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Syftet med föreliggande uppsats är att belysa frågan om förekomsten av 

musikterapeutisk kunskap och kompetens i olika skolformer i Sverige. Musikterapi 

kommer emellanåt till användning i musikundervisning med elever som har 

funktionsnedsättning, främst synes detta gälla då en musiklärare också är utbildad 

musikterapeut. Ett problem är vilka musikterapeutiska kunskaper och vilken 

kompetens som egentligen kan komma till användning i arbetet med elever med 

funktionsnedsättning i skolan. Ett annat problem är på vilka sätt lärare i musik ges 

möjlighet att ta del av musikterapeutiska kunskaper och kompetens i sin utbildning. 

Hypotesen som ligger till grund för föreliggande studie är att lärare i musik har 

behov av kunskap och kompetens om musikterapi i undervisning med elever med 

olika funktionsnedsättningar. Studien baseras på en kvantitativ enkätundersökning 

riktad till lärare i musik som undervisar elever med funktionsnedsättning. Studiens 

forskningsfrågor lyder: Hur stor andel av musiklärarna i undersökningen har någon 

form av musikterapeutisk utbildning? Hur många använder sig av någon form av 

insatser som kräver musikterapeutisk kunskap eller kompetens i sin undervisning? 

Och hur ofta sker detta i så fall? Hur ser lärarna på användning av musikterapi i 

skolan? Resultatet visade att lärarna ansåg att det behövs fler utbildade musiklärare 

med musikterapeutisk kompetens i alla skolformer för att ge elever ett nödvändigt 

stöd i utvecklingen. Lärarnas tankar om hur musikterapi och musikterapeutiska 

redskap kan komma till användning som en hälsofrämjande, utvecklande resurs i 

det pedagogiska arbetet i olika skolverksamheter och som en del av elevhälsa utgör 

en del av resultatet. Studiens slutsats är att det behövs en modell eller ett koncept 

för utarbetande och användning av musikterapeutisk kunskap och kompetens i 

musiklärarutbildning och i arbete med elever på skolor. 

 

Nyckelord: musikterapi, elever med funktionsnedsättning, elevhälsa, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, kulturskola 
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This study’s purpose is to illuminate issues about the use of music therapy at 

schools in Sweden. Music therapy occasionally comes into use during music 

education with students who have disabilities. Primarily this seems to apply when 

a music teacher is also a trained music therapist. One problem is which type of 

music therapeutic knowledge and competence can actually be used when working 

with students with disabilities in schools. Another problem is the way in which 

music teachers are given the opportunity, to take part in music therapeutic 

knowledge and skills during their education. The hypothesis that forms the basis of 

the present study, is that music teachers need knowledge and competence about 

music therapy when teaching students with different development disorders. The 

study is based on a quantitative questionnaire survey, aimed at music teachers who 

teach students with disabilities. The study's research questions read: How many of 

the music teachers in the survey have some sort of music therapy as part of their 

education? How many people use some form of intervention that requires music 

therapeutic knowledge or competence in their teaching? And how often does this 

happen? How do teachers see the use of music therapy in schools? The result 

showed that the teachers felt that more educated music teachers with music 

therapeutic competence were needed in all school forms to provide students with 

the necessary support in development. The teachers’ thoughts about how music 

therapy and music therapeutic tools can be used as a health-promoting, developing 

resource in the pedagogical work in different school activities and as part of student 

health are part of the result. The study's conclusion is that a model or a concept is 

needed for the preparation and use of music therapeutic knowledge and competence 

in music teachers training when working with students at schools. 

  

Keywords: music therapy, students with disabilities, student health, primary school, 

primary special education school, secondary special education school, cultural 

school. 
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1 Inledning  

I detta inledande kapitel ges först en personlig bakgrund till uppsatsens ämne; 

musikundervisning med elever med olika funktionsnedsättningar. Efter detta 

följer en beskrivning av uppsatsens problemområde följt av uppsatsens 

disposition.  

1.1 Inledande text 

När antalet elever i grundskolan som behövde hjälp började växa i ett alltmer 

accelererande tempo kände jag som lärare i musik ett behov av nya metoder 

och kunskaper. Med tanke på hur många år jag studerat och arbetat med musik 

och pedagogik, borde jag ha löst de svårigheter jag ställdes inför, men mina 

kunskaper och möjligheter var av flera anledningar inte tillräckliga. En av 

orsakerna var grundskolans förändrade verklighet i och med Lgr11 som 

medförde minskat antal timmar i musik på högstadiet, större grupper, högre 

betygskrav och mer dokumentation för lärarna. I de större grupperna i 

musikundervisningen förekom nu fler elever som behövde hjälp: nyanlända 

elever, elever med neuropsykiatriska diagnoser, elever med trauma, elever 

med social problematik, elever med läs- och skrivsvårigheter och andra 

funktionsnedsättningar. Jag insåg att jag behövde göra något för att klara de 

ändrade förutsättningarna och jag började därför uppdatera mina kunskaper. 

Kompetensutvecklingsutbudet i ämnet musik inom och utanför grundskolan 

var dock begränsat, istället blev den fristående kursen Musik och Hälsa samt 

studier på magisterprogrammet i musikpedagogik inriktning musikterapi på 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm som hjälpte mig att se nya möjligheter i 

mötet med eleverna, utmana och utforska mig själv, testa nya metoder och 

implementera det som behövdes i min undervisning. Då utbildningarna gavs 

på halvfart hade jag möjlighet att studera och arbeta samtidigt vilket var en 

fördel.  

 

I ett samtal med en praktikant framgick under denna tid att studenterna som 

läser till lärare i musik endast erbjuds en smärre mängd kunskap inom 

specialpedagogik och musikterapi, fast de anser att dessa kunskaper är 

nödvändiga för det kommande arbetet som lärare. Otillräckliga kunskaper kan 

enligt mig leda till oförståelse och rädsla, som i sin tur kan leda till att 

musiklärarstudenter efter avslutade studier aktivt väljer bort arbete i sär- och 

träningsskola. Faktum är också att nyexaminerade musiklärare kommer möta 

elever med funktionsvariationer i ”vanliga” klasser och grupper i grundskola, 

gymnasieskola och kulturskola.  

 

Min väg till musikterapi blev dock lång, och det är också så det ser ut för 

många idag. En lärare i musik som är i behov av musikterapeutiska kunskaper 

har lång väg att gå. Först en femårig utbildning till lärare, därefter en minst 

treårig utbildning i musik och hälsa/musikterapi. Min önskan är att 

föreliggande uppsats ska kunna bidra till att belysa hur lärare i musik ser på 

behovet av musikterapeutisk kunskap och kompetens i undervisning med 
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elever med olika funktionsvariationer så att detta eventuella behov i 

förlängningen kan tillgodoses inom lärarutbildningarnas ram. 

1.2 Problemområde  

Lärarutbildningen i musik behöver enligt Ferm, Johansen och Juntunen 

(2016) vara mångsidig och uppfylla krav inom många olika discipliner.  I ett 

pressmeddelande från Skolverket (2016-10-05) anges också att det behövs 

fler pedagoger med bredare kompetens, som till exempel musiklärare som 

kan arbeta i olika skolformer och med olika typer av elever, lärare behöver 

även ges rätt förutsättningar för både undervisning av elever och för egen 

kompetensutveckling och vidareutbildning. Efter studier av utbildningsplaner 

på musiklärarprogrammet på flera högskolor för läsår 2017 - 2018 kan jag 

konstatera att det inte finns många spår av kunskaper inom det 

musikterapeutiska området på lärarutbildningarna i musik. Detta kan tyda på 

att det är få studenter som studerar till musiklärare som kommer i kontakt 

med musikterapeutisk kunskap och kompetens under sin utbildning. Trots 

detta förekommer enligt Granberg (2007) musikterapeutiska inslag inom 

olika skolverksamheter så som grundsärskolor, gymnasiesärskolor, 

grundskolor, gymnasieskolor, kulturskolor, musikskolor i Sverige. 

Omfattningen är dock relativt outforskad då inga undersökningar eller studier 

har genomförts det senaste decenniet, undantaget för just Granbergs (2007) 

studie Det måste få ta tid. En studie av musikterapeuters verksamhet i skolan. 

Studien utgjordes av en kartläggning av musikterapeutiska verksamheter i 

grund- och särskola. I studien togs frågor upp om sessionernas innehåll, 

motivation, val av elever som går i musikterapi, relation till andra 

skolaktiveter och betydelse av olika tidsaspekter i musikterapi. I studien 

konstaterade Granberg att det fanns begränsad kunskap om hur 

musikterapeutisk kunskap och kompetens kan komma eleverna till nytta i 

grund- och grundsärskola.  

1.3 Arbetets disposition 

Denna uppsats består av 6 kapitel och avslutas med en referenslista och 

bilagor. I Inledningskapitlet presenteras intresseområdet musikterapeutisk 

kunskap och kompetens i musikundervisning med elever med olika 

funktionsnedsättningar samt dess problemområde. I kapitel 2 

Bakgrundskapitlet, tas ämnen som lärare i musik, elever med 

funktionsnedsättning, utbildning i musikterapi och musikterapeutiska 

användningsområden i arbete med elever med funktionsnedsättning upp. I 

kapitel 3 presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Studiens 

design och metodologiska utgångspunkter tas upp i kapitel 4 och i kapitel 5 

presenteras studiens resultat. Uppsatsen avslutas med kapitel 6 där resultaten 

av allt insamlat data diskuteras. Slutligen följer referenslista och bilagor med 

forsknings- och samtyckesbrev, enkät, enkätresultat i tabeller och diagram 

och lista över kulturskolor i Sverige som erbjuder musikterapi. 



 

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel ges en översikt över lärarutbildningen i musik och yrket 

musiklärare följt av en beskrivning av elevers funktionsnedsättningar, 

elevhälsa och stöd. Därefter följer ett avsnitt om musikterapi samt ett avsnitt 

om relationen mellan musikterapi och musikundervisning för elever med 

funktionsnedsättning. Kapitlet avslutas med studiens problemformulering, 

dess syfte och forskningsfrågor.  

2.1 Lärare i musik  

På grund av lärarbrist står lärarutbildningen i Sverige enligt Skolverket (2018) 

inför stora utmaningar. Det handlar bland annat om att vi står inför ”att stora 

pensionsavgångar väntar för många yrkesverksamma lärare vilket innebär att 

behovet av välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation är stort i hela 

landet” (Skolverket, 2018) och att ”många musik- och kulturskolor helst ser 

att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation” (KMH, 2018; 

KMH, 2019). Lärarutbildning i musik kan sökas direkt efter gymnasiet och 

ges på sju olika högskolor och universitet runt om i landet i syfte att utbilda 

lärare för olika skolformer: grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och kulturskola. En konstnärlig examen i musik kan 

kompletteras med en pedagogisk examen och tvärtom. Lärare i grundskolans 

tidigare år kan även komplettera sin utbildning med ämnet musik. KMH:s 

ämneslärarutbildning utlovar att ge studenterna kompetens och trygghet inför 

ett yrkesliv som lärare; såsom behörighet för lärarlegitimation, behörighet att 

undervisa i gymnasieskolan, men även mycket goda utsikter att arbeta i såväl 

grundskolans samtliga stadier som i musik- och kulturskola (KMH, 2018). 

Det finns två studiealternativ för blivande lärare i musik praktiserat på 

högskolor och universitet, på till exempel KMH ges ämneslärarprogrammet 

för lärare i musik och ämneslärarprogrammet i musik med andra ämnesstudier 

på Stockholms universitet. Båda alternativen bygger på tre gemensamma 

delar för alla studenter oavsett ämnesval. KMH erbjuder även en 

kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 90 hp. I utbildningsplanen 

för KPU på KMH ingår till exempel inga kurser i musikterapi. Även 

specialpedagogik ges i en väldigt liten omfattning: kursen Sociala relationer, 

konflikthantering, specialpedagogik som ingår i utbildningen består av tre 

kursmoment på 7,5 högskolepoäng.  

 

Lärarnas Riksförbund publicerade år 2013 en intervjuundersökning med 

namnet ”Stäm Upp! ” med drygt 400 lärare som undervisar musik i 

grundskolan. (Lärarnas Riksförbund, 2018). Syftet var att beskriva de 

undervisande musiklärarnas vardag utifrån deras utbildningsmässiga 

förutsättningar, gruppstorlek, undervisningstid, timplan samt tid för 

dokumentation och reflektion. I resultatet framkom att de flesta lärarna hade 

musikundervisning i helklass då halvklassindelning sällan var möjlig, att hela 

87 % av lärarna inte hade tillräckligt med tid för dokumentation och reflektion 
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vilket innebar att de inte hann att följa upp varje elev i tillräcklig utsträckning. 

På grund av den höga arbetsbelastningen svarade hela 41% av lärarna att de 

inte tänkte sig arbeta med musikundervisning om fem år. I undersökningen 

definierades inte vilka elever eller elevgrupper frågorna handlade om, till 

exempel huruvida undervisning med elever med funktionsnedsättning eller i 

behov av särskilt stöd var inkluderade i frågorna.  

2.2 Elever med funktionsnedsättning och deras 

möjligheter till lärande 

Elevhälsa är ett begrepp inom skollagen och ska anordnas för elever i 

förskolan, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ett salutogent perspektiv och ett 

hälsofrämjande kompetens är grunden, ambitionen är att identifiera, stärka 

och ta hänsyn till individens egna resurser. Med det begreppet menas att 

elevhälsa ska verka förebyggande och hälsofrämjande med hjälp av 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

kompetenser och insatser (Skollagen, kap. 2, §25). Målet är att utföra det 

förebyggande och åtgärdande arbete som ska präglas av ett dubbelriktat 

samband mellan hälsa och lärande. Om elevhälsans kompetenser inte är 

tillräckliga ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. En av de 

grundtankar som kommer till uttryck i regeringens Strategi för 

genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016 är att det är 

utbildningens kvalitet och inte en elevs eventuella funktionsnedsättning som 

ska vara avgörande för elevens skolresultat (Regeringskansliet, 2011). Enligt 

skollagen ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevers 

förutsättningar genom att ta hänsyn till elevers olika behov (kap. 3 § 3 

Skollagen, 2010:800). Eleverna ska ges den ledning och stimulans de behöver 

för att kunna utvecklas så långt som möjligt.  

 

Enligt skolverkets rapporter finns elever med funktionsnedsättning överallt i 

alla skolformer och verksamheter. Läsåret 2017/18 är dock fjärde läsåret i rad 

som elevantalet ökar i grundsärskolan enligt skolverkets statistik (2018). I ett 

pressmeddelande Skolan behöver anpassas bättre för elever med 

funktionsnedsättning, konstateras att elever med funktionsnedsättning finns 

allt oftare i vanliga klasser och att skolan behöver anpassningar både i den 

fysiska miljön och som kompetensutveckling för lärarna från (Skolverket, 

2016-10-05). Varannan rektor, specialpedagog samt speciallärare uppgav 

trots detta att deras skola inte var tillräckligt anpassad för elever med 

funktionsnedsättning som ADHD, AST, fysiska funktionsnedsättningar 

främst när det gällde skolans lokaler med följd att undervisning i mindre 

grupper inte möjliggjordes. Brister gällande pedagogernas tillgång till 

kompetensutveckling framkom också. I en rapport om lärmiljöer belyses 

frågor om tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning, elevernas 

synlighet och inkludering i verksamheten (Skolverket, 2016). Fyra av tio 

huvudmän uppger att brist på specialpedagoger råder i svenska skolan vilket 
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leder till konsekvenser i form av hinder för elevernas skolgång. Varannan 

verksam speciallärare och specialpedagog uppger att de saknar tillgång till 

den specialkompetens som de behöver för att få kunskap om hur de ska 

anpassa undervisningen för elever med funktionsnedsättning. I skolverkets 

statistik framkommer även att pedagogernas utbildning och kompetens har en 

stor vikt för elevernas förutsättningar att utvecklas (Skolverket, 2018). 

Nämnas bör här dock också att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

sedan 2016 fram till 2019 har ett pågående samarbete med Skolverket; 

Specialpedagogik för lärande, en nationell kompetenshöjande 

utbildningssatsning för lärare. 

 

En av skolverkets rapporter; Tillgängliga Lärmiljöer (2016), har som syfte 

och mål att öka förståelsen för konsekvenser av olika funktionsnedsättningar 

grupperade i till exempel: fysiska – rörelsehinder; sensoriska – 

synnedsättning; kognitiva - Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST); utvecklingsbetingade 

funktionsnedsättningar, som till exempel Downs syndrom. Skolverket 

betonar att elever med funktionsnedsättning utgör en heterogen grupp och att 

varje elev ska ses och förstås utifrån sina individuella behov. Begreppet 

funktionshinder beskrivs som den begränsning i relation till omgivningen en 

person med funktionsnedsättning stöter på. På Specialpedagogiska 

Skolmyndighetens hemsida finns också information och en lista över olika 

funktionsnedsättningar (SPSM, 2018). Det finns likheter i de grupperingar 

skolverket och SPSM föreslår, vissa funktionsnedsättningar står under ett 

samlat namn, till exempel står cerebral pares, muskelsjukdomar, reumatism, 

förvärvad hjärnskada, ryggmärgsbråck och sällsynta diagnoser under 

rörelsehinder.  

 

En elevgrupp i behov av särskilt stöd är nyanlända elever. Enligt skolverkets 

lägesbedömning 2017 är det en stor utmaning för skolväsenden att ge en bra 

utbildning till dessa nya elever bland vilka det finns många med upplevda 

trauman, till exempel på grund av flykt från sitt land. Elever inom den 

gruppen kan också ha funktionsnedsättningar. Förutom särskilt stöd i språk 

och kunskapsinhämtning behöver de eleverna också stöd i sin sociala och 

kulturella utveckling i det nya landet. 

 

Utöver antalet elever med funktionsnedsättning växer antalet elever med 

psykisk ohälsa, särskilt bland flickor enligt Johansson och Sorbring (2018). 

De växande stress och hälsorelaterade besvären bland skolungdomar har 

blivit ett alltmer aktuellt tema under senare år menar de. I Johanssons och 

Sorbrings senaste svenska utgåva av en antologi inom barn- och 

ungdomsvetenskap tas upp olika hälsoperspektiv och sökes orsaker till den 

växande psykisk ohälsa för den gruppen.  

2.2.1 Musikterapi  

Utbildningen till musikterapeut har hittills varit ett tvåårigt magisterprogram 

i musikpedagogik inriktning musikterapi på Kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm (är under revidering i dagsläget, KMH, 2019). Utbildningen har 
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vänt sig till personer med minst 180 högskolepoäng i musik eller motsvarande 

inom vård/hälsa, pedagogik, psykologi eller socialt arbete och kan därmed 

betraktas som en påbyggnadsutbildning. Detta kan jämföras med Norge, 

Danmark och Finland där högskoleutbildningen i musikterapi ligger både på 

grund- och avancerad nivå och därmed kan påbörjas direkt efter gymnasiet. 

Det finns även universitet/högskolor i Norge, Finland och Danmark som 

erbjuder studier i musikterapi på doktorandnivå. Studentutbyte sker mellan 

länderna och flera högskolor har internationella musikterapistudenter och 

undervisningen ges då i vissa fall på engelska. 

En musikterapeutisk metod som förekommer inom skolväsendet är 

Funktionsinriktad musikterapi (FMT). Utbildning i FMT-metoden har 

tidigare erbjudits vid Musikterapiinstitutet i Uppsala (1987 – 2008) och vid 

Musikhögskolan Ingesund i Arvika, Karlstads universitet (1988 – 2013). Från 

2013 ges utbildningen endast vid Yrkesutbildning FMT-metoden Sverige 

AB. Utbildningen baseras på studier av den egna metoden motsvarande 120 

högskolepoäng. Idag används FMT på ett antal särskolor och kulturskolor 

runt om i landet (Zakariasson, 2017). Det kan påpekas att FMT är den mest 

omnämnda musikterapimetoden i svenska uppsatser på olika nivåer. 

Granbergs (2007) studie där 218 av 247 musikterapeuter som utbildades i 

Sverige 1990 – 2002 ingick, visade att antalet musikterapeuter utbildade i 

FMT var 49% av alla utbildade musikterapeuter i Sverige. Att FMT används 

inom skolvärlden och är så pass omnämnt kan bero på att den av vissa 

betraktas som besläktad med specialpedagogik menar Granberg (2007).  

 

I en magisteruppsats med fokus på musikens roll i träningsskolan tog Netin 

Olofson (2013) upp yrkesfrågor och anställningsform. Efter många års arbete 

som musiklärare och avslutad musikterapeututbildning fick hon anställning 

som musikterapeut på 75% på en träningsskola. Ett yrkesdilemma blev 

erfarenheten av att ramar inom det pedagogiska arbetet på skolan var mycket 

flytande fast hennes uppdrag som musikterapeut var tydligt. Som 

musikterapeut kallades hon dock för ”musikfröken” och förväntades delta på 

olika sätt i det vardagliga pedagogiska arbetet: luncher, samlingar, 

promenader, utflykter.  

 

En studie med syfte att se vilken plats musikterapeuter har i det svenska 

samhället genomfördes av Karlsson (2010). Karlsson hade en hypotes om att 

yrket musikterapeut befann sig i ett reservat - professionellt ”brevidskap” - 

och han ville därför undersöka vilka faktorer som formade musikterapeuters 

yrkesroller. Undersökningen bestod av 8 kvalitativa intervjuer med 4 

musikterapeuter och 4 personer i chefsbefattning. Studiens slutsats var att det 

musikterapeutiska yrket var isolerat trots den stora frihet som musikterapeuter 

erfor i sitt arbete. Isoleringen eller ”reservatet” dolde en kompetens som ledde 

till att andra yrkesgrupper saknade insyn och förståelse för det 

musikterapeutiska arbetet. Avslutningsvis undrade Karlsson om det var 

önskvärt att reservatets gränser skulle brytas upp. Han föreslog vidare 

forskning om anledningar till att musikterapi inte accepteras mer som en 

kärnverksamhet i Sverige.  
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2.2.2 Specialpedagogik och pedagogiskt inriktad musikterapi 

Enligt Netin Olofson (2013) ingår det inte i skolans uppdrag att bedriva 

musikterapi, men hon menar att musikterapi ändå kan förekomma i 

grundskolan i pedagogiska sammanhang och som resurs i åtgärdsprogram för 

elever med tillfälligt eller långvarigt behov av särskilt stöd. Granberg (2007) 

anser i sin tur att musikterapi bör likställas med specialpedagogiskt stöd, 

musikterapeuter ”kan arbeta både med direkt terapeutisk verksamhet och med 

rådgivning till lärare, assistenter och föräldrar – en parallell till 

specialpedagogernas arbetsuppgifter” (2007, s. 165). Likheterna mellan 

musikterapi och specialpedagogik består enligt Granberg i att det är ungefär 

”samma” elever som behöver stöd och att urvalet och samverkan med annan 

personal sker på likartat sätt. Musikterapeuters kompetens omfattar också 

kartläggning och planering ungefär på samma sätt som för specialpedagoger. 

Nämnas bör här att förslag på användning av motsvarande insatser i musik, 

saknas i styrdokument så som skollagen och elevhälsalagen. Trots att 

specialpedagogiska skolmyndigheten har ett utbud av tips, kurser och 

läromedel för lärare saknas motsvarande kurser, tips och läromedel för ämnet 

musik (SPSM, 2018).  

 

Pedagogisk musikterapi är ett begrepp med rötter i specialpedagogiska 

verksamheter bland annat i Sverige och Norge (Granberg, 2007; Netin 

Olofson, 2010; Kuylenstierna, 2016; Ruud, 2002). Ett mål med pedagogiskt 

inriktad musikterapi kan vara att underlätta inlärning med hjälp av musik 

genom att spela instrument tillsammans, improvisera och skapa musik. Dessa 

musikaktiviteter kan i sin tur hjälpa elever att uppleva gemenskap, glädje, 

kreativitet och stärka självförtroendet. Jorun Mantor (2018), musikpedagog 

och musikterapeut från Norge blev inspirerad av Nordoff och Robbins arbete 

med barn med funktionsnedsättningar på 1970-talet och har bland annat 

utvecklat en metodik inom pedagogisk musikterapi för hörselskadade och 

döva personer.  

2.2.3. Musikterapi i grundskola och gymnasieskola 

Enligt Carlson (2018) är musikterapi en accepterad metod i amerikanska 

skolor och ingår i så kallad ”related service”. Musikterapeuter konkurrerar 

med andra yrkesgrupper för att få en arbetsplats på skolor och ”säljer in” sig 

med hjälp av bedömningsformulär som har tydliga mål och kriterier i de 

utvecklingsområden som gäller för varje elev. Carlson menar att 

musikterapeuters arbete behöver innehålla tydliga strategier och utvärderas 

kontinuerligt för att ges plats i skolverksamheter. Även om musikterapeutiska 

mål inte alltid stämmer överens med kursplanemål kan musikterapeutiska 

verksamheter omfattas av egna mål som att stimulera och bekräfta eleven, 

underlätta kommunikation, bearbeta emotionella tillstånd, stärka elevens 

”jag” för att bidra till ökat välmående och därmed förbättrad inlärning.    

 

Granberg (2007) kom i sin studie fram till att det inte fanns några formella 

hinder för inrättande av musikterapeutiska tjänster inom skolan då detta 

bestäms på kommunalnivå och då Rätt till stöd utgör grunden för 
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musikterapeutiska insatser. Granberg anser vidare att de praktiska 

förutsättningarna för musikterapi, så som val av elever, samarbete med andra 

lärare och övrig personal, kan likställas med specialpedagogiska 

verksamheter förutom ”att musikterapeuten är mer beroende av lokalen” 

(2007, s. 157). Musikterapeutiska mål bestäms utifrån elever eller grupper 

och anpassas efter elevers förmågor på samma sätt som specialpedagogiska 

insatser, och i vissa ”akuta” fall utförs musikterapi också utanför skolan till 

exempel i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) menar hon.  

 

Vikten av samarbete och anpassning av musikterapi inom skolverksamheter 

har tagits upp av Pernler (2017), som både är musiklärare och musikterapeut 

och arbetar i grundskolans årskurs F-6. Samverkan och samarbete med 

skolledning, kollegor, personal, elever och föräldrar ser hon som 

grundläggande. Pernler kopplar ihop målen från grundskolans styrdokument 

(LGR11) och musikterapi i sitt arbete från en ide´ om ”hur musikterapeutisk 

kunskap kan utveckla själva musikämnet” (2017, s. 253). Målet är att främja 

ett gott socialt klimat som underlag för ett effektivt lärande, och på 

individnivå att vara stöd för enskilda elever. 

2.2.4 Musikterapi i grundsärskola och gymnasiesärskola  

Musikterapi har enligt Hayes (2017) sedan mitten av 1900-talet utgjort en 

naturlig del av undervisningen i musik för barn och unga med 

funktionsnedsättning. Varje land synes dock ha sin egen policy med 

varierande villkor beroende på region eller land. Forskare och praktiker inom 

området har utvecklat bedömningsgrunder som kan hjälpa elever att uppnå 

mål till exempel inom kommunikation och social kompetens. Hayes betonar 

vikten av samarbete med lärare och personal, som till exempel i gemensamma 

målsättningar. 

 

Netin Olofson (2017) menar dock att ”en musikterapeut i skolans värld inte 

är någon självklarhet, men inte heller unikt” (s. 263) här i Sverige. Inom 

träningsskolan, som har en tredjedel av grundsärskolans elever, behövs 

många olika hjälpmedel, högre personaltäthet, personal med olika 

kompetenser – specialpedagoger, sjukgymnaster och musikterapeuter. 

Musikterapi i träningsskolan har enligt Netin Olofsson olika karaktär och mål, 

men oftast är kommunikation det övergripande målet. I individuell 

musikterapi kan en elev nås och identifieras, aktiveras eller vitaliseras, lugnas 

och få tröst eller få hjälp med uttryck för sina känslor. I musikterapi i grupp 

tränar elever initiativtagning, val, samspel och turtagning. 

 

Rätt kompetens hos den befintlige musikläraren är en av de viktigaste 

möjliggörande faktorer för underlättande av integrering av musikterapi i 

särskolan menar Kuylenstierna (2016). I sin kartläggande studie om 

musikterapins roll i det pedagogiska arbetet med särskoleelever har 

Kuylenstierna intervjuat åtta musiklärare från olika regioner och kommuner i 

Sverige. Studiens syfte var att kartlägga hur och i vilken omfattning 

musikterapi integrerades i det pedagogiska arbetet med särskoleelever i de 

åtta utvalda särskolorna samt vilka aspekter som påverkade möjligheten till 
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integrering. På de särskolorna där musikterapi tillämpades arbetade lärarna 

erfarenhetsbaserat utan specifika mål. Flera av de åtta musiklärare hade ingen 

musiklärarutbildning eller utbildning i musikterapi, övriga hade 30 - 40 år 

gamla utbildningar. Fyra av åtta av musiklärarna var även musikterapeuter 

fast en av dem saknade formell utbildning i musikterapi. Resultaten visade att 

det var musiklärarnas utbildning och livserfarenhet som var avgörande för 

musikterapins existens på skolorna och inte ekonomiska faktorer.  

2.2.5 Musikterapi på musik- och kulturskolor  

Musikterapi erbjuds elever med funktionsnedsättning på ett antal kulturskolor 

i landet: Göteborg, Kungsbacka, Sigtuna, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, 

Linköping, Stenugnsund, Bräcke kommun, Mjölby kommun, Uppsala, 

Västerås och på flera orter i Stockholmsområde: Sollentuna, Vallentuna, 

Nynäshamn. Kulturskolan Stockholms stad har ett eget Resurscenter som 

startades 1998. Resurscentret (RC) är en plats med olika konstnärliga 

verksamheter för elever med funktionsnedsättning som är i behov av särskilt 

stöd i åldrarna 6 - 22 år. RC finns på olika orter inom Stockholms stad och i 

egna lokaler anpassade för olika typer av elever. Drygt 280 elever var 

inskrivna på RC vårterminen 2018 (www.kulturskolan.se). Sju av de elva 

pedagogerna på RC är musiklärare med utbildningar utöver 

musiklärarutbildning: fyra av sju är utbildade musikterapeuter; två av sju är 

rytmikpedagoger; en är både musikpedagog, danspedagog och dansterapeut; 

en har utbildning inom vård. Förutom undervisning på RC arbetar dessa 

musiklärare i grundsärskolor eller träningsskolor. Oftast är det för att 

ordinarie musiklärare har så många olika grupper i sin undervisning att tid i 

deras tjänster inte räcker till för särskoleelever och för att musiklärare från 

RC har kompetens och lång erfarenhet i arbetet med dessa elever. 

 

De samlade kompetenserna på RC bidrar till att det pågår en ständig 

utveckling av olika pedagogiska metoder för att möta elever med 

funktionsnedsättning och även forskning menar Johansson (2017). Musik, 

dans- och dramapedagogen Karin Erika Johansson har genomfört en 

aktionsforskningsstudie om kollegialt lärande tillsammans med två 

danspedagoger på Kulturskolans Resurscenter. Resultatet blev en 

masteruppsats på Dans och Cirkushögskolan med fokus på att följa upp 

pedagogernas läroprocesser. Syftet med studien var att få veta hur 

danspedagogerna gick tillväga för att eleverna skulle bli mer delaktiga på ett 

personligt sätt samtidigt som deras förmåga att dansa utvecklades. Johanssons 

förhoppning är att uppsatsen ska bidra till att belysa normer inom pedagogisk 

kompetens, bemötande och kommunikation. Praktiknära forskning från 

pedagoger och skolledare behövs i samband med regeringens förslag till 

nationell strategi för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola (Regeringen, 

2018). Målet är att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i 

kulturella och konstnärliga uttrycksätt med utgångspunkt i vars och ens 

särskilda förutsättningar. För att nå det nationella målet presenterar 

regeringen flera satsningar som består av bidrag för utveckling, stöd till 

förbättrad kompetensförsörjning och stöd till nationell samordning. En av 

punkterna under stöd för förbättrad kompetensförsörjning som behövs för att 
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kulturskolan ska möta fler barn och ungdomar är ”personal med kompetens 

för undervisning av barn och unga med särskilda behov eller 

funktionsnedsättning”.  

2.3 Relationen mellan musikterapi och 

musikundervisning  

Relationen mellan musikundervisning och musikterapi för elever med 

funktionsnedsättning är återkommande tema i Ockelfords och Markous 

(2012) forskning.  En rad brister upptäcktes i kunskaper om hur 

musikundervisning och musikterapi utformas för elever med 

funktionsnedsättning när Ockelfords forskningsgrupp gick igenom 50 

rapporter om musikundervisning på 56 specialskolor i England genomförda 

av skolinspektionen år 2002 – 2005. Musik som ämne var uppskattat av 

lärarna och personalen på de i studien ingående specialskolorna då musik 

användes under skoldagen för att till exempel underlätta vardagliga 

aktiviteter. Dock skedde musikanvändningen utan något koncept och inte 

särskilt strategiskt eller systematiskt. Det förklarades bero på att lärarna inte 

hade de rätta ramarna för att kunna göra bedömningar av elevernas utveckling 

i musik, samt på att det var svårt att avgöra elevernas utveckling när de även 

visade framsteg inom övriga färdigheter som till exempel sociala förmågor. 

Forskarna fick intryck att musikpedagogiskt tänkande medförde negligering 

av elever med funktionsnedsättningar på grund av svårigheter att bedöma 

deras musikaliska utveckling. Användning av musikterapi fanns i varierad 

omfattning på skolorna, 36% av skolorna hade musikterapi på skolorna och 

19% erbjöd eleverna musikterapi utanför skolan. På de flesta skolorna i 

studien synes musikterapi komma till användning för att fylla ett tomrum och 

ersätta musikundervisningen istället för att komplettera den.  

 

Resultaten av Ockelfords och Markous (2012) studier har visat att innehållet 

under musiklektionerna och musikterapisessionerna på de undersökta 

specialskolorna var ganska lika och att skillnaden dem emellan utgjordes av 

vilken metod musikläraren eller musikterapeuten använde sig av. En annan 

viktig aspekt som lyftes fram var att i början av 2000-talet saknades en 

gedigen likvärdig utbildningsplan i musik för elever med 

funktionsnedsättning i England. Efter publikationen av Ockelfords och 

Markous forskningsrapport har dock politiker i England publicerat ett 

bedömnings material för lärare på så kallade P-levels1. Trots att lärarna med 

hjälp av P-levels lärde sig att rapportera elevernas kunskapsutveckling var P-

levels inom ämnet musik ganska ineffektiva. Ockelford skapade då en modell 

för musikanvändning och bedömning för elevernas utveckling som består av 

två kompletterande varandra delar: ”education in music” som innebär 

lektioner/sessioner med fokus på elevens musikaliska utveckling och 

 
1 P-levels (or P-scales där P står för Perfomance) är utarbetad bedömningssystem inom olika 

skolämnen för elever med särskilda behov i åldrar 5-16 år i England sedan 2007 (Ockelford 

& Markou, 2012; Department for Education in England, 2019). 
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”education throw music” med fokus på en bredare användning av musik för 

att förbättra inlärning och utveckling inom andra ämnen. 

 

Markou (I Ockelford & Markou, 2012) testade Ockelfords modell med hjälp 

av en undersökning av 96 musiklärare och musikterapeuter i syfte att få veta 

i vilken grad på skalan 1 – 10 pedagogerna lägger fokus på eleven. En faktor 

var att det fanns en tydlig skillnad mellan hur mycket musiklärare och 

musikterapeuter lägger tonvikt på ”eleven som centrum”. Majoriteten av 

musikterapeuterna medgav att deras utgångpunkt nästan alltid var eleven i 

centrum medan majoriteten av musiklärare medgav att de lade fokus på andra 

mål runt ”eleven som centret”. Undersökningsresultaten visade att både 

musikterapi och musikundervisning ökar välbefinnandet hos elever, men att 

musikterapi är mer elevcentrerad och ger en större effekt på elevernas 

välbefinnande än endast undervisning. En annan slutsats var att musikterapi 

och musikundervisning för elever med funktionsnedsättning är oskiljaktiga 

och överlappar varandra (Ockelford & Markou, 2012). 

2.4 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  

Musikterapi kommer emellanåt till användning i musikundervisning med 

elever med funktionsnedsättning, främst synes detta gälla då en musiklärare 

även är utbildad musikterapeut. Ibland bedriver en musikterapeut också 

musikterapi som ett komplement till ordinarie musikundervisning. Ett 

problem är vilka musikterapeutiska kunskaper och vilken kompetens som 

egentligen kan komma till användning i arbetet med elever med 

funktionsnedsättning i skolan. Ett annat problem är på vilka sätt lärare i musik 

ges möjlighet att ta del av musikterapeutiska kunskaper och kompetens i sin 

utbildning.  

 

Syftet med föreliggande uppsats är att belysa frågan om förekomsten av 

musikterapeutisk kunskap och kompetens inom olika skolformer i Sverige. 

Hypotesen är att lärare i musik har behov av kunskap och kompetens i 

musikterapi i undervisning med elever med olika funktionsnedsättningar.  

Studiens forskningsfrågor lyder:  

 

• Hur stor andel av musiklärarna i undersökningen har någon form av 

musikterapeutisk utbildning?  

• Hur många använder sig av någon form av insatser som kräver 

musikterapeutisk kunskap eller kompetens i undervisningen? Och hur 

ofta sker detta i så fall? 

• Hur ser lärarna på användning av musikterapi i skolan? 

 

Min förhoppning är att föreliggande uppsats ska bidra till att belysa hur lärare 

i musik ser på behovet av musikterapeutisk kunskap och kompetens i 

undervisning med elever med olika funktionsnedsättningar så att detta 

eventuella behov i förlängningen kan tillgodoses inom lärarutbildningarnas 

ram. 
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3 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Hypotesen som ligger till grund för föreliggande studie är att lärare i musik 

har behov av kunskap och kompetens om musikterapi i undervisning med 

elever med olika funktionsvariationer. Hypotesen samt dess forskningsfrågor 

pekar mot dess kvantitativa ansats. Framför allt gäller detta forskningsfrågan 

om hur stor andel av musiklärarna i undersökningen som har någon form av 

musikterapeutisk utbildning samt frågan om hur många av lärarna som 

använder sig av någon form av insatser i form av musikterapeutiska 

kompetens och/eller kunskaper i sin undervisning och hur ofta detta sker. 

Fråga tre rör hur lärarna ser på användning av musikterapi i skolan vilket här 

utgör en kompletterande följdfråga av viss kvalitativ art.  

3.1 Positivism och objektivism  

Positivism som kunskapsteoretisk ståndpunkt grundar sig på uppfattningen 

om att naturvetenskapen och samhällsvetenskapen kan och bör använda 

samma angreppssätt när det gäller insamling och förklaring av data (Bryman, 

2011). Vetenskap inom positivismen ses som värdeneutral då den söker skilja 

mellan fakta och värderingar genom att handla om positivt givna fakta. Enligt 

Bryman (2011) föreligger skillnaden mellan vetenskapliga och normativa 

påståenden i att sanningsvärdet hos ett normativt påstående inte kan verifieras 

via enbart sinnena. Bara oberoende eller mätbara/empiriska erfarenheter av 

världen accepteras därför som data för analys inom denna tradition enligt 

Wheeler och Bruscia (2016).  

Positivismen inrymmer element både av deduktiv och induktivt synsätt 

(Bryman, 2011). Då induktivism är en princip inom vilken kunskap uppnås 

genom att samla in fakta utgörandes grunden för lagmässiga regelbundenhet 

innebär deduktivism att en teoris syfte är att generera hypoteser som kan 

prövas och på så sätt göra att det går att ta ställning till lagmässiga 

förklaringar. Huvudsyftet inom positivistisk forskning är att ”förklara”, och 

förklarningar möjliggör därefter en förutsägning av framtiden. När något 

orsakssamband är förklarat kan det påvisas att det följer av en generell lag, 

och det är därför positivistiska forskare kan betraktas som 

”samhällsingenjörer” (Brante, Andersen & Korsnes, 2001). 

Undersökningsresultat inom positivistisk forskning bör enligt Wheeler (2012) 

vara välövervägd, positiv eller utgöra en slags absolut sanning om 

verkligheten.  

Enligt Wheeler (2012) är positivism en av varianter av objektivistisk 

forskning. Objektivism är i sin tur en ontologisk ståndpunkt som säger att det 

är möjligt att producera ”objektiv kunskap” om den utanför subjektet 

existerande sociala och fysiska verkligheten (Brante, Andersen & Korsnes, 

2001). Inom objektivismen består världen av objekt som är verklighet eller 

sanning. Denna verklighet har en egen existens som ligger utanför vårt 

intellekt, oberoende av våra önskningar och trosföreställningar (Bryman, 
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2011). Det är möjligt att få veta mer om denna verklighet genom sinnena, 

förnuft och förstånd, anser Wheeler och Bruscia (2016).  

De som förespråkar objektivistiska värdeteorier hävdar även att 

värdeegenskaper är egenskaper hos de värderade objekten, inte hos det 

värderande subjektet. Syften med objektivistiska studier är att fastställa vad 

som är sant och vad som inte är sant genom att bekräfta eller förneka en 

fokusinriktad och väldefinierad hypotes etablerad i början av forskning 

(Wheeler & Bruscia, 2016). Resultatet av objektivistisk forskning ses som ett 

faktum.  

Trots att objektivismen från början mest tillämpades inom naturvetenskaplig 

forskning ses den enligt Wheeler och Bruscia (2016) relevant för konst- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Bryman (2011) menar i sin tur att när en 

vetenskaplig fråga formuleras på sådant sätt att den antyder att organisationer 

och kulturer utgör objektiva sociala entiteter som påverkar individerna, 

kommer forskarna sannolikt att lägga tyngden på organisationernas formella 

egenskaper eller på de åsikter och värderingar som medlemmarna i kulturen 

är bärare av.  

När en specifik organisation uppfattas som en konkret objekt med sina regler 

och riktlinjer, ”utvecklas standardiserade procedurer för att saker och ting ska 

bli gjorda” (Bryman, 2011, s. 36). Alla organisationer skiljer sig åt och har 

egna mål, men ”varje organisation utgör en verklighet som är något yttre i 

förhållande till de individer som finns i den” (Bryman, 2011, s. 36).  

Hierarkier inom organisationer representerar en social ordning genom att 

individerna som befinner sig i den är tvungna att följa dess regler och krav. 

Människor i organisationer får olika positioner inom en viss arbetsfördelning 

och lär sig att tillämpa regler och riktlinjer typiska för dessa organisationer. 

Organisationen utgör därför en tvingande kraft som påverkar och hämmar 

medlemmarna menar Bryman. Detsamma kan påstås om kulturer, då kulturer 

och subkulturer begränsar oss genom att vi internaliserar de uppfattningar och 

värderingar som ingår i dem. 

Musikterapi ses i föreliggande studie som ett fenomen som har plats i flera 

olika sociala verkligheter, till exempel i de olika skolformerna grundskola, 

gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, musik- och kulturskola. 

Enligt objektivistiskt synsätt existerar detta fenomen och vår verklighet helt 

oberoende av vårt intellekt, våra trosföreställningar eller önskningar.  För att 

få kunskap om dessa behöver vi därför använda både vårt förnuft och våra 

sinnen.  
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4 Metod  

I detta kapitel presenteras studiens angreppsätt som är kvantitativt, studiens 

design och dess metodologiska utgångspunkter samt etiska övervägande.  

4.1 Design 

Inom positivismen likt objektivismen börjar forskningsprocessen med 

generering och prövning av en hypotes (Brante, Andersen & Korsnes, 2001; 

Bryman, 2011). Hypotesen som ligger till grund för föreliggande studie är att 

lärare i musik har behov av kunskap och kompetens om musikterapi i 

undervisning med elever med olika funktionsvariationer. För att kunna 

vederlägga eller bekräfta hypotesen har enkät valts som metod, en 

enkätundersökning – survey eller tvärsnittdesign är en del av ett kvantitativt 

angreppssätt (Bryman, 2011).  

 

Enkäter eller survey är enligt Wheeler och Bruscia (2016) byggda för att 

utföra mätningar av olika företeelser. Målet är att samla in mätbara resultat 

med karaktäristiska sidor eller drag av en population eller ett fenomen. En 

undersökning behöver därmed fastställa vad som är sant och vad som är inte 

sant. I föreliggande fall utgjordes datainsamlingen av en enkät i pappersform 

och samma enkät i datorversion för att kunna skickas per mail till 

respondenterna. Kompletterande frågor ställdes genom telefon eller dator, så 

kallade datorstödda intervjuer (Wenemark, 2017). Datorstödda intervjuer 

planerades i fall att någon av deltagarna inte skulle vara nåbar.  

 

En enkät med namnet ”Frågeformulär för musiklärare” utarbetades för att 

samla in data. Enkäten var strukturerad med kompletterande öppna frågor och 

presenteras som Bilaga 3 i föreliggande uppsats. Enkätfrågorna formulerades 

så att omfattningen av musiklärarnas utbildning, erfarenhet, mängd 

musikterapeutiska insatser skulle belysas för att få svar på frågor om vilken 

musikform och typ av musikverksamhet behövs i arbetet med elever på 

grundsärskolor, och att få veta vad musiklärarna tycker är orsaker till 

eventuell brist på användning av musikterapi i skolor i Sverige samt om det 

behövs fler musiklärare med musikterapeutisk kompetens och utbildade 

musikterapeuter.  

 

Datainsamlingen skedde under en fyraveckorsperiod på tre olika platser i 

Stockholm: på Kulturskolans Resurscenter i Stockholms stad, på Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm och på den nationella musikterapikonferensen 

som hölls i Stockholm 18 - 19 mars 2018. De första enkäterna delades ut den 

nittonde mars och den sista enkäten kom in den trettonde april 2018. 

Utdelningen av de flesta enkäter skedde enligt metoden ”hand i hand” och 

några stycken per post. Av tjugotvå utdelade enkäter har arton fullt besvarade 

enkäter kommit in. Varje inkommen enkät fick ett nummer som exempel 

R1(respondent 1), R2, R3 och så vidare.  
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4.2 Urval och bortfall 

Respondentgruppen är musiklärare som arbetar i olika skolformer såsom 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

kulturskola. Begreppet ”skola” inte är förtydligad i frågeformuläret av den 

anledningen då med ”skola” och ”skolan” menas just den skolform som 

musiklärarna har anknytning till. Grundsärskola och grundsärskolans 

inriktning träningsskola tas separat i vissa frågor för att det krävs olika typer 

av insatser i dessa skolformer även om de hör till samma typ av skola. 

Respondenternas ålder och kön sågs inte intressanta då studiens fokus var på 

musikutbildningen, musikterapiutbildningen, erfarenhet och användning av 

musikterapi i arbete med elever med funktionsvariationer. 

 

Att få ett lagom stort antal av respondenter, cirka tjugo personer, var ett mål 

för undersökningen, vilket nästan uppnåddes i och med att 18 enkäter inkom 

(Wenemark, 2017). Urval av respondenter i studien bygger på målstyrda urval 

också kallad för icke-sannolikhetsval då valet av deltagare i dessa fall styrs 

av deltagarnas relevans till formulerade forskningsfrågor (Bryman, 2011). 

Två typer av icke-sannolikhetsurval användes i undersökningen: 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Deltagarna i bekvämlighetsurval finns 

oftast tillgängliga för forskaren och denna tillgänglighet kan öka 

svarsfrekvensen (Wenemark, 2017). Valet av de deltagare som byggdes på 

bekvämlighetsurval utgjorde en grupp lärare på Resurscentret. Snöbollsurval 

eller kedjeurval är också ett slags bekvämlighetsurval då forskaren tar kontakt 

med en grupp människor relevanta förstudier. Den typen av urval använde jag 

av mig för att dela ut enkäter till relevanta deltagare på en musikterapeutisk 

konferens i Stockholm mars 2018.  

 

Det finns två olika typer av bortfall i samband med enkätundersökningar – 

deltagarbortfall och bortfall av svarsalternativ i enkäten som exempel när 

frågorna förblir obesvarade eller krysset för svarsalternativ hamnar på ett 

felaktigt ställe, till exempel mellan rutorna. Jag kan konstatera att 

svarsbortfallet i denna undersökning är minimalt. Trots alla förebyggande 

åtgärder vidtogs uppstod ändå visst bortfall av deltagarna. Fyra av tjugotvå 

respondenter besvarade inte enkäten av okända skäl vilket utgör bortfall på 

18%. Totalt besvarade 82% av deltagarna enkäten vilket kan klassificeras 

som ett bra resultat för den typen av datainsamling enligt Bryman (2011). 

 

Genom att vara i personlig kontakt med deltagarna och få dem engagerade i 

undersökningen minskade riskerna för bortfall. Totalt tjugotvå personer 

tilldelades frågeformuläret: ungefär en tredjedel av respondenterna är 

musiklärare på en kulturskola, cirka en sjundedel av alla respondenterna är 

musiklärare jag träffat på min utbildning och resten, som är lite mer än hälften 

av alla respondenterna är musiklärare som jag träffat på 

musikterapikonferensen.  
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4.3 Bearbetning och analys av data 

Kvantitativ teknik används i bearbetning av data och resultaten presenteras i 

tabeller och diagram. En kvalitativ empiristyrda tematisk analys används 

också vid analys av svaren från några öppna frågor som finns i slutet av 

enkäten. De olika typerna av svar gav olika typer av data. All data både i form 

av ord och siffror fördes in i Excel dataprogram för vidare analys. Kvantitativ 

teknik användes vid analys av svar på de strukturerade frågorna. Data från 

den strukturerade delen av enkäten kodades med hjälp av en kodningsmanual 

för att kunna föra in olika variabler till datorprogrammet. Frågorna i enkäten 

som hade rutor som skulle kryssas kodades med siffra 1 om de var ikryssade, 

de rutorna som inte var ikryssade kodades med en 0. Frågorna som hade 

svarsalternativ ”ja”, ”nej” och ”vet inte” kodades på ett liknande sätt: ”ja” 

med siffra 1, ”nej” med 0 och ”vet inte” med 99. I fråga tretton i enkäten 

används Likertskala2 som består av fem olika påståenden eller ”items” med 

skattningsskala som svarsalternativ. Siffra 1 på skattningsskalan betyder 

ingen sannolikhet, siffra 10 betyder mycket stor sannolikhet. I analysen av 

data från svaren på de fem påståenden användes också kvantitativ teknik. 

Resultaten presenteras i procenttal och i medelvärden. På det sättet 

sammanställdes resultaten från alla svar på de fjorton strukturerade frågorna 

i respektive separata tabeller och diagram som presenteras i Bilaga 4. Olika 

typer av tabeller och diagram är en del av den kvantitativa tekniken och enligt 

Bryman (2011) både enkla att tolka och förstå.  

 

Kvalitativ tematisk analys användes vid analys och sammanställning av data 

från några av respondenternas frisvar. Fördelen och nackdelen med en 

tematisk analys är att ingen tydlig teknik finns eller krävs enligt Bryman 

(2011). De sista fyra öppna frågorna i enkäten som bestod av textsvar 

sammanställdes på ett separat blad i dataprogrammet Microsoft Excel för att 

sedan genomgå tematisk analys. Alla svaren skrevs ut och sattes ihop till ett 

stort papper. Den tematiska analysen bygger därför på granskningen av vilka 

ord som förekommer tillsammans med andra ord, och vilka ord som bildade 

olika teman. För att lyfta fram det respondenterna uttryckte användes deras 

egna ord i form av ordagranna citat som sammanställdes i programmet. 

Svaren lästes igenom flera gånger för att hitta ett mönster i begrepp som 

delades i grupper med hjälp av ett färgschema. Sedan sattes ihop de liknande 

begreppen i samma grupp som blev olika teman.  

4.4 Etiska överväganden 

De etiska regler som gäller forskningsstudier finns reglerade i 

Helsingforsdeklarationen från 1964. Där står det att ”risken för att skada 

måste vara liten i förhållande till nyttan för att rättfärdiga att studien 

 
2 Likertskala är ett flerindikatorsmått med hjälp av vilka skalan mäter intensitet i en känsla 

eller attityd. Likertskalan enligt Bryman (2011) består vanligvist av ett antal påståenden 

(items) som har en bestämd frågeställning eller ett tema. Respondenter får välja i vilken 

utsträckning de håller med om de olika påståenden.  
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genomförs” (Wenemark, 2017, s. 60). Alla deltagare i undersökningen har 

fått ett missivbrev med namnet Information om forskningsstudie (Bilaga 1, s. 

38) i vilket de informerades om att deltagandet kommer att behandlas med 

hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 6). Deltagarna fick också information om att 

frågeformulären ska förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem och 

endast kommer användas för det aktuella examensarbetet.  

 

Ett Samtyckesdokument delades ut till samtliga deltagare (Bilaga 2). Ett 

informerat samtycke ska vara skriftligt och undertecknad med deltagarens 

underskrift. Jag har varit i kort personlig kontakt, fysiskt, per mail eller 

telefon, med alla deltagare då studiens syfte presenterades och missivbrevet 

med information om studien och kontaktinformation delades ut i kuvert 

tillsammans med frågeformuläret. Samtyckesdokumenten samlades in 

separat för att besvarade enkäter skulle lämnas in anonymt. I maj 2018 trädde 

fram EU:s dataskyddsreform och ersätter personuppgiftlagen (PuL). 

Sekretess i undersökningen innebär att resultat om enskilda personer inte får 

lämnas ut och personen inte kan identifieras (Wenemark, 2017, s. 61).  

 

Autonomi i forskningsstudier handlar om deltagarnas rätt till 

självbestämmande till exempel om deltagande ska påbörjas eller avslutas när 

det passar deltagaren utan att ifrågasättas. Genom att presentera resultatet av 

respondenternas svar får forskaren göra deras röster hörda. Med respekt och 

försiktighet hanterades deltagarnas samtyckedokument och deras besvarade 

frågeformulär. Inga namn, kön, ålder eller andra personuppgifter syntes på 

svarsblanketter. Arbetsplatskopplad information i enkäten består av antal år 

och skolformer musiklärarna arbetade i, men ingen mer kompletterande 

information om till exempel kommun eller skolans namn anges.  

4.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i kvantitativ forskning består av följande kriterier: reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Validitet har med mått på ett begrepp att göra 

i frågan om den verkligen tjänar sitt syfte och mäter ett begrepp (Bryman, 

2011, s. 160). I det mesta tjänar enkäten det syftet och de frågeställningar som 

fanns från början i problemformuleringen. Det finns en väldigt liten risk att 

frågorna i enkäten missuppfattades av respondenterna. I så fall hade 

respondenterna en chans att kommentera enkäten eller ställa en egen fråga då 

det fanns utrymme för det. Reliabilitet har med kvalitén av det 

undersökningsinstrumentet som valts att göra som i detta fall är en enkät. 

Under utformningen av enkäten testades den i olika varianter på en 

försöksperson tills den slutgiltiga varianten av enkäten skapades. Det är dock 

svårt att generalisera denna studies resultat för att både deltagarnas urval och 

kvantitet inte är av den omfattningen att den kan representera hela 

populationen (Bryman, 2011, s. 368). Studiets urval är inte heller 

representativ för att respondenterna endast representerar en liten grupp av 

musiklärare som arbetar i olika skolformer.  
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av enkätundersökningen. I det första 

avsnittet presenteras resultatet av frågorna gällande musiklärarnas utbildning 

och erfarenhet, i det andra avsnittet presenteras resultatet av hur många 

musiklärare som använder sig av musikterapeutisk kunskap eller kompetens 

i sin undervisning och hur ofta i så fall. I det tredje avsnittet presenteras de 

teman som är resultatet av de öppna frågorna i enkäten. Kapitlet avslutas med 

resultatsammanfattning. 

5.1 Musikterapeutisk utbildning  

Majoriteten, eller 83% av musiklärarna i undersökningen har någon form av 

musikterapeutisk utbildning, 67% är dessutom musikterapeuter och 22% 

studerar musikterapi. Alla musiklärarna har minst en 

musikhögskoleutbildning och flera av dem har dubbla högskoleutbildningar 

(diagram 1). 83% av respondenterna är musiklärare med behörighet att 

undervisa i olika skolformer (tabell 1 - 5).  

5.2 Musiklärarnas erfarenhet av arbetet med elever 

med funktionsnedsättning 

När det gäller musiklärarnas erfarenhet av musikundervisning (diagram 2) 

med elever med funktionsnedsättning har 94% av dem erfarenhet av 

undervisning i någon typ av särskola, och 83% har arbetat i grundsärskola.  

Alla musiklärarna har arbetat med elever med olika funktionsnedsättningar: 

fysiska, intellektuella, socioemotionella, psykiska, kromosomavvikelser, 

språkstörningar, diagnoser inom NPF (diagram 3, tabell 6). I frågan om 

svårigheter lärarna har mött i sin undervisning på grundsärskola hör till de 

vanligaste svårigheterna: ojämna nivåer i elevgrupper på grund av olika 

funktionsnedsättningar och diagnoser i samma grupp samt brister i lokaler 

och utrustning (diagram 4). Övriga svårigheter är brister i kommunikation 

mellan personal både på och utanför skolorna samt otydligheter i 

kunskapskraven i musik (tabell 7). Den undervisningsform som bäst skulle 

gynna elever i grundsärskola är en som är baserad på elevernas behov enligt 

72% av respondenterna och både individuellt och i grupp enligt 55% av 

respondenter (diagram 5). 

5.3 Musikterapeutiska insatser 

I detta avsnitt - del 2 i enkäten undersöktes om musiklärarna använder sig av 

någon form av insatser som kräver musikterapeutisk kunskap eller kompetens 

i sin undervisning, och hur ofta sker detta i så fall. En fråga ställdes även med 

syftet att få svar på vilken typ av musikverksamhet som skulle kunna 

användas för att gynna elever på bästa sätt och en annan för att utröna 

eventuella orsaker till brist på användning av musikterapeutisk kunskap och 
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kompetens inom olika skolformer. Här finns även en fråga som söker efter 

svar på musiklärarnas åsikt om i vilka skolformer musikterapi skulle kunna 

komma till användning. 

 

78% av lärarna angav att musikterapi eller musikterapeutiska insatser 

används av de själva på den skola eller de skolor de arbetar på, gentemot 22% 

av som angav att musikterapi eller musikterapeutiska insatser inte används på 

deras skola nu. Bara en av respondenterna angav att en annan pedagog eller 

musikterapeut från samma skola använder musikterapi på skolan. Ingen av 

respondenterna tror att det är en annan pedagog eller musikterapeut från en 

annan plats som använder av musikterapi på deras skola (diagram 6 och 7). 

Resultatet av svaren på frågan hur ofta musiklärarna använder musikterapi 

eller musikterapeutiska insatser i sitt arbete presenteras i diagram 8: 39% av 

respondenterna har inte tänkt på hur mycket de använder musikterapi; 28% 

använder musikterapi varje lektion; 17% använder musikterapi några 

lektioner i veckan; 5% använder musikterapi några lektioner i månaden; 11% 

har inte besvarat frågan. 

 

Ingen av lärarna visste i vilken utsträckning musikterapi används av en annan 

pedagog eller musikterapeut på skolan (diagram 9). På frågan om musikterapi 

bör ingå i skolans verksamhet svarade 61% att både musikterapi och 

musikundervisning borde ingå i grundsärskolans verksamhet. Diagram 10 

visar att 83% tycker att musikverksamhet i grundsärskolan ska vara baserad 

på elevens behov. På några påståenden om musikterapi svarade 

respondenterna följande (diagram 11a, 11b, 11c, 11d och 11e): Majoriteten 

eller 89%, tycker att många skolor inte har kännedom om musikterapi 

(diagram 11a). Majoriteten av respondenterna har valt en hög siffra på 

mättningsskala närmare mycket stor sannolikhet till påstående om att skolor 

som känner till musikterapi inte har ekonomiska förutsättningar för att 

anställa en musikterapeut (diagram 11b). En mindre sannolikhet finns i att 

skolor som känner till musikterapi inte vill ta användning av den i sitt arbete 

med elever med funktionsnedsättning (diagram 11 c). 89% tycker att det 

behövs fler musiklärare med musikterapeutisk kompetens och fler utbildade 

musikterapeuter (diagram 11d, 11 e).  

5.4 Musikterapi i skolan  

I frågan om vilka skolverksamheter som musikterapi kan komma till 

användning inom, svarar alla lärarna att musikterapi kan komma till 

användning i grundsärskola inklusive träningsskola, i kulturskolan (diagram 

12). 94% av respondenterna tycker att musikterapi kan komma till 

användning i grundskola. Tabell 8 visar andra skolverksamheter där 

musikterapi anses komma till användning: gymnasieskolan, 

gymnasiesärskola, folkhögskolor, skolformer för nyanlända elever, 

flyktingbarn och ensamkommande ungdomar. 

 

Ur lärarnas svar på enkätens öppna frågor om hur de ser på användningen av 

musikterapi i skolan växte tre teman fram: Tema 1 – Brister av systemisk 
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karaktär; Tema 2 - Musiklärarnas förslag på strategier för användning av 

musikterapi på skolor; Tema 3 – Lärarnas egen fråga om musikterapi i 

grundskola. 

5.4.1 Tema 1 - Brister av systemisk karaktär 

Analysen av svaren på frågan om orsakerna till att musikterapi endast 

används inom vissa skolverksamheter bildade ett tema med sju underteman. 

 

UNDERTEMA 

 

FÖRKLARING 

BRIST PÅ KUNSKAP  

OCH INFORMATION 

 

55% av lärarna anser att det saknas kunskap om musikterapi 

på skolorna, några betonar att den kunskapen inte finns bland 

rektorerna. Skolorna har inte tillräckligt med information om 

musikterapeutisk kunskap och kompetens i frågor som rör till 

exempel kommunikation, samspel, språk, motorik. Det 

behövs en bredare förståelse och medvetenhet om 

musikterapeutiska möjligheter i samhället och bland politiker. 

Ett större genomslag i lärarnas sociala media och i all media 

önskas. 

SKOLORNAS  

EKONOMI ÄR ETT 

HINDER 

 

Cirka hälften av lärarna tror att ekonomiska förutsättningar på 

skolorna kan utgöra hinder för etablering av musikterapi, och 

på de skolorna där musikterapi är känt väljs den bort av 

ekonomiska skäl. 

SKOLORNAS  

UPPDRAG ÄR ETT 

HINDER 

 

50% av lärarna tror att hindret för utveckling av musikterapi 

på skolorna har med skolornas uppdrag att göra. 

Grundskolans uppdrag är pedagogiskt och inte terapeutiskt. 

Styrdokument som kursplaner och bedömningskriterier avgör 

syftet med musikundervisning och användning av musik. 

 

REKTORNS 

VÄRDERINGAR 

 

Rektorns värderingar och prioriteringar kan vara avgörande 

för användning av musikterapi. Flera av lärarna tycker att det 

är lättare att etablera musikterapi på skolorna om man har 

rektors förtroende och är duktig musiklärare med 

musikterapeutisk kompetens. 

 

OETABLERAD 

METOD 

 

Musikterapi som metod är inte tillräckligt etablerad anser 

några lärare och en av dem ger ett förslag att det ska finnas ett 

ämne musikalisk specialpedagogik som använder 

terapeutiska redskap men som är inriktad på pedagogik. 

TOLKNING AV 

ORDET ”TERAPI” I 

MUSIKTERAPI 

 

40% av lärarna tycker att ordet ”terapi” i musikterapi kan vara 

skrämmande för de som inte vet vad musikterapi är då de 

tänker på psykoterapi eller sjukdomsbehandling. 

BRISTEN PÅ 

MUSIKTERAPEUTER 

OCH MUSIKLÄRARE 

MED DUBBEL 

KOMPETENS 

Det råder brist både på musiklärare med musikterapeutisk 

kompetens och utbildade musikterapeuter anser lärarna. 
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5.4.2 Tema 2 - Musiklärarnas förslag på strategier för användning av 

musikterapi på skolor 

Analysen av musiklärarnas förslag på strategier för användning av 

musikterapi på skolorna består av tre underteman: 

 

1. Utbildning och fortbildning i musikterapi 

Majoriteten av lärarna tycker att genom anställa ny adekvat personal, till 

exempel en musikterapeut, kan musikterapi användas mer på skolorna. 25% 

av tycker att befintlig personal, till exempel musikläraren på skolan ska 

fortbilda sig i musikterapi. Det kom flera förslag om att använda sig av 

musikpedagoger med musikterapeutisk utbildning.  

 

2. Musikterapi som nav i den pedagogiska verksamheten 

50% av lärarna tar upp vikten av samarbete med andra enheter inom skolan 

beroende på verksamhet. Samarbetet ska ske efter elevernas behov. 

Musikterapi kan ha plats i Elevhälsa som resurs, kan bli en extra anpassning 

och stödinsats för elever i behov av det. I samverkan med specialpedagoger 

kan musikterapeuten arbeta med elevens hela utveckling och inte enbart 

kunskapsutvecklingen. I grundsärskolan kan musikterapi bli en helhet med 

det pedagogiska arbetet. Musikterapi kan användas både individuellt och i 

grupp med elever. Musikterapi kan bidra till inkludering till exempel genom 

att skapa gemenskap mellan olika elevgrupper eller med nyanlända elever. 

Förutom arbete med eleverna kan musikterapeut handleda personal på 

skolorna och arbeta organisatoriskt genom att i samarbete mellan barn och 

personal som exempel gestalta värdegrund och gemenskap. 

 

3. Musikterapi som resurs för elevers läroprocesser:  

Med hjälp av musikterapi i grupp kan elevens kommunikations- och 

samspelsförmåga tränas, språkutveckling kan stimuleras via sång, rytm och 

rörelse. Individuell musikterapi, som FMT-metoden, kan vara ett bra stöd i 

att lära sig läsa och träna motorik. Musikterapi kan bli en resurs för elever 

med NPF, för elever som har psykiska besvär, beteende- och sociala problem, 

och koncentrationssvårigheter. Om det inte får kallas musikterapi kan det 

benämnas som ”musik med ”musikterapeutisk inriktning”. 

5.4.3 Tema 3 - Musiklärarnas fråga om musikterapi i grundskola. 

Respondenterna fick möjlighet att ställa en egen fråga i enkäten vilket 

resulterade dessa frågor:  

 

1. Skulle musikterapi kunna vara en del av elevhälsovården i grundskola 

tillsammans med kuratorer och speciallärare? 

 

2. På vilket sätt kan en musikterapeut vara viktig för andra på 

skolan? 1. Som spridare av kunskap, som handledare;  

2. Lyssnande, avlastande, stödjande funktion för pedagoger 

och skolledning; 3. Som den som uppmuntrar ett utforskande 

och observerande kompetens. 
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3. Ska musikterapi vara förankrat i Kulturskolorna eller i 

grundskolan, eller i både? 

 

4. Skolan behöver hitta metoder för att arbeta förebyggande men 

också erbjuda olika insatser i mötet med elever exempelvis 

med elever med NPF. Hur skulle musikterapin kunna 

utvecklas och användas som en metod? 

 

5. Begreppet ”terapi” är problematiskt i pedagogisk verksamhet. 

Jag tror att det är viktigt att bryta ner ”musikterapi” för elever 

med funktionsnedsättning och se skillnad mellan pedagogik 

och terapi. Vad terapeuten egentligen vill uppnå? Vilken roll 

spelar musik? Vilken roll spelar motoriken? 

 

6. Hur kan man nå ut till ”skolans värld”, rektorer och ledning 

och få de att förstå vidden och vikten av musikterapins 

uppgift/påverkan och roll? 

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Musiklärarna i undersökningen har omfattande pedagogiska erfarenheter. 

83% eller majoriteten av dem har även kompletterande musikterapeutisk 

utbildning och ser det som en fördel. Användning av musikterapi på skolorna 

där musiklärarna arbetar har en varierande omfattning enligt föreliggande 

resultat. Det är få skolor som anses använda en musikterapeut som inte redan 

finns på skolan. En av musiklärarna i undersökningen säger att hen får nytta 

av sin terapeutiska bakgrund i arbetet med elever med funktionsnedsättning, 

utan att bedriva musikterapi i skolan. En annan musiklärare skrev att det 

skulle vara bra om alla musiklärare arbetade som musiklärarna på 

Resurscentret.   

 

Musiklärarna uttrycker önskemål om att musikterapi ska ges en tydlig plats i 

olika skolverksamheter och komma till användning inom grundskola, 

gymnasieskola, grundsärskola, och gymnasiesärskola, musikskolor och 

kulturskolor och även på folkhögskolor och i skolformer för nyanlända 

elever. Lärarna undrar varför musikterapi används så lite i grundskolans 

elevhälsa tillsammans med andra förebyggande resurser och tycker att 

rektorer och elevhälsoteamen ska upplysas om musikterapins vikt och vidd. 

Musikterapi kan användas inom fler områden i skolorna än bara i arbetet med 

elever med funktionsnedsättning, till exempel genom att musikterapeuter kan 

bidra med stöd och handledning åt andra lärare och personal på skolor. 

Fortbildning och utbildning i musikterapi efterfrågas av lärarna. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först svaren på studiens forskningsfrågor i 

förhållande till studiens resultat och till tidigare forskning. Därefter diskuteras 

studiens metod och design, varvid kapitlet avslutas med några ord om arbetets 

betydelse och idéer om framtida forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande uppsats är att belysa frågan om förekomsten av 

musikterapeutisk kunskap och kompetens inom olika skolformer i Sverige. 

Hypotesen är att lärare i musik har behov av kunskap och kompetens i 

musikterapi i undervisning med elever med olika funktionsnedsättningar. 

Svaren på studiens forskningsfrågor diskuteras i följande ordning: utbildning 

och fortbildning i ämnet musikterapi för lärare, musiklärares användning av 

musikterapeutiska insatser i undervisning, samt musikterapi i arbetet med 

elever med funktionsnedsättning i olika skolformer. Avslutningsvis 

diskuteras hypotesens roll för studien slutsats.

6.1.1 Utbildning och fortbildning i ämnet musikterapi 

I bakgrundskapitlet beskrivs i korta ordalag lärarutbildningen i musik (KMH, 

2018), hur verkligheten i lärararbete kan se ut och även risken för kommande 

lärarbrist i Sverige (Lärarnas Riksförbund, 2018; Skolverket, 2016; 

Skolverket, 2018; KMH, 2018). Anledningar till att lärare i musik funderar 

på att byta yrke synes vara en tuff vardag med stora grupper, för lite tid för 

reflektioner och avsaknad av fortbildning (Lärarnas Riksförbund, 2018, 

Skolverket, 2018). En annan aspekt som belystes är att det krävs en mer 

mångsidig lärarutbildning i musik som kan uppfylla krav inom många olika 

discipliner (Ferm, Johansen & Juntunen, 2016).  

 

Studiens första forskningsfråga lyder: Hur står andel av musiklärarna i 

undersökningen har någon form av musikterapeutisk utbildning? Resultatet 

av föreliggande studie visar att majoriteten eller 83% av de högskoleutbildade 

musiklärarna hade någon form av kompletterande musikterapeutisk 

utbildning. Enligt musiklärarna behövdes den kompletterande 

musikterapeutiska utbildningen för att de ansåg att endast 

musiklärarutbildning inte var tillräcklig för att kunna arbeta med elever med 

funktionsnedsättning. Därför hade de valt att utöka sin kompetens.  

 

Lärarna i föreliggande studie önskade även att lärarutbildningen i musik på 

något sätt, skulle innehålla ämnet musikterapi. Utöver detta påpekade 89% 

att det behövs fler musiklärare med musikterapeutisk kompetens, fler 

utbildade musikterapeuter såväl som fortbildning i musikterapi för 

musiklärare. Lärarna ansåg att musikterapi ska integreras i 

musiklärarutbildningar på högre nivå, då vinsten med att ge musiklärare 

bredare utbildning innehållandes både musikterapi och specialpedagogik 
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skulle kunna innebära att de ges tillgång till fler metoder som kan hjälpa dem 

att anpassa undervisningen med elever med funktionsnedsättning. 

 

En annan aspekt som framgår i resultatet av lärarnas svar är att mer kunskap 

om ämnet musikterapi önskas inom olika utbildningsstrukturer. Det handlar 

till exempel om mer kunskap i form av fortbildning för både lärare såväl som 

övrig personal på skolorna, personal som arbetar med elevhälsa och 

beslutsfattare. 

6.1.2 Användning av musikterapeutiska insatser i skolans 

undervisning 

De andra två forskningsfrågorna i studien lyder: Hur många av musiklärarna 

i undersökningen använder sig av någon form av insatser som kräver 

musikterapeutisk kunskap eller kompetens i sin undervisning? Och hur ofta 

sker detta i så fall?  

 

Trots att majoriteten av lärarna i föreliggande studie hade sökt och genomgått 

en kompletterande utbildning i musikterapi för att kunna arbeta med elever 

med funktionsnedsättning synes de inte vara medvetna om varken sig egen 

eller andras användning av musikterapeutiska kunskaper på de skolor de 

arbetade på. Det fanns även skillnader i svaren rörande omfattningen av 

musikterapeutiska insatser på de i den här föreliggande studien ingående 

lärarnas skolor, då 78% av dem svarade att musikterapeutiska insatser 

utfördes av dem själva, samtidigt som 39% uppgav att de inte hade tänkt på 

hur mycket de själva använde sig av musikterapi eller musikterapeutiska 

insatser. 28% var tydliga med att de använde musikterapi eller 

musikterapeutiska insatser varje lektion medan 17% ansåg att detta endast 

gjordes några lektioner i månaden.  

 

Svaren på frågan om hur mycket musikterapi användes på dessa skolor var 

således spridd och kunde det tolkas på två olika sätt: Antingen fanns det ingen 

kännedom om hur musikterapi eller musikterapeutiska insatser användes 

eller, så var förekomsten om musikterapi inte tydliggjord inom de olika 

skolverksamheterna. 

 

Det är ett intressant faktum att de flesta av musiklärarna i undersökningen 

valde att skilja musikterapi från musikundervisning. Kanske kan detta förstås 

utifrån det uppdrag lärarna har, det vill säga en anställning som lärare och inte 

som terapeuter. Den andra anledningen kan vara att de flesta av dem angav 

att de hade svårt att separera de olika kunskapsområdena musikpedagogik och 

musikterapi. Musiklärarna uppgav också att de saknade tydliga ramar för hur 

musikundervisning med musikterapeutiska insatser skulle gå till. Pernlers 

(2017) dokumenterade empiriska erfarenhet från arbete som musiklärare med 

musikterapeutisk kompetens på en grundskola där rektor och personal synes 

samarbeta kan kanske här ses som en modell för hur musikundervisning kan 

kompletteras med musikterapi. Det verkar också vara ett liknande upplägg 

som lärarna i den här föreliggande studien efterfrågar. 
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6.1.3 Musikterapi för elever med funktionsnedsättning i olika 

skolformer 

Den sista forskningsfrågan handlar om hur musiklärarna i studien ser på 

musikterapi i skolan. I resultatet framkom att lärarna såg fördelar med att en 

musiklärare har musikterapeutisk kompetens, men det förelåg även vissa 

oklarheter kring hur de såg på musikterapi och musikterapeutiska insatser i 

skolan.   

 

Musiklärarna hade uppfattningen att musikterapi som hälsofrämjande resurs 

erbjuds på väldigt få grund- och gymnasieskolor, samtidigt som de ansåg att 

en sådan insats kan användas som en särskild elevstödjande verksamhet i 

övrigt. Enligt Proposition 2009/10:165, särskild elevstödjande verksamhet i 

övrigt, avses den stödverksamhet som bedrivs av andra än psykologer, 

kuratorer eller specialpedagoger och som gäller det stöd som enskilda elever 

kan få utöver det stöd som varje elev kan få inom ramen för den gemensamma 

undervisningen och sociala samvaro i skolan. Musikterapeutiska insatser kan 

alltså utgöra en del av elevhälsan och därmed göras tillgänglig för lärare och 

personal på skolor som handledning och/eller som ett friskvårdsprogram. 

Statsbidrag för förstärkning av elevhälsa är en av de insatser som ingår i 

Nationella Skolutvecklingsprogram som Elevhälsa och barns omsorg i syfte 

att skapa bättre förutsättningar för att arbeta främjande och förebyggande för 

städja barnen och eleverna i deras lärande och hälsa i utvecklingen mot 

utbildningens mål (Skolverket, 2018, Nationella Skolutvecklingsprogram).  

 

För de elever som har funktionsnedsättning påverkas deras utveckling och 

lärande i hög grad av lärarens kompetens enligt Skolverkets undersökningar 

(Skolverket, 2014; Skolverket, 2016). Carlson (2018), Netin Olofson (2013; 

Netin Olofson, 2017) och Pernler (2017) ger i sin tur exempel på hur 

musiklärares musikterapeutiska kunskap gynnar elevers välmående och 

utveckling, till exempel deras utveckling av motoriska och språkliga 

färdigheter, möjlighet till individuellt uttryck och kreativa känslouttryck, 

träning i kommunikation och socialt samspel.  

 

83% av musiklärarna i föreliggande studie ansåg att musikverksamheter i 

grundsärskolor bör innehålla både musikterapi och musikundervisning 

baserad på elevernas behov. Musiklärarna föreslog att musikterapi kan 

förekomma på skolorna på olika sätt: genom att det finns en musikterapeut 

(musiklärare med musikterapeutisk kompetens eller utbildning i musikterapi) 

som har anknytning till olika aktiviteter och verksamheter i skolans vardag, 

eller, en musikterapeut som kommer utifrån i de fall det behövs. Ett annat 

exempel är hur musikterapi kan ges en tydligare plats i skolan med hjälp av 

mer strukturerad dokumentation. I skolor i USA enligt Carlsson (2018) sker 

det genom användning av ett dokument som liknar ett uppskattningsformulär 

som används som ett underlag för att sätta upp mål för musikterapi i arbetet 

med eleverna, definiera vilka områden i läroprocessen behöver utvecklas och 

utvärderas efter en period. 
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Kuylenstierna (2016), kom i sin studie fram till att förekomsten av 

musikterapi i särskolor också är beroende av musiklärarnas erfarenheter av 

just musikterapi. I föreliggande studie framhöll lärarna däremot vikten av 

information och spridande av kunskap om musikterapi som hälsoaspekt, 

skolornas uppdrag och organisation, rektors värderingar, samarbete mellan 

olika verksamheter, musiklärarnas och musikterapeuternas utbildning. Brister 

i samverkan kan också vara en orsak till att musikterapi är inte så känd inom 

skolvärlden menade de.  

 

Även Ockelford och Markou (2012) har i sina studier kommit fram till att 

musikterapi bör utgöra en del av elevers musikundervisning i de fall det rör 

sig om elever med funktionsnedsättning. De menar dock att för att detta ska 

kunna låta sig göras behövs det en modell eller ett koncept. Det handlar då 

främst om att skapa en modell eller ett koncept för hur musikterapi och 

musikundervisning ska kunna utformas så att dessa två ämnen kompletterar 

varandra. Ett sådant arbete skulle kunna utföras antingen av en person som är 

både musikterapeut och musiklärare eller, av två olika personer med två olika 

kompetenser.  

6.1.4 Slutsats 

Alla forskningsfrågor i studien har blivit besvarade och det kan därmed 

konstateras att de har tjänat studiens syfte; att belysa frågan om förekomsten 

av musikterapeutisk kunskap och kompetens inom olika skolformer i Sverige. 

Hypotesen som låg till grund för föreliggande uppsats; att lärare i musik har 

behov av kunskap och kompetens i musikterapi i undervisning med elever 

med funktionsnedsättning, har verifierats med stöd av studiens resultat. Ett 

exempel på detta är att musiklärarna i studien anser att det föreligger ett behov 

av musikterapeutisk kunskap och kompetens i arbetet med elever med 

funktionsnedsättning. Något som stärker denna uppfattning är att majoriteten 

av de musiklärare som ingått i studien, har valt att komplettera sin utbildning 

med en utbildning i musikterapi. Det framgår även att det finns ett behov av 

implementering inom högskolans utbildningar såväl som inom övriga 

skolväsenden när det gäller undervisning av elever med funktionsnedsättning.  

6.2 Metod- och designdiskussion 

Idén jag hade från början var att genomföra en mer omfattande e-survey med 

alla musiklärare inom grundskola, grundsärskola och träningsskola i 

Stockholms stad och komplettera detta med intervjuer eller enkäter riktade 

till skolledare, representanter från elevhälsa och kommuner. Den idén 

övergavs av två orsaker: studiens omfattning som är en tidsbegränsad 

forskningsstudie på studentnivå och tillförlitlighetsfaktorn som i de större e-

surveyundersökningar har mer bortfall och i vissa fall större ovisshet om den 

önskade respondentgruppen nåddes. Av dem anledningarna tog jag beslut att 

i stället använda ”hand i hand” metoden så att så litet bortfall som möjligt 

skulle åstadkommas. 
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En annan tanke från början var att gå igenom utbildningsplaner på de sju 

högskolor och universitet som utbildar musiklärare för att jämföra timmar och 

poäng i specialpedagogik, genomföra en enkätundersökning med 

musiklärarstudenter och intervjua pedagoger och utbildningsansvariga. 

Denna idé har lämnats åt sidan för att information som bekräftade hypoteser 

hittades i litteratur och på olika hemsidor. Den andra anledningen till att 

planen blev ändrad var det faktum att min egen utbildning finns på KMH i 

Stockholm och det är bara KMH i hela Sverige som erbjuder både 

musiklärarutbildning och musikterapiutbildning.  

 

Flera moment i planeringen och genomförandet av datainsamlingen kunde ha 

gjorts bättre: till exempel kunde enkäten byggas från början på ett bättre sätt 

och i rätt datorprogram så att svaren skulle kunna läsas av ett statistiskt 

program som också skulle sparat mycket tid. Samtyckesbrev kunde vara 

tydligare, ett rätt uppbyggt samtyckesbrev kan ge information som inte finns 

med i en enkät. En punkt i samtyckesdokumentet ”antal år som verksam” 

gjorde flera personer fundersamma, så jag lade till två punkter i stället: ”antal 

år som verksam musikpedagog” och ”antal år som verksam musikterapeut”. 

Respondenternas e-postadress behövde också vara med på blanketten för att 

underlätta påminnelsearbete vilket kan ses som tveksamt.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med enkät som datainsamlingsmetod. 

Fördelarna med enkätundersökningar jämfört med till exempel strukturerade 

intervjuer enligt Bryman (2011), är att forskaren kan nå många respondenter 

samtidigt. Det är en snabb, effektiv och ganska billig metod. Det behövs inte 

flera forskare som genomför datainsamling och databearbetning, då de olika 

tolkningar av data kan påverka resultatet. Nackdelarna med enkäter anser 

Wenemark (2017) är att forskaren får förlita sig på respondenternas kognitiva 

förmåga att besvara frågorna, att det inte går hjälpa till, man kan inte förklara 

frågorna och inga följd- eller sonderingsfrågor kan ställas.  Öppna frågor med 

textsvar kan vara värdefulla både för respondenter och frågeställare. Även om 

öppna frågor ibland kan vara svårtolkade kan de bidra till ”att maktbalansen 

mellan respondenterna och frågeställaren förskjuts” (Wenemark, 2017, s. 

140). 

6.3 Arbetets betydelse  

”De flesta undersökningar görs för att ge ett underlag för beslut eller 

förbättringsarbeten” (Wenemark, 2017, s. 261). Initiativet till föreliggande 

arbete var från början mitt men det fick också resonans hos respondenterna. 

Nästa steg är att de i sin tur resonerar vidare i andra strukturer inom de system 

de befinner sig i. Det finns flera nationella skolutvecklingsprogram med 

budget för nya insatser och förbättringar av elevhälsorelaterade arbete, så 

ekonomi torde inte utgöra det största hindret för utveckling av musikterapi i 

olika skolverksamheter menar jag. Det gör inte skolans regelverk heller då 

tänkandet inom elevhälsa i Skollagen har fått ett mer utvidgat perspektiv i 

vilket andra psykologiska och terapeutiska insatser eftersökes för att ge elever 

det särskilda stödet de behöver.  
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Om musikterapeutisk kunskap och musikterapeutiska förhållningssätt kan 

införlivas i skolans kunskapssystem torde elever med funktionsvariation och 

funktionsnedsättningar ges större möjlighet till lärande. Detta skulle kunna 

ske om ämnet främst ges ökad plats i ämneslärarutbildningen i musik, och 

därefter även i grundskolans elevhälsa och som resurs i det pedagogiska 

arbetet i grundsärskola, gymnasiesärskola och kulturskola. Min förhoppning 

är att denna studie kan få betydelse för elever, musiklärare, musikterapeuter 

och andra lärare och personal som önskar kunskapsutveckling. 

Förhoppningsvis kan den även ha betydelse för utveckling av musikterapi 

som en hälsofrämjande metod i grundskola och kulturskola.  

6.4 Fortsatt forskning 

En fråga som behöver belysas mer är fortbildning för musiklärare. Jag hoppas 

också på att musikterapi som en del av musiklärarutbildningen ligger rätt i 

tiden.  

 

En diskursanalys kring begrepp musikterapeutisk verksamhet, 

musikterapeutisk kompetens och musikterapeutisk insats i skolor i Sverige 

skulle kunna utforskas för att belysa de normer och villkor musikterapi får 

finnas på i skolor.  

 

En idé är också att utveckla en modell för musikterapi och musikundervisning 

anpassad till den svenska skolan, till exempel genom att ha en skola med både 

musikterapi och musikundervisning i tätt samarbete. Där kunde en modell 

eller ett koncept för olika skolverksamheter prövas genom observationer, 

videoinspelningar, kontinuerlig dokumentation i skriftlig form och 

utvärdering. 
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Bilaga 1 Information om forskningsstudie 

Musik och musikterapi med elever med funktionsnedsättning 

Mitt namn är Olga Vetosjkina och jag befinner mig i slutet av den tvååriga 

musikpedagogiska utbildningen på magisternivå med inriktning Musikterapi 

på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Som avslutning på min utbildning 

behöver jag genomföra ett skriftligt självständigt arbete som byggs på ett 

intressant för mig och aktuellt för samhället ämne. Jag är intresserad av 

musikpedagogik och musikterapi för alla elever i alla åldrar men framförallt 

för elever med funktionsnedsättning.  

Ämnet musikterapi i Sverige är underordnad ämnet Musikpedagogik och 

läses separat som en komplementutbildning. Musik är medel och redskap i 

både musikpedagogik och musikterapi som knyter ihop dem ämnen men 

musikterapi har också en hälsoorienterad inriktning.  

En av mina hypoteser är att det finns en del viktiga kunskaper som behöver 

implementeras i musiklärarutbildningen - det är sådana kunskaper som skulle 

kunna förbereda blivande musiklärare till att möta och kunna arbeta med 

elever med funktionsnedsättning. Det är kunskaper om hur man som pedagog 

kan använda musikterapeutiska insatser i arbetet med elever med 

funktionsnedsättning. Musikterapi kan fylla upp viktiga funktioner inom 

grundskola, grundsärskola och träningsskola inte bara inom områden musik 

och pedagogik, men också inom elevhälsa, kommunikation och uttryck. 

Syftet med studien är kartläggning av musikterapins roll i arbetet med elever 

med funktionsnedsättning. Det jag vill med studien ta reda på är: vilken plats 

tar musikterapi i arbetet med elever med funktionsnedsättning - till exempel 

genom att få veta hur mycket musikterapi eller musikterapeutiska insatser 

används; samt orsaker till att musikterapi används bara på ett fåtal skolor. För 

att studera detta kommer jag att använda en metod som kallas för datorstödda 

intervjuer då jag kommer att dela ut ett utskrivet frågeformulär till 

musiklärare och musikterapeuter som arbetar med elever med 

funktionsnedsättning. Undersökningen kommer att genomföras i 

Stockholmsområde. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst om så önskas. Din medverkan innebär att du först får information 

om studien och sedan besvarar du frågor om musikutbildning, 

musikpedagogik och musikterapi i ett frågeformulär. Frågeformulären 

kommer endast att användas för det aktuella examensarbetet och de kommer 

att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. Deltagandet kommer 

att behandlas med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s.6).  

Jag vill att du som informant ger ditt samtycke till att bli intervjuad, ger 

tillåtelse till i vilka sammanhang intervjuuttalanden får redovisas samt tar 

ställning till om uttalanden och beskrivna handlingar i intervjuerna bör vara 

anonyma eller ej.  
 

Olga Vetosjkina/student på magisterprogrammet i musikpedagogik med 

inriktning Musikterapi på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
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Bilaga 2 Samtyckesdokument 

 

Samtycke till medverkan i forskningsstudie 

 

Jag samtycker till att bli intervjuad 

 

☐ JA                              

 

Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig. 

 

☐ JA ☐ Nej 

 

Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i 

intervjuerna ska vara anonyma om de redovisas.  

 

☐ JA ☐ Nej 

 

 

Namn________________________________________________________ 

 

Ämne________________________________________________________ 

 

Plats_________________________________________________________ 

 

Ålder________________________________________________________ 

 

Antal år som verksam 

musikpedagog_________________________________________________ 

 

Antal år som verksam 

musikterapeut__________________________________________________ 

 

Datum och 

ort___________________________________________________________ 

 

Underskrift____________________________________________________ 
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Bilaga 3 Frågeformulär för musiklärare 

 

Frågeformulär till musiklärare 

 

Del 1 Din utbildning 

1.  Vilken utbildning har du i ämnet musik?  

a) Musiklärarutbildning med behörighet för grundskola   

b) Musiklärarutbildning med behörighet för gymnasieskola   

c) Musikterapeututbildning  

d) Annan musiklärarutbildning, t.ex. rytmikpedagog,  

sångpedagog, instrumentlärare 
 

e) En pågående utbildning, ange vad:   

f) Har utbildning i ett annat ämne, ange vad:   

 
2. Vilket år och på vilken högskola tog du examen? 
a)  Innan 1990, Högskola:  

b)  Mellan 1991 – 2000, Högskola: 

c) Mellan 2001 – 2010, Högskola: 

d)  Efter 2011, Högskola: 

e) Pågående utbildning, Högskola: 

Del 2 Din erfarenhet i musikundervisning  

3. I vilka skolformer har du jobbat med musik? Hur många år 

har du jobbat i dessa skolformer? (kryssa alternativ som 

stämmer, ange antal år) 

 
 

 

 

Skolform Antal år 
a) Grundskola    

b) Grundsärskola   

c) Gymnasieskola   

d) Gymnasiesärskola   

e) Träningsskola   

f) Kulturskola eller liknande   

g) Annat, skriv vad: 
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4. Träffar du elever med funktionsnedsättning i din 

musikundervisning?   
 
 

5. Om svaret blev ett ”Ja” kryssa i vilka 
funktionsnedsättningar: 

a) Neuropsykiatriska (t.ex. diagnoser inom autismspektrum)      
b) Fysiska (t.ex. CP, muskulära sjukdomar)  
c) Synnedsättningar  
d) Med kromosomavvikelser (t.ex. Downs syndrom)  
e) Funktionsvariationer (flera funktionsnedsättningar)  

f) Andra diagnoser eller syndrom, skriv här vilka: 
 

 

 

6. Om du har arbetat som musiklärare på grundsärskola eller 
träningsskola har du mött några av följande svårigheter i 

din egen undervisning? 

Typ av svårighet Ja Nej 

A. För stora grupper   

B. Ojämna grupper på grund av många olika 
diagnoser/funktionsnedsättningar i samma grupp 

  

C. Lokaler och utrustning är inte tillräckligt anpassade för 
musikverksamhet med elever med funktionsnedsättning 

  

D. Det saknas samarbete mellan olika lärare och personal på skolan 
(t.ex. gällande information, gemensam planering) 

  

E. Otydliga mål   

F. Annan svårighet, skriv här: 
 

 

  

 
7. Vilken musikundervisningsform skulle kunna gynna 

elevernas utveckling på grundsärskola eller träningsskola 

på bästa sätt? (sätt ett kryss i rutan vid det svarsalternativ du har valt) 

 
a) Bara 

musik i 
grupp 

b) Bara 
individuellt 

c) Både individuellt 
och i grupper 

d) Baserad 
på 
elevens 
behov 

 

 

 

 

Ja Nej  
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Del 3 Musikterapi 

 

8. Används musikterapeutiska insatser på den skola eller de 

skolor du arbetar på nu? 

 

Ja Nej  Vet inte 

 
 

9. Om du svarade ”ja” på fråga: Av vem används musikterapi? 

 

 

10. Om du använder dig av musikterapeutiska insatser i din 
undervisning: Hur ofta händer det? 

 

 

11. Om du bedömer att det är någon annan pedagog eller 
musikterapeut som tar användning av musikterapi: Hur ofta 

händer det? 

 

12. Vilken typ av musikverksamhet skulle på bästa sätt 

kunna gynna elevernas utveckling på grundsärskola eller 

träningsskola? 

 

 

 

 

 

a) Jag tar användning av musikterapi i mitt arbete med elever  
b) En annan pedagog eller musikterapeut på samma skola tar användning 

av musikterapi med elever 
 

c) En annan pedagog eller musikterapeut från en annan plats tar 
användning av musikterapi med elever 

 

a) Jag har inte tänkt 
på hur mycket 
jag tillämpar 
musikterapi med 
elever 

b) Några 
lektioner 
i 
månaden 

c) Några 
lektioner 
i veckan 

d) Varje 
lektion 

a) Jag vet inte i vilken 
utsträckning för att 
vi inte för någon 
statistik över det   

b) Några 
lektioner 
i 
månaden 

c) Några 
lektioner 
i veckan 

d) Varje 
lektion 

a) Ordinarie 
musik-
undervisning 

b) Musikterapi c) Både 
musikterapi 
och musik-
undervisning 

d) Baserad 
på 
elevens 
behov 
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13. Idag används musikterapi bara på ett antal skolor: Vad tror 

du det beror på? 

a) Många skolor har inte kännedom om musikterapi 
Ingen                                                                                                   Mycket stor 
Sannolikhet                                                                                        Sannolikhet  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

b) Skolor som känner till musikterapi har inte ekonomiska 

förutsättningar för att anställa en musikterapeut 
Ingen                                                                                                    Mycket stor 
 sannolikhet                                                                                        sannolikhet                                                                                                                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
c) Skolor som känner till musikterapi tycker inte att den 

behövs 

    Ingen                                                                                            Mycket stor 

sannolikhet                                                                                         sannolikhet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
d) Det behövs fler musiklärare med musikterapeutisk 

kompetens 
Ingen                                                                                                    Mycket stor 
 sannolikhet                                                                                        sannolikhet                                                                                                                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

e) Det behövs fler utbildade musikterapeuter 
Ingen                                                                                               Mycket stor 
 Sannolikhet                                                                                       sannolikhet                                                                                                                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. I vilka skolverksamheter kan musikterapi komma till 
användning? (sätt ett kryss vid varje svarsalternativ) 

 
Skolform Ja Nej Vet inte 

a) Grundskola    

b) Grundsärskola    

c) Träningsskola    

d) Kulturskola eller liknande    

e) Annat, skriv här vad:    
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15. Det finns en del forskning som tyder på att musikterapi kan vara 

både en pedagogisk resurs och hälsofrämjande resurs i arbetet 

med elever med funktionsnedsättning. Vad tror du är orsaken till 

att musikterapi används bara i vissa verksamheter med elever 
med funktionsnedsättning? 
 
 
 
 
 
 
 

16. På vilket sätt kan skolor börja använda musikterapi?  
 
 

 

 
 
 
 
 

17. Om du fick lägga till en fråga om musikterapi i grundskola i 

enkäten som är viktig för dig, vad skulle det vara? 

 

 

 

 

 

 

 

18. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tack att du besvarade frågorna! Din åsikt är viktig 
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Bilaga 4 Resultat i diagram och tabeller 

Diagram 1 

 
 

Tabell 1 Olika typer av musiklärutbildningar respondenterna har 

 

Musiklärare med 

behörighet att 

undervisa i grundskola  

 

Musiklärare med 

behörighet att 

undervisa i 

gymnasieskolan  

Annan 

musikpedagogiskutbildning, till 

exempel rytmikpedagog, 

sånglärare eller instrumentlärare  

5 av 18 respondenter 5 av 18 respondenter 10 av 18 respondenter 

 

Tabell 2 Musiklärarnas musikterapeututbildningar 

 

KMH i Stockholm FMT – metoden  Sjöviks Folkhögskola 

8 musikterapeuter 2 musikterapeuter 2 musikterapeuter 

 

Tabell 3 Andra högskoleutbildningar musiklärare har 

 

antal svar  Högskoleutbildning/Högskola 

3 handledarutbildning i musikterapi från KMH i Stockholm 

1 mag. fil. i musikvetenskap från KMH i Stockholm; 30 hp från Vårdhögskolan 

1 Fil.kand. musikpedagogik i Falun och Stockholm, master i dandidaktik, 

danspedagog, dansterapeut och dramapedagog DOCH 

1 utbildning från Operahögskolan 

1 utbildning som lärare i matematik, tvåämnesutbildning från KMH i Stockholm 

1 Förskollärarutbildning 

1 utbildning i psykologi och musikpsykologi på en högskola utomlands 

1 utbildning i handikappvetenskap 

1 utbildning i specialpedagogik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Musiklärarnas utbildning
(Fråga 1 och 2) 

1a) Musiklärare grundskola 1b) Musiklärare gymnasiet 1c) Musikterapeut:

1d) Annan musiklärarutbildning 1e) En pågående utbildning 1f) Utbildning i ett annan ämne

2a) Innan 1990 2b) 1991-2000 2c) 2001-2010

2d) Efter 2011 2e) En pågående utbildning

respondent
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Tabell 4 Pågående högskoleutbildningar 

 

Pågående 

musikterapiutbildning 

på KMH 

Pågående utbildning i 

blockflöjt på Malmö 

Musikhögskola 

Pågående utbildning i GIM på 

Skandinavisk GIM- utbildning  

3 av respondenterna 1 av respondenterna 1 av respondenterna 

 

 

 

Tabell 5 Andra skolformer som musiklärarna arbetade i 

antal svar Antal år och arbetserfarenhet i en annan skolform 

1 10 år Högskola 

1 6 år Grundskola med AST inriktning 

1 4 år Studieförbundet 

1 Studieförbundet (antal år framgår inte) 

1 8 år förskollärare och rytmiklärare 

1 7 år Studieförbundet 

 

 

Diagram 2

10
15

5 17

6

1

29

42

5

6

3

8

4
1.5

10

10

1

17

30

1

1.5

0.5

13
6

5

10

10

20

1517

3

1

20
4

18 3

17

2

7.5

2

13

13 7 4 7

3

2.5

15

13

17

45

26

2

12

5

10 6
4

8
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Musiklärarnas erfarenhet i musikundervisning
i olika skolformer i antal år (fråga 3)

3a) Grundskola: 3b) Grundsärskola: 3c) Gymnasieskola:

3d) Gymnasiesärskola: 3e) Träningsskola: 3f) Kulturskola el.liknande:

3g) Annat:

respondenter



 48 

Diagram 3

 
 

Tabell 6 Elever med andra diagnoser eller syndrom lärarna har träffat i sitt 

arbete 

Antal svar Andra diagnoser, syndrom eller funktionsnedsättningar 

1 Aspets syndrom 

1 Dyslexi 

2 Intellektuella funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning 

1 Psykos, depression, psykiatriska diagnoser 

1 Självskadebeteende 

2 Socioemotionella symptom: ångest, ätstörningar, sömnproblem 

1 Språkstörningar 

 

Diagram 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Elever med funktionsnedsättningar musikärarna träffar i sin 
undervisning (fråga 5)

5a) Inom NPF 5b) Fysiska 5c) Synnedsättniningar

5d) Kromosomavvikelser 5e) Flerfunktionsnedsättning

respondenter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Typ av svårigheter i musikundervisningen i grundsärskola 
(fråga 6)

6e)  Otydliga mål
6d) Saknas samarbete mellan olika lärare och personal
6c)Lokaler, utrustningen är inte anpassade
6b) Ojämna grupper pga olika diagnoser i samma grupp
6a) Förstora grupper

respondenter
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Tabell 7 Andra svårigheter i musikundervisningen i grundsärskola 

 

1. Att få med assistenter på vad jag gör och vad deras roll är i 

musikundervisningen. 

2. Elevernas resor, skolskjutsar, fritids. En ovilja, okunskap och oförmåga att 

samarbeta. 

3. Formuleringar och nivå på kunskapskraven i läroplanen för grundsärskola 

är dåligt anpassade till elevgruppen och svårtolkade. 

4. Orimliga kunskapskraven för grundsärskola. 

 

 

Diagram 5

 
 

 

Diagram 6

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vilken undervisningsform skulle kunna gynna elevernas utveckling 
på grundsärskola på bästa sätt? (fråga 7) 

7a) Bara musik i grupp 7b) Bara individuellt

7c)  Både individuellt/grupp 7d)Baserat på elevens behov

respondenter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Används musikterapeutiska insatser på den skola eller de 
skolor du arbetar på nu? (fråga 8) 

respondenter
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Diagram 7

 
 

Diagram 8

 
 

 

Diagram 9

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Av vem används musikterapi? (fråga 9) 

9a) Jag tar användning av musikterapi i mitt arbete med elever

9b) En annan pedagog eller musikterapeut från samma skola tar användning av
musikterapiarbete med elever
9c) En annan pedagog eller terapeut från en annan plats tar användning av musikterapi i arbete
med elever

respondenter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hur ofta använder du musikterapeutiska insatser? (fråga 10)

10a) Jag har inte tänkt  hur mycket 10b) Några lektioner i månaden

10c) Några lektioner i veckan 10d) Varje lektion

respondenter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Om du bedömmer att det är någon annan pedagog eller 
musikteraoeut som tar användning av musikterapi: Hur ofta 

händer det? (fråga 11)

11d) Varje lektion

11c) Några lektioner i veckan

11b) Några lektioner i månaden

11a) Jag vet inte  i vilken utsräckning för att vi inte för någon statistik över det

respondenter
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Diagram 10

 
 

Diagram 11a 

 
 

Diagram 11b

 
 

 

Diagram 11c

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vilken typ av musikverksamhet skulle på bästa sätt kunna gynna 
elevernas utveckling på grundsärskola? (fråga 12)

12d) Baserad på elevens behov

12c) Både musikterapi och musikundervisning

12b) Musikterapi

12a) Ordinarie musikundervisning

respondenter

7
3

9 8 7
0 0

5
10 9 8 7 8 7 8 7 9 9

13a) Många skolor har inte kännedom om musikterapi

10 - mycket stor sannolikhet

1 - ingen sannolikhet

5 7 5 3
10 10

0

9
5

10
5

10
4 7 9 8 5 6

13b) Skolor som känner till musikterapi har inte ekonomiska 
förutsättningar för att anställa en musikterapeut

10 - mycket stor sannolikhet

1 - ingen sannolikhet
0 - inget svar

4
7 8 8

1 0 0
4 4

1
6 8

4
7 5 5

2
5

13c) Skolor som känner till musikterapi tycker inte den 
behövs

10 - mycket stor sannolikhet

1 - ingen sannolikhet
0 - inget svar
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Diagram 11d 

 
 

Diagram 11e

 

 

Diagram 12

 

 

Tabell 8 Fråga 14e: I vilka andra skolverksamheter kan musikterapi komma 

till användning? 

Antal svar Andra skolverksamheter där musikterapi kan komma till användning 

2 Gymnasieskola alla former 

1 Gymnasiesärskola 

1 Skolformer för nyanlända barn och ungdomar t.ex. ensamkommande ungdomar, 

flyktningsbarn. Även gymnasielever. 

1 Folkhögskolor 

1 Överallt 

 

 

10 6 5
10 8

0 0
10 9 10 10 8 8 10 10 9 10 9

13d) Det behövs fler musiklärare med musikterapeutisk 
kompetens

10 - mycket stor sannolikhet

1 - ingen sannolokhet

10
5 5

9 10

0 0

10 9 10 10 10 8 10 10
5

10 9

13e) Det behövs fler utbildade musikterapeuter
10 - mycket stor sannolikhet

1 - ingen sannolikhet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I vilka skolverksamheter kan musikterapi komma till användning? 
(fråga 14)

14a) Grundskola

14bc) Grundsärskola  inklusive träningsskola

14d) Kulturskola eller liknande

respondenter
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Bilaga 5 – Lista på Kulturskolor i Sverige som har musikterapi 

• Linköping: http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/barn-
och-unga/kulturskolan/Vara-kreativa-
omraden/musik/musikterapi2/ 

• Karlstad: https://karlstad.se/Utbildning-och-
barnomsorg/Kulturskola/Kulturskolans-
verksamhet1/Musik/Musikterapi/ 

• Vallentuna/Stockholmsområde: 
https://www.vallentuna.se/sv/Barnomsorg-och-
utbildning/Kulturskolan/Kurskatalog/Funktionsinriktad-
musikterapi/ 

• Sigtuna: https://www.sigtuna.se/sv/Barn--
Utbildning/kulturskolan/Kurser/Musikterapi-FMT/ 

• Nynäshamn/Stockholmsområde: 

http://www.fritidsinfo.se/verksamhet/funktionsinriktad-
musikterapi-pa-kulturskolan-i-nynashamn.html 

• Kalmar: https://kalmar.se/uppleva-och-gora/kultur/kalmar-
kulturskola/amnen-och-kurser/funktionsinriktad-
musikterapi.html 

• Karlskrona: https://www.karlskrona.se/kultur-fritid-och-
turism/barn-och-unga/kulturskolan/kurser/ 

• Göteborg:http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskol
an/om-kulturskolan/sarskilda-
behov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy
9TAy9LSyMXQ0cTQO8TS29XI2NQoz0wwkpiAJKG-
AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFx
VaqBqoG5eXleun5-
ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQAw4qnXw!!/dz
/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  

• Västerås: https://www.vasteras.se/barn-och-
utbildning/kulturskola/kurser-och-
utbud/funktionsvariation.html 

• Halmstad: 

https://www.halmstad.se/barnutbildning/kulturskola/fmtfunkt
ionsinriktadmusikterapi.5539.html 

• Stenungsund: 

https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevag
ora/kultur/kulturskola.4.33232ad813188aec56b8000135.html 

• Sollentuna/Stockholmsområde: 

https://www.fritidsnatet.se/verksamhet/sollentuna-
kulturskola.html 

• Mjölby kommun: http://www.mjolby.se/9642.html 
• Bräcke kommun: 

http://www.kulturskoleradet.se/sv/skola/kulturskolan-i-
bracke-kommun 

•  Kungsbacka: http://www.kulturskolan.kungsbacka.se/Vara-
kurser/For-barn-med-funktionshinder/ 

http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/barn-och-unga/kulturskolan/Vara-kreativa-omraden/musik/musikterapi2/
http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/barn-och-unga/kulturskolan/Vara-kreativa-omraden/musik/musikterapi2/
http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/barn-och-unga/kulturskolan/Vara-kreativa-omraden/musik/musikterapi2/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Kulturskola/Kulturskolans-verksamhet1/Musik/Musikterapi/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Kulturskola/Kulturskolans-verksamhet1/Musik/Musikterapi/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Kulturskola/Kulturskolans-verksamhet1/Musik/Musikterapi/
https://www.vallentuna.se/sv/Barnomsorg-och-utbildning/Kulturskolan/Kurskatalog/Funktionsinriktad-musikterapi/
https://www.vallentuna.se/sv/Barnomsorg-och-utbildning/Kulturskolan/Kurskatalog/Funktionsinriktad-musikterapi/
https://www.vallentuna.se/sv/Barnomsorg-och-utbildning/Kulturskolan/Kurskatalog/Funktionsinriktad-musikterapi/
https://www.sigtuna.se/sv/Barn--Utbildning/kulturskolan/Kurser/Musikterapi-FMT/
https://www.sigtuna.se/sv/Barn--Utbildning/kulturskolan/Kurser/Musikterapi-FMT/
http://www.fritidsinfo.se/verksamhet/funktionsinriktad-musikterapi-pa-kulturskolan-i-nynashamn.html
http://www.fritidsinfo.se/verksamhet/funktionsinriktad-musikterapi-pa-kulturskolan-i-nynashamn.html
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/kultur/kalmar-kulturskola/amnen-och-kurser/funktionsinriktad-musikterapi.html
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/kultur/kalmar-kulturskola/amnen-och-kurser/funktionsinriktad-musikterapi.html
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/kultur/kalmar-kulturskola/amnen-och-kurser/funktionsinriktad-musikterapi.html
https://www.karlskrona.se/kultur-fritid-och-turism/barn-och-unga/kulturskolan/kurser/
https://www.karlskrona.se/kultur-fritid-och-turism/barn-och-unga/kulturskolan/kurser/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/om-kulturskolan/sarskilda-behov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LSyMXQ0cTQO8TS29XI2NQoz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQAw4qnXw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/om-kulturskolan/sarskilda-behov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LSyMXQ0cTQO8TS29XI2NQoz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQAw4qnXw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/om-kulturskolan/sarskilda-behov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LSyMXQ0cTQO8TS29XI2NQoz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQAw4qnXw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/om-kulturskolan/sarskilda-behov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LSyMXQ0cTQO8TS29XI2NQoz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQAw4qnXw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/om-kulturskolan/sarskilda-behov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LSyMXQ0cTQO8TS29XI2NQoz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQAw4qnXw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/om-kulturskolan/sarskilda-behov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LSyMXQ0cTQO8TS29XI2NQoz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQAw4qnXw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/om-kulturskolan/sarskilda-behov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LSyMXQ0cTQO8TS29XI2NQoz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQAw4qnXw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/om-kulturskolan/sarskilda-behov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LSyMXQ0cTQO8TS29XI2NQoz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQAw4qnXw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/kulturskola/kurser-och-utbud/funktionsvariation.html
https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/kulturskola/kurser-och-utbud/funktionsvariation.html
https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/kulturskola/kurser-och-utbud/funktionsvariation.html
https://www.halmstad.se/barnutbildning/kulturskola/fmtfunktionsinriktadmusikterapi.5539.html
https://www.halmstad.se/barnutbildning/kulturskola/fmtfunktionsinriktadmusikterapi.5539.html
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/kultur/kulturskola.4.33232ad813188aec56b8000135.html
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