finner att tiden inte räcker till vilket också kan 
påverkar lektionskvalitén (Granberg, 2007, s 170). Hur planerar då en pedagog 
sin musiklektion? Enligt intervjustudien med informanterna från resultatdelen så 
är det faktorererna tema/aktivitet, eleverns dagshumör och elevers diagnoser som 
är prioriteringen vid planering. 
               Alla tre informanterna LA, LB och LC påvisar också att de planeringar 
eller material som inte fungerara på grund av till exempel elevers dagshumör, 
ändras om för att anpassas till eleven. Att prova sig fram blir ett arbetssätt för att 
hitta passande material. Detta stämmer också med tidigare forskning då det 
framgår att tillfällen uppstår då valet av material väljs ut och sedan utforskas i 
klassrummet (Sandberg, 1996, s. 237).            
              Att planera med hjälp av elevinflytande är ett arbetssätt som används av 
informanterna för att fånga elevers intresse och engegemang i musicerandet. Av 
de tre informanterna så var det en, LC, som arbetade övervägande på detta vis. 
Motiven stämmer överens med tidigare forskning, att få igång elevers intresse 
och att kunna delta i spelandet (Zimmerman-Nilsson, 2009, s. 116). LA och LB 
arbetar inte lika mycket med elevinflytande men har däremot ett större utrymme 
för samarbete och samplanering med kollegor. Både LA och LB ansåg att detta 
arbetssätt var bra och en viktig del av skolarbetet. Tidigare forskning belyser 
vikten av samarbete och hur ett kollegialt samarbete kan gynna skolutveckling 
och förhindra konkurrens mellan pedagoger (Granberg, 2007, s. 170).              
             Eget komponerat material tas upp i tidigare forskning som något vanligt 
hos musikpedagoger men jag kunde inte se att det var lika vanligt hos någon av 
de tre informanterna i studien. Möjligen LB som nämner att det komponeras en 
hel del på hans skola och också bland hans kollegor. Det som tydligast styr 
materialinnehållet på de olika skolorna i min studie är aktiviteten och temat. 
Pedagogens egna musikintresse och kompetens visar sig också var betydande för 
lektionsmaterialet då pedagogerna är med aktivt i lektionen.  
           Vad som har kommit fram av hela intervjustudien med informanterna är 
att planering av musiklektion görs efter förbestämda teman, elevinflytande och 
musikaktivitet. Material väljs ut efter planeringens innehåll och det används både 
musikböcker, internetsidor och i vis mån, eget komponerat material.  
          Det verkar som om informanterna har en medvetenhet om att ett samarbete 
är viktigt, men möjligen att de inte riktigt har förstått att samarbete också ger en 
positiv utveckling för hela skolan och kan förhindra eventuell konkurrens mellan 
kollegor. Det svåra, kan jag tycka, är att musikpedagoger arbetar ensamma på  
sin arbetsplats. Visserligen finns det, i vissa skolor, samarbete mellan kollegor 
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men det är oftast inte ett samarbete musikpedagoger mellan. För att 
undervisningslektioner ska utvecklas med nytt material, nytt tänk och bra 
planerade lektioner bör musikpedagoger få träffas och prata för att kunna delge 
varandra sina undervisningsidéer och undervisningsmaterial, en möjlighet till att 
förnya sig själv och andra. 
                 I denna studie har det framgått att de informanter jag intervjuat har ett 
liknande arbetssätt gällande planering av vad tidigare forskning talar om. 
Informanterna i intervjustudien talar om lektioner som planeras men som också 
kan styras om efter elevers humör, vilket också beskrivs i tidigare forskning. En 
annan faktor, enligt tidigare forsknig, som kan styra en musiklektion är ett 
elevinflytande där elever också är med och väljer musikmaterial. Detta arbetssätt 
har också beskrivits som ett alternativ av informanterna i resultatdelen.             
             Denna undersökning och intervjustudie är grundad på tidigare forskning 
och tre stycken informanter valda av mig. Informanterna som jag valde har sina 
arbetsplatser nära min vilket också kan betyda att deras arbetssätt är typiskt för 
detta närområdet. Denna begränsning av informanter och lokalisering gör att 
resultatet inte går att generalisera och gälla alla grundsärskolor. 
             Under intervjuerna har det också kommit fram att informanterna har 
uppfattat ordet material på skilda sätt. Material för LA verkade var instrument 
medan för LB och LC var det musikböcker och aktiviteter.  Å andra sidan så 
svarar LA också på frågor om material som musikböcker men har också nämnt 
instrument i sammanhang vid samtal om material. Detta kan har påverkat 
resultatet angående valet av material då ordet material har uppfattats olika. 
              Det intressanta med studien är att tidigare forskning som har gjorts om 
val av material och planering är främst gjorda inom grundskolan. Denna studiens 
arbetsområde har täckt grundsärskolans musikverksamhet som arbetar under 
andra förhållande och har elever med speciella behov. Ändå är likheterna slående 
när det gäller att planera och välja material. Likheter finns också inom de olika 
problem som tidsbrist och tolkning av läroplanen och att det finns en vilja till 
samarbete och önskan till kompetensutbildningar.  
             Vad som har förvånat mig i studien är att vid val av material till de olika 
musiklektionerna hos informanterna så är det oftast den egna erfarenheten av vad 
som fungerar som styr valet av material. Materialet som väljs är olika sånger 
ifrån musikböcker, appar eller låtval av elever. Specifika böcker, 
lektionsbeskrivningar eller materialutbud till grundsärskolans musikundervisning 
är inte något som används av informanterna i studien. Skollagen nämner att 
undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Hur vet man som pedagog att det 
material pedagoger väljer ut stämmer med skollagens riktlinjer? Vad för material 
som används för att undervisa musik är oftast en ”ensak”  och inget som 
diskuteras i större grad med andra musikpedagoger i andra skolor. Det verkar 
också vara begränsad rutin när det gäller lektionsobsevationer och återkopplingar 
för musikpedagoger, vilket skulle vara till stor nytta för lektionernas innehåll och 
kvalitè.     
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7  Slutord och förslag till vidare forskning

Tanken med denna undersökning var att  få en inblick i hur pedagoger arbetar 
med musik i grundsärskolan. Det har varit mycket intressant att läsa om 
forskning och att sedan fått intervjua andra musikpedagoger. Det har hjälpt mig 
att förstå lite bättre var jag står som musiklärare för grundsärskolan men ändå 
finns frågetecken kvar. De svar som har kommit fram i studien svävar lite 
överallt, precis som musiken gör. Det kan uppfattas som om alla pedagoger kör 
”sitt race” och det kan jag förstå. Som musikpedagog har du dig själv att 
argumentera med, planera med, diskutera med, just därför känns ett samarbete 
musiklärare mellan väldigt nödvändigt. Kanske börja med att tyda läroplanens 
mål tillsammans? Känslan jag fick när jag pratade med intervjupersonerna var att 
de verkligen brann för sin uppgift och tog den på allvar, att musiken är viktig i så 
många avseende. Det märktes inte minst i hur de arbetar med all förberedelse 
inför olika tillställningar på skolorna. Musiken är en frisk vind i skolans 
korridorer men kommer endast kännas av om man har en musikpedagog som ger 
allt och lite till. Det är bra att det finns mycket frihet i läroplanen så att lärarna 
kan lägga in personlig smak och entusiasm, annars blir det inte bra. Musik är ett 
sådant ämne, ett levande, konstnärligt ämne. Men å andra sidan får det inte var 
för suddiga gränser, då finns risken att vissa pedagoger tappar gnistan och blir 
”lata”. Att observera och utvärdera musiklektioner skulle, enligt mig, inte var 
helt fel. Jag har själv blivit observerad och fått återkoppling, vilket gjorde stor 
nytta. Jag kände mig viktig och lika så mitt undervisningsämne musik.
             Mitt förslag till fortsatt forskning är att studera hur musiklärare ställer 
sig till ett mera utarbetat samarbete och vad de tycker ska prioriteras i ett 
eventuellt samarbete. 
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9 Bilagor

Bilaga 1

Hej!  
  
Jag är musiklärare och läser kursen ”2MU001 Musik III år 7-9 för obehöriga lärare” 
och skriver nu mitt examensarbete vid Linneuniversitet i Växjö. Undersökningen 
handlar om musik i grundsärskolan och baserar på intervjuer.
Undersökningen är inriktad på grundsärskolans musiklektioner och hur 
musikpedagoger arbetar fram sitt musikmaterial och hur planeringen av musiklektionen 
går till. Jag själv undervisar musik i både grundskolan och grundsärskolan vilket har 
bidragit till min förundran över hur övriga musikpedagoger arbetar med 
grundsärskolans musikundervisning. 

Med denna studie vill jag lyfta fram de olika arbetsmetoder och material som används i 
musikundervisningen och planeringen av musiklektionen. Ett deltagande i min 
intervjustudie skulle vara till stor hjälp och möjligen också öka kunskapen om hur 
musikundervisningen i grundsärskolan formas och utförs på olika skolor. 

Intervjun kommer att spelas in på band och jag kommer även att föra anteckningar 
under intervjun. Det kan hända att jag måste återkomma vid behov om någonting är 
oklart för mig.  Tiden för intervjun beräknar jag vara i ca 30 minuter. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Du som informant är anonym 
och den information som du delger kommer att avidentifieras. Eventuell material som 
kan identifieras stryks omedelbart ur undersökningen. All material kommer endast att 
användas till undersökningen.

Mötesplats för intervju kan ske efter gemensam överenskommelse.
Med den här informationen så skickar jag också med en bilaga om samtycket som fylls 
i och skrivs under av dig som informant. 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta mig.

Med vänlig hälsning
Teresa Naum-Douskos

KONTAKTER     
                                                  
Intervjuare:                                                                      Handledare:                                                                                       
Teresa Naum-Douskos                                                    Fil.dr. Karin Larsson Eriksson                                                                
Studerande/musiklärare                                                   docent i musikvetenskap vid                                                     
Tel 0764 - 08 41 51                                                          Linnéuniversitetet
E-post: teresand7@gmail.com                                        Tel 0470 - 76 75 14                                                
                                                                                         E-post karin.eriksson@lnu.se
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Bilaga 2

                                     Samtyckesformulär     

Jag har läst och förstått informationsbrevet som jag har tagit del av. Jag 
samtycker till det som är skrivet i brevet och att jag deltar i en intervju angående 
om hur man arbetar med att ta fram material och formar musiklektioner i 
grundsärskolan.

Medverkande:

Underskrift...............................................................................................................

Namnförtydligande..................................................................................................

Datum.......................................................................................................................

Ort............................................................................................................................
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Bilaga 3

Frågeformulär för intervju 

1.    Vad har du för utbildning/utbildningar?
2.    Hur länge har du arbetat som musiklärare?
3.    Hur får du som musiklärare fram material?
4.   När du letar fram material, vad är tanken? ( läroplan, gruppstorlek, elevers  
       diagnoser, förutsättningar som lokal, material, tid, ) 
5.    Finner du tid till regelbunden uppdatering av material.
6.   Har du som pedagog någon handledarbok/facklitteratur/internet webbsida       
       eller annat som du använder ofta?
7.   Var hittar du dom?  
8.   Måste du komplettera befintlig material/metod med eget för att få resultat      
       hos eleverna? Kan du ge något exempel?
9.    Arbetar musiklärare och andra lärare tillsammans för att utforma lektioner.  
10.  Hur kan ett sådant samarbete se ut? Kan du se för- och nackdelare med ett   
       samarbete kollegor emellan? Vad?
11.  Finns det någon skillnad på arbetssätt vid musikundervisning för 
       grundskoleelever och grundskoleelever gällande framtagning av material
       och metod vid undervisningen. (Frågan är aktuell om pedagogen undervisar 
       musik för både grundsärskolan och grundskolan)
12.  Hur tar du hänsyn till läroplanen vid framtagning av material och   
       undervisningen? 
13.  Vad är avgörande om den utvalda metod/material är fungerande, eller inte?
14.  Tycker du att det finns tillräckligt med material tillhanda som musiklärare
       för att kunna undervisa musik i grundsärskolan på ett fullständigt sätt?
15.  Finns det tillfällen då du har, vid behov, frågat ledningen om förbättrade 
       möjligheter till planering och behov av material?
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