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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att få en inblick i elever på särskolegymnasiets upplevelse av 
musikundervisning samt belysa hur utbildningen för musiklärare som vill arbeta inom detta 
område ser ut. 

Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fem elevers berättelser om hur dom 
upplever musikundervisningen på sin skola, ifall målet upplevs som musikaliskt eller 
terapeutiskt. Även musiklärarna på dom skolor jag besökt har svarat på några frågor 
angående sin utbildning. 

Resultatet av undersökningen visar på att målet med musikundervisningen upplevs som 
musikaliskt, att bli bättre på musik. Det visar också att ingen av dom musiklärare som 
deltagit  i studien under sin utbildning har tagit del av någon undervisning i metodik för den 
målgrupp dom idag arbetar med.  

Arbetet kan ses som en utgångspunkt för vidare och fördjupad forskning inom ett område 
som det ännu inte finns så mycket skrivet om. 

 

Sökord: musikundervisning, funktionsnedsättning, musikupplevelse, särskola, 
musiklärarutbildning, musikmetodik. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1. Bakgrund 

Efter att ha arbetat på läger för personer med funktionsnedsättning under dom senaste fem 
somrarna tycker jag mig ha sett en viss återkommande tendens. Kraven på kvalité är ofta 
inte så höga och målet med undervisning verkar ofta vara terapeutiskt. Det viktigaste har 
inte varit hur det faktiskt låter utan att vi har kul tillsammans. 
 
Efter att jag hade jobbat något år på dessa läger kände jag att det var dags för lite nya 
aktiviteter. Det var dags att utmana dom deltagare som hade medverkat på lägret flera år 
tidigare. Jag tänkte: nya övningar med olika svårighetsgrad. Vissa delar enklare och sådant 
dom känner igen, vissa delar lite klurigare med nytt stoff. Dom flesta av deltagarna på 
lägret har med sig en personlig assistent. Nästan varje gång någon av dom nya lite klurigare 
delarna i undervisning dök upp kom det ganska högljudda protester, ofta från assistenter, att 
det var för svårt. Assistenterna kunde uttrycka sig ungefär såhär: – Min brukare klarar inte 
av det här, vi har aldrig gjort det här förut.  
 
Även vissa deltagare uttryckte detta. Min första tanke var oj, jag kanske har gjort det 
alldeles för svårt. Men jag tyckte inte det. Jag hade ju inte gjort det omöjligt att klara, det 
var inte det som var mitt mål. Då insåg jag att deltagarna ofta inte ställdes inför den här 
typen av svårigheter i den här typen av sammanhang. Musik ska vara något som är roligt, 
inte svårt. Och om man vant sig vid detta är det klart att allting blir lite upp- och nervänt 
när någon ställer annorlunda krav. 
 
Det som dock blev tydligt var att när dom väl, efter lite övning och en hel del motstånd, 
visst klarade av den uppgift dom hade fått av mig infann sig en enorm stolthet. 
Självförtroendet var på topp! Och vid avslutningskvällen på lägret höll vi en konsert. På 
den konserten fanns med inslag av det där vi hade fått öva extra på för att verkligen sätta 
och göra det så snyggt som möjligt. Gruppen var mer skärpt än någonsin och alla hade 
bestämt sig för att den här gången skulle det minsann gå vägen. Nerven var en helt annan 
än tidigare och framförandet gick utmärkt. Vi fick många applåder och mycket beröm. 
 
Jag tror på utmaning och uppmuntran. Men jag tror också att man lätt vänjer sig vid hur det 
brukar gå till. Jag upplever att kraven på kvalitet ofta ställs lägre när vi arbetar med 
personer med funktionsnedsättning och jag tror att det delvis beror på en osäkerhet hos oss 
själva. Vi vet inte hur vi ska göra och på vilken nivå vi ska lägga oss. Så istället för att 
utmana, både oss själva och våra elever, tar vi den säkra och bekväma vägen. Min 
erfarenhet av att studera vid musiklärarutbildningen är att för den som vill undervisa i 
musik ser utbildningen ut som sådan att man antingen blir musiklärare, oftast helt utan 
metodik och praktik för särskolan, eller också blir man musikterapeut. Jag vill nu 
undersöka hur det ser ut. Enligt mig är det en brist att det inte finns en musiklärarutbildning 
med inriktning på specialpedagogik. Jag önskar att det fanns metodikkurser inom detta 
ämne som inte innebär musikterapi. Jag tror det är viktigt att börja prata om det här ämnet 
så att vi kan sluta vara rädda för att utmana och på så sätt få en bättre kvalitet och större 
variation i musikundervisningen för personer med funktionsnedsättning. 
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1.2. Syfte 

Syfte med denna uppsats är att undersöka vad elever i gymnasiesärskolan säger sig uppleva 
av musikundervisning i skolan, och vilka mål lärare har med musikundervisning.  
 
För att specificera syftet har jag ställt några forskningsfrågor. 

 Hur säger sig elever i gymnasiesärskolan uppleva musikundervisningen? 
 Vilka mål upplever eleverna att musikundervisningen på deras skola har? 
 Vilken utbildning har dom musiklärare som jobbar på dessa skolor? 

1.3. Tidigare forskning 

Det har varit en utmaning att hitta litteratur som handlar om just den frågeställning jag tar 
upp. Det är lättare att hitta forskning som berör läraren i särskolans arbetssätt och delvis 
även elevens upplevelse av specialundervisning i den vanliga skolan. 
 
I mitt sökande efter litteratur har jag använt olika sökmotorer så som Google, Google 
schoolar, Libris, Kungl. Musikhögskolans bibliotek. De sökord jag har använt har varit 
musikpedagogik, särskola, funktionsnedsättning, musikundervisning. Jag har även sökt på 
engelska ord så som music education, children with physical and phycological disabilitys, 
children with special needs and music.  
 
Det finns mycket litteratur skriven utifrån ett musikterapeutiskt perspektiv. Men då jag har 
valt att inte skriva om musikterapi i särskolan utan om den vanliga musikundervisningen 
har inte den typen av artiklar och skrifter riktigt berört mitt ämne. Denna svårighet 
bekräftas av Norén (2009) som skriver utifrån lärarens perspektiv, delvis inom samma 
ämne. 

Funktionshinder och behov av särskilt stöd är ämnen i sig som det skrivits och forskats 
en hel del om, men om man gör en direkt koppling till skolan och här tänker jag då 
främst på ämnet musik och den innefattande undervisningen blir antalet träffar kraftigt 
reducerade. Enligt min uppfattning läggs det inget nämnvärt fokus på detta område i 
vare sig lärarutbildningen eller i TV, radio och dagspress. Det är ett ämne som jag menar 
kommer i skymundan till förmån för den ordinarie undervisningen dvs. med elever utan 
funktionshinder. Det är kort och gott ett ämne som och inte behandlas nämnvärt utanför 
dess egen verksamhet, med det menar jag främst de sär- och träningsskolor samt de 
riksgymnasier runt om i landet som specialiserar sig på elever med olika typer av 
funktionsnedsättningar (Norén 2009:2). 

 
Ovanstående visar på något även jag upplever, att det inte finns så mycket tidigare 
forskning kring just musikundervisning för personer med funktionsnedsättning och det är 
inget det pratas om särskilt mycket heller. Inte ens i utbildningen för musiklärare. 
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Det finns litteratur som jag kan referera till men i skrivande stund har jag endast fått 
tillgång till det abstract som finns för boken. Det lyder: 

This book explains essential features of special education that are important for 
interdisciplinary communication and effective teaching. Part I introduces the reader to 
historical and instructional foundations of music in special education. Major topics and 
developments in the field of special education, important terminology, and curricular 
issues are covered in Part I. Part II introduces the characteristics of students with specific 
disabilities, the educational effects of these disabilities, appropriate adaptations, as well 
as music education and music therapy approaches used with students who have these 
disabilities (Adamek & Darrow, 2005). 

Tematiken ger en fingervisning om innehåll som berör mitt eget forskningsområde. Boken 
verkar delvis vara en metodisk bok om hur musikundervisning för personer med 
funktionsnedsättning kan se ut. 

 Anledningen att jag tagit med denna bok trots att jag inte har fått tillgång till den ännu är 
att jag upplever att den berör mitt område. Den verkar vara precis den typen av litteratur 
som jag i min uppsats påpekar att jag saknar och då vill jag visa att jag är medveten om att 
den finns. 
 
Denna studie är avgränsad till musikundervisningen och dess mål varför jag beslutat att inte 
ta med litteratur som behandlar användandet av musiken och övningar som inkluderar 
musik inom andra ämnen i särskolan. Jag anser att detta inte har bäring på mitt arbete i 
någon större utsträckning. 

1.3.1. Musikundervisning för personer med funktionsnedsättning 
Under 2006 startades ett projekt av föreningen Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 
(SMoK) för att öka tillgängligheten i Sveriges musik- och kulturskolor. Cheferna på 
skolornas största problem med tillgängligheten för personer med olika typer av 
funktionsnedsättning var inte brist på bra lokaler eller pengar, utan bristen på kunskap 
bland sig själva såväl som bland lärarna (Gårdare & Sandh 2011). Sandh (2011) skriver om 
en pojke vid namn Mattias som har Downs syndrom. Inför ett framträdande som Mattias 
skulle göra upplevde Sandh en viss nervositet. Han var vid tidpunkten rektor för 
kulturskolan i Södertälje. Mattias spelade saxofon och hade anmält sig som frivillig att 
spela den avslutande tonen, som mer ska vara som ett slags bröl, i signaturmelodin till The 
Muppet Show. Sandh kommer på att mupparna, som The Muppet Show heter på svenska, 
tidigare använts som öknamn på personer med intellektuellt funktionshinder och får panik 
över hur folk ska reagera på att just Mattias ska låta illa i mupparnas låt. Mattias insats gick 
strålande och han fick stora applåder. Sandh insåg sitt misstag, han skulle ha erbjudit 
Mattias något ännu mer utmanande, där han kunde vuxit ännu mer, och i än högre grad 
blivit bekräftad (Gårdare & Sandh 2011). Han beskriver sina erfarenheter av händelsen på 
följande sätt: 
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Jag inser att jag inte hade några som helst förväntningar på Mattias. För mig kunde han 
inte lära sig spela, hans roll var att vara en del i orkestern i alla fall. Idag har jag sett så 
många exempel på en fantastisk kunskapsutveckling, på exempelvis musikområdet, från 
ungdomar med Downs syndrom. Jag visste helt enkelt inte att det gick att åstadkomma 
detta då. Och många är nog fortfarande omedvetna om det (Gårdare & Sandh 2011:5). 

Det här är en berättelse som vittnar om att kraven som ställs på eleven med en 
funktionsnedsättning ibland blir för lågt ställda. Det i sin tur leder till att dessa elever ges en 
sämre chans att verkligen växa och utnyttja sin fulla kapacitet. 

1.3.2. Undervisning i andra ämnen för personer med funktionsnedsättning 
Permanenta segregerade former av specialundervisning har negativa konsekvenser för 
svagpresterande elever (Dalsman 2007). Detta ger en negativ effekt på elevernas motivation 
och självbild. Även undervisningskvalitén påverkas, den tenderar att vara sämre bland 
annat genom lågt ställda krav (ibid.). 
 
Lundmark (2006) undersöker hur ämnet idrott och hälsa kan upplevas av personer med 
funktionsnedsättning: 

Vid sommarkursen ”Anpassad fysisk aktivitet med inriktning mot rörelsehinder” 2005 
ordnade vi en lägerdag för barn och ungdomar med rörelsehinder. Då jag skulle instruera 
en av dem i precisionsorientering fick jag höra att hon får ta tid på 
klasskamraterna då klassen har orientering, inte delta själv (Lundmark, 2006:1). 

Detta är ett exempel på att dom krav som ställs på elever med funktionsnedsättning kan 
vara lägre ställda även inom andra ämnen i skolan. Precis som Gårdare och Sandh (2011) 
uttrycker har antagligen den lärare som kommit på lösningen med tidtagningen inte heller 
några förväntningar på eleven i fråga. 

 
Det finns en längtan och ett behov av gemenskap. Oavsett vilka fysiska funktioner en 
person har finns det behovet. Då vissa av hennes informanter får individuell undervisning i 
ämnet idrott och hälsa menar hon att detta ibland glöms bort i den vanliga skolan. Man gör 
detta i tron om att det är den bästa lösningen men det visar sig i undersökningen att det 
finns ett stort missnöje hos dom elever som får den här undervisningen (Lundmark 2006). 
 
Dalsman (2007) undersökning handlar om upplevelsen av specialundervisning i den 
vanliga skolan. Hon skriver om begreppet En skola för alla, ett begrepp som lanserades i 
samband med införandet av 1980 års läroplan. I korthet innebär det att man på den vanliga 
skolan ska anpassa sin undervisning efter varje barns varierade förutsättningar, med en 
pedagogik som sätter eleven i centrum (ibid.). 
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1.3.3. Musiklärarutbildning 

Efter fyra års studier på musikhögskolan är mina erfarenheter att utbildning i metodik för 
personer med funktionsnedsättning i musikämnet saknas. Det har funnits korta inslag om 
specialpedagogik, men helt utan inriktning på metodik för vårt ämne. Detta verkar vara 
något som saknas även på andra utbildningar och i specialpedagogiska sammanhang.  

Vid ett tillfälle i vintras var jag, Håkan, på en föreläsning på Specialpedagogiska 
Institutionen på Stockholms Universitet. Ämnet var konst och specialpedagogik. Jag 
trodde att det skulle handla om hur man kan arbeta med de estetiska ämnena inom 
specialpedagogikområdet. Det var fel. Efter föredraget frågade jag om inte det var ett 
aktuellt område att diskutera inom specialpedagogiken. Övriga åhörare, säker i huvudsak 
specialpedagoger och speciallärare, sa med en röst att det var väl ändå lite naivt att 
komma med sådana önskemål. ”Idag gäller bara måluppfyllelse!” suckade flera av dem. 
Visst, det är väl utmärkt så länge måluppfyllelse handlar om alla skolans mål. 
Underförstått var att med måluppfyllelse menade alla svenska, matematik och engelska. 
Är skolan verkligen inget annat än detta idag? (Gårdare & Sandh 2011, s. 16). 

Även inom musiklärarutbildningen har man erfarenheter av detta: 
Som blivande musiklärare har jag ibland funderat på hur jag ska gå till väga i min 
undervisning ifall jag får elever med något funktionshinder i mina klasser. Tyvärr är 
detta ett ämne som enligt mina erfarenheter inte diskuterats i någon större utsträckning 
under musiklärarutbildningen (Norén 2009:1). 

Dessa två resonemang kan förstås som att det saknas metodik för undervisning i särskolan 
på musiklärarutbildningar. Det finns heller inte utrymme för att diskutera denna saknad då 
fokus idag verkar ligga på måluppfyllelse inom kärnämnena. 
 
Idag integreras i allt större utsträckning många elever med någon typ av 
funktionsnedsättning  i den vanliga skolan (Norén 2009). För att lärare ska kunna erbjuda 
en bra och givande undervisning behövs större förståelse och förkunskaper. Därför är det 
viktigt att metoder och olika synsätt på undervisning inom detta område ventileras för att få 
en vidgat synsätt och ökad förståelse (ibid.). 
 
En del av dom som arbetar som musiklärare i särskolan är inte utbildade musiklärare utan 
har istället någon typ av speciallärarutbildning (Norén 2009). Många skolor har tidigare 
haft musikterapeuter men när dessa slutat har tjänsten inte ersatts av en ny musikterapeut 
utan det har vanligen, mestadels av ekonomiska skäl, lösts internt. Det visar sig också att de 
som har en musiklärarutbildning inte har någon speciallärarutbildning (ibid.). 
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1.3.4. Styrdokument  
I kursplanen för Musik – instrument och sång för särskolegymnasiet står att: 

eleven skall kunna musicera på en grundläggande nivå, kunna instudera enkla 
musikstycken, kunna samtala om grundprinciper för gehörssång/spel och improvisation, 
kunna samtala om instrumentets konstruktion och röstens fysiologi (Skolverket, 2011). 

 
Dessa mål tar enligt min mening upp musikaliska perspektiv och syftar till att förbättra och 
utveckla sin kunskap inom ämnet musik. I kursplanen för den obligatoriska särskolan 
beskrivs ett annat syfte med att undervisa i musik än bara musiken som ämne, det står: 

Musik påverkar också individen på flera medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap 
för lärande, rekreation, bearbetning av intryck samt för gestaltning och förmedling av 
tankar och idéer. Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och 
möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik frigör och 
förstärker den egna identiteten (Skolverket, 2011). 

Detta kan visa på att musiken i skolan även skulle kunna fungera i ett mer terapeutiskt syfte 
och med ett mål som är större än enbart musikaliskt. 
 
Musik kan ha både fysisk och psykisk terapeutisk effekt, likt ett rehabiliteringsverktyg. Den 
kan stimulera den motoriska utvecklingen och ger samtidigt en möjlighet för uttryck av 
känslor. Musik kan också finnas med i skapandet av en egen identitet och förstärka en 
självbild (Norén 2009). 

1.3.5. Musiken i vanliga skolan - mål eller medel? 
I den vanliga skolan finns det två olika uppfattningar om målet med musikämnet i skolan 
(Jägerman & Östberg 2010). Dom informanter i deras undersökning som har 
högskolepoäng i musik menar att musiken har ett egenvärde som skolämne och fokus ligger 
på att utveckla musikaliska förmågor. Dom övriga informanterna menar att: 

musikutövandet och användandet av musik i skolan kan utveckla elevers sociala 
förmågor genom samarbete och interaktion (Jägerman & Östberg 2010:3). 

Dessa pedagoger poängterar att eleverna ska ha kul och känna en sångglädje och 
gemenskap. 
Det är exempel på musikämnet i skolan som mål respektive medel. 
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2. Metod 

Metoden jag har valt att använda är intervjuer. Intervjuerna är halvstrukturerade (Kvale 
1997) då jag vill lämna utrymme för vida svar och kunna reagera på vad som kommer upp i 
dessa och ställa frågor utifrån det. Följdfrågor ställs utifrån dom svaren jag får. 
 
Intervjuerna sker individuellt eller två och två. Jag har formulerat sex stycken frågor som 
jag kommer att fråga samtliga informanter och utifrån svaren på dessa ges utrymme för 
följdfrågor. Frågorna som intervjun utgår ifrån är: 
Vad tycker du är det bästa med musiken? 

Upplever du att musiken stärker dig inom andra områden eller ämnen? I så fall hur? 

Vad upplever du är målet med musikundervisningen? 

Vad brukar du oftast ha för känsla och tankar efter musiklektionerna? 

Har du sysslat eller sysslar du med musik utanför skolan? I så fall i vilken form? Och 
upplever du någon skillnad i det utövandet i förhållande till musiken i skolan? 

 Har du satt upp några personliga mål med musiken? Vilka? 

Jag värderade olika metoder för min undersökning men då denna undersökning handlar om 
upplevelse tycker jag, trots att det kan vara svårt att uttrycka precis det man upplever, att 
intervju är den metod som passar bäst. Den kvalitativa intervjun syftar till att synligöra den 
intervjuades livsvärld (Kvale, 1997) vilket stämmer bra överens med syftet för detta arbete. 
Den kvalitativa, halvstrukturerade intervjun ger mig möjlighet att testa dom fördomar jag 
har kring musikundervisningen för personer med funktionsnedsättning. Denna typ av 
intervju ger svar på mina frågeställningar samtidigt som den lämnar utrymme för öppna 
svar som kan leda vidare till nya frågeställningar och vidare undersökningsområden.  
 
Jag övervägde även att intervjua lärare om hur dom själva ser på sin undervisning, om den 
har terapeutiska inslag eller inte. Men jag bestämde mig för att inte göra detta, delvis på 
grund av tidsåtgången men också då jag menar att det i en lärares svar skulle finnas med 
dennes visioner om sin undervisning. Fokus i detta arbete ligger ju på att ta del av elevernas 
egna upplevelser. Dock har jag frågat vilken utbildning lärarna har och ifall dom tagit del 
av någon undervisning i metodik för musikundervisning i särskolan eftersom jag även är 
intresserad av hur lärarutbildningen ser ut i förhållande till hur det ser ut i verklighetens 
skola. 

 
Beroende på elever i särskolans funktionella förutsättningar skulle det kunna finnas en 
svårighet men att genomföra intervjuer med dessa personer. Detta har dock inte varit något 
problem då samtliga i denna undersökning har varit tydliga i sitt språk och lätta för mig att 
förstå. Jag fick hjälp av lärarna som utifrån den information dom fick angående intervjun 
och vad den skulle användas till valde ut elever att fråga som dom ansåg skulle passa bra 
för detta. Jag tror att dessa lärare gjort sina val utifrån att dom anser att det finns 
trovärdighet i det eleverna säger och jag har valt att lita på dom val lärarna gjort. Utifrån 
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detta bedömer jag att svaren är trovärdiga även om antalet intervjuade elever inte är så stort. 
 
Eftersom det var första gången jag genomförde en intervjuundersökning finns det många 
saker jag tar med mig från det här arbetet som jag troligen skulle göra annorlunda en annan 
gång. Jag har funderat mycket på hur jag ställde mina frågor. Jag upplevde att det ofta var 
svårare för eleverna att svara på dom frågor som handlade om abstrakta saker. Kanske 
skulle en annan utformning av frågorna, som gjort dom lite mer konkreta, passat bättre för 
den målgrupp jag valt. Samtidigt var jag rädd att frågorna då skulle bli mer ledande och 
eftersom syftet är att ta reda på en upplevelse, vilket i sig är något abstrakt, hade en annan 
typ av frågor också kunnat leda in intervjun på ett helt annat spår. Det är heller inte säkert 
att svårigheten att svara på vissa av frågorna har något med målgruppen att göra alls, 
oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte kan det vara väldigt svårt att samtala 
om abstrakta saker. 
 
En annan sak jag funderat på om jag skulle gjort annorlunda är dom två intervjuer som 
genomfördes under en promenad. Gjorde det faktum att vi promenerade samtidigt att 
resultatet av intervjun blev annorlunda än den hade varit om vi suttit ner i enskilt rum och 
samtalat? Kanske är det så men jag är inte säker på att det hade blivit ett bättre resultat av 
en annan miljö. Det som kan ha varit svårt med att intervjuas samtidigt som man går, och 
har andra personer runt omkring sig på håll, kan vara att fokus ibland hamnar någon 
annanstans på grund av att något händer. Dock upplever jag att dom intervjuade påverkades 
mindre av det här än vad jag gjorde. För mig var det bara en massa nya personer runt 
omkring mig medan för dom var det en promenad med klasskompisarna. Samtidigt har jag 
känslan av att denna elev ibland glömde bort att det var en intervju utan det kändes mer 
som ett vanligt samtal mellan denne och mig. Den känslan tror jag är mindre vanlig, i alla 
fall bland dom personer jag intervjuat, när man sitter enskilt med inspelningsutrustning 
synlig bredvid sig hela tiden. Och då kvalitén på inspelningarna blev minst lika bra som vid 
dom intervjuer som gjordes icke promenerande påverkade inte det negativt. Dock hade jag 
kanske ändå valt att, om inte annat för mig egen del, om jag gjorde en liknande 
undersökning en annan gång hålla intervjuerna sittande ner inomhus. 
 
I början av mitt arbete tänkte jag mig att jag skulle genomföra observationer av 
musiklektioner. Det som talade emot denna metod i just den här undersökningen är att det 
är väldigt svårt att observera någons upplevelse. Dels kan eleven uttrycka något som inte 
stämmer överens med hur denne tänker eller känner och dels eftersom det för mig är 
omöjligt att inte tolka det jag upplever att eleven utstrålar, vilket troligtvis inte ger en riktig 
bild av dennes egentliga upplevelse. 
 
Jag hade också en idé om att skicka ut enkäter för att få fler svar och på så sätt kanske 
också ett mer variationsrikt resultat. Men då en enkät inte gör det lika lätt att ställa 
följdfrågor, vilket jag tror är viktigt både för den valda målgruppen men också i ett samtal 
om upplevelse, valde jag att intervju passade bättre för just den här undersökningen. 
 
Min undersökning, i den form den är utförd, kan ses som en komplettering till den tidigare 
forskning som gjorts. Den skiljer sig inte drastiskt men den ger ett annat perspektiv på ett 
ämne som det ändå inte skrivits så väldigt mycket om, nämligen elevens perspektiv utifrån 
dennes upplevelse. 
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En möjlighet till utveckling av mitt arbete är att göra en liknande undersökning med ett 
större antal elever och fler intervjuer. Kvale (1997) anger 15±10 som för ett godtagbart 
antal genomförda intervjuer. Även fler och mer ingående intervjuer skulle kunna göras med 
lärare till dom elever man intervjuar, det skulle kunna ge två perspektiv samma sak vilket 
skulle vara intressant inför en analys. 
 
Att fördjupa sig i hermeneutik och applicera dessa teorier på en liknande undersökning 
skulle också vara ett intressant sätt att gå vidare. Att enligt de principer som Kvale (1997) 
presenterar tolka resultatet skulle kunna ge en annan bild av det hela. Kortfattat skulle det 
bland annat innebära att man i sin analys har en ständig växling mellan delar och helhet. 
Det vill säga att man utifrån en ofta ganska vag uppfattning om helheten analyserar mindre 
delar och sedan relaterar dessa till helheten. Man prövar också dessa delar mot meningen i 
textens helhet. Att man arbetar sig fram till en ”god gestalt” (Kvale 1997:51), en text utan 
logiska motsägelser. Texten ska förstås utifrån sin egen referensram, tolkningen ska hålla 
sig till innehållet i uttalandena i intervjuerna. Som intervjuare krävs att du har god kunskap 
om textens tema. Tolkningen av texten ska vara förutsättningslös och varje tolkning ska 
innebära förnyelse och kreativitet, det vill säga den ska gå utöver det omedelbart givna. 

3. Genomförande 

Innan intervjun började fick eleverna en presentation av undersökningen och dess syfte. Då 
tillfrågades också samtliga ifall dom hade något emot att intervjun spelades in. 
Inspelningen skedde via dator med inbyggd mikrofon. 
 
Samtliga intervjuer utgick från de sex frågor som tidigare redovisats men jag ställde även 
följdfrågor som kom fram beroende av vilka svaren varit, se 2.1. Detta gav mig möjligheter 
att ställa följdfrågor, följa upp de svar jag fick och tillföra andra vinklar och perspektiv. Jag 
försökte att undvika att ställa ledande frågor men då min intervjuerfarenhet inte är så stor 
kan denna typen av frågor ändå ha förekommit. Jag har dock varit medveten om detta både 
under själva intervjuerna och i arbetet med att analysera mitt insamlade material. 

 
Redan då syftet med arbetet bestämdes skapades ett visst urval. Deltagarna skulle vara 
elever på ett särskolegymnasium där det fanns musikundervisning. I och med detta fanns en 
tydlig begränsning i var jag kunde vända mig. Med tanke på den begränsning som finns 
gällande tid för detta arbete fokuserade jag på två skolor. 
 
Fyra intervjuer har gjorts på två olika skolor i Sverige. Tre av dom fyra intervjuerna är 
individuella medan den fjärde är en intervju där två informanter intervjuas samtidigt. Dom 
tre individuella intervjuerna gjordes på den ena skolan och intervjun med två informanter 
samtidigt gjordes på den andra skolan. Samtliga intervjuer har ägt rum på elevernas skola 
eller i närområdet. Två av dom tre individuella intervjuerna gjordes under en promenad till 
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ett friluftsområde som jag erbjöds följa med på för att träffa eleverna. Det hade bokats in 
med en klasslärare att jag skulle komma och göra min undersökning den dagen men 
dagarna innan hade denne lärares kollegor bokat in en utflykt. Jag erbjöds att komma vid 
ett senare tillfälle men då detta nya tillfälle inte skulle vara möjligt att få ihop förrän två 
veckor senare, på grund av lovveckor, valde jag att följa med på deras utflykt. 
 
Dom två elever som intervjuades samtidigt går på en skola där musik finns som inriktning. 
Det vill säga att dessa elever har mer musik under sin utbildning än dom andra tre 
informaterna samt att dessa två har valt att ha musik. 

 
Samtliga informanter har varit myndiga varför inga föräldrar har blandats in. 
Inför intervjun har syftet med undersökningen presenterats. Dom har blivit upplysta om att 
deras medverkan är helt frivillig och att dom när som helst har rätt att avsluta intervjun. 
Samtliga informanter har också godkänt inspelning av intervjun, vilket underlättar 
sammanställningen av materialet och analysarbetet enormt. 

 
Bearbetningen av det insamlade materialet sker genom ett antal genomlyssningar samt 
transkribering av samtliga intervjuer. Varje intervju har skrivits ner ordagrant. Detta för att 
förenkla citering men också för att svaren inte tolkas om för mycket innan analysen börjat. 
Detta ger mig även möjlighet att läsa intervjuerna ett flertal gånger. Transkriberingen 
underlättar sammanställningen, ger en överblick och är i sig början på en analys (Kvale, 
1997). Då intervjuerna utgått ifrån samma sex frågor kan svaren på frågorna lättare 
jämföras och dra slutsatser från än om alla intervjuer hade sett olika ut. När 
transkriberingarna var klara läste jag igenom dessa ett antal gånger för att få en 
övergripande bild. Jag valde också att läsa varje fråga och dess svar för sig för att 
strukturerat kunna analysera materialet. Sedan presenteras utdrag ut intervjuerna i 
förhållande till frågeställningar, styrdokument och tidigare forskning. Dessa har varit 
viktiga verktyg i analysprocessen för att ställa min undersökning i förhållande till annat. 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av min undersökning tillsammans med en analys av 
dessa. När kortare citat från mina intervjuer redovisas sätts dessa inom citationstecken. Vid 
längre citat anges dom som blockcitat. Denna avdelning är strukturerad på följande sätt: 
resultaten från intervjuerna med elever och dom korta frågor som lärarna har svarat på, 
redovisas i förhållande till mina frågeställningar, styrdokumenten och den tidigare 
forskning som redovisats i uppsatsens bakgrundsdel. Vid varje resultat finns en analys av 
detta. 
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4.1. I förhållande till frågeställningar  
Den mest förekommande uttryckta upplevelsen av musikundervisningen bland eleverna är 
positiv. Alla verkar uppleva musiken som något väldigt roligt och stimulerande. Ingen har 
tydligt uttryckt att dom upplever något terapeutiskt i undervisningen, dock har 
undervisningen i vissa fall upplevts kunnat ge en terapeutisk eller hjälpande effekt. Men 
målet med undervisningen verkar upplevas som musikaliskt då nästan alla uttrycker ett mål 
i stil med att ”bli bättre på musik”. På båda skolorna arbetar man med att sätta upp 
föreställningar, detta är ett väldigt tydligt exempel där dom arbetar med det kvalitativa. Här 
är den musikaliska kvalitén viktig, det läggs ner mycket tid på repetitioner och alla 
inblandade är mycket måna om att produktionen ska bli så kvalitativ som möjligt. 
 
I arbetet utanför föreställningar upplevs dock fokus inte ligga lika tydligt på den 
musikaliska kvalitén. Det arbetas och samtalas sällan om hur kvalitén på det dom arbetar 
med i klassrummet skulle kunna förbättras. Vanligt är att fokus ligger på att sjunga på 
många av musiklektionerna men ingen av eleverna har någonsin gått in och arbetat djupare 
eller mer direkt med sångteknik. Inga alternativ till hur eleverna sjunger idag upplevs ha 
presenterats eller utforskats. 
 
Båda lärarna som svarat på mina frågor har en musiklärarexamen. Den ena har både en med 
inriktning på rytmik och en på klasslärare, den andra med inriktning på klasslärare. Ingen 
av dom har under sin musiklärarutbildning tagit del av någon undervisning i metodik för 
särskolan. Den ena uttrycker att hon med hjälp av kunniga och bra kollegor arbetat fram att 
eget sätt som passar henne. Utifrån sina erfarenheter har hon utarbetat sin egen metod. Hon 
nämner att det finns privata kurser med inriktning på metodik för musikämnet i särskolan 
men hon har själv aldrig varit på någon sådan kurs, mest på grund av det höga priset dessa 
kurser ofta har. Den andra läraren hade under åren 1979–80 några timmar praktik hos en 
man i Uppsala som på sin tid ansågs vara en pionjär inom musikterapin. Annars fanns det 
inte mycket kurser inom detta ämne alls under den tid han studerade på musikhögskolan, 
varken inom utbildningen eller utanför. Denna lärare har arbetet i USA ett år i början av 
åttiotalet med personer med funktionsnedsättningar och musikterapi. Sedan några timmar i 
veckan på en specialträningsskola 1984–86. Sedan dess har han inte tagit några kurser i 
musikterapi. Han  har heller inte arbetat inom särskolan förrän han till höstterminen 2011 
började på det särskolegymnasium där han arbetar nu. 
 
Denna brist på utbildning i metodik med inriktning mot särskolan bekräftas av både Norén 
(2009) och Gårdare och Sandh (2011). Inte mycket fokus läggs på den här målgruppen i 
musiklärarutbildningen. Går man inte efter sin musiklärarutbildning vidare och utbildar sig 
inom musikterapi skapar man helt enkelt sin egen metodik helt utifrån sina egna 
erfarenheter. 
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4.2. I förhållande till styrdokument 
Om man ser till dom strävansmål som går att läsa i kursplanen för musikämnet i 
särskolegymnasiet kan en analys i förhållande till dessa se ut som följer. Eleverna uttrycker 
att variationen i musikundervisningen är relativt liten. Sång är det som allt som oftast står 
på schemat. Om man räknar endast sången som att musicera på grundläggande nivå , som 
är en av dom saker som enligt kursplanen ska göras, så är ju det målet uppnått. Däremot 
framgår från samtligas svar att spel på instrument är sällan förekommande, vissa uttrycker 
att detta aldrig hänt, på lektionerna. Dom uttrycker också en längtan efter att prova på detta. 
Om musicerande på grundnivå även ska gälla musicerande på instrument finns här en klar 
brist i förhållande till kursplanen. På den skola som har inriktning mot musik finns dock en 
större variation, man har både kör och rytmik på schemat och musikämnet blandas med 
andra estetiska ämnen så som drama och dans. Dock saknas instrumentspelet i stor 
utsträckning även här. 
 
Eleverna ska kunna samtala om grundprinciper för gehörssång och spel och improvisation 
står det i kursplanen. Detta vet jag tyvärr inget om eftersom detta inte framgår i mina 
intervjuer. Dock tolkar jag det som att spel står likvärdigt med sång i styrdokumenten och 
däri ligger i så fall en brist i musikundervisningen på dom två skolor jag besökt eftersom 
vissa elever menar att dom aldrig spelat på instrument. Att då samtala om, som det står i 
kursplanen, instrumentens konstruktions upplever jag skulle vara svårt. 
 
Enligt kursplanen ska man även kunna samtala om rösten fysiologi. Några elever uttrycker 
att dom skulle vilja jobba mer med rösten. Det sjungs mycket på lektionerna men det 
arbetas aldrig med sångteknik eller samtalas om hur man skulle kunna tänka kring sitt sätt 
att sjunga. Ingen övning i sång tillämpas på annat sätt än att dom på lektionerna sjunger 
väldigt mycket. En säger att hon skulle vilja bli bättre på att sjunga ljusare toner. Även här 
ser jag en svårighet i att kunna samtala om något som man inte under lektionerna verkar 
beröra. 
 
På båda skolorna har man satt upp en del föreställningar. Inför dessa arbetas det intensivt 
och många ämnen och lärare är inblandade. Mycket ska repas in och sättas ihop. Samtliga 
uttrycker att arbetet med föreställningarna är väldigt roligt. Alla tycker idag om att stå på 
scen och framträda men det var inte självklart för alla från början. I kursplanen står att 
enkla musikstycken ska instuderas. Detta mål fylls med råge vid arbete med dessa 
föreställningar. 
 
Om man istället ser till det som står mer allmänt om musikämnet i särskolan, står det att 
ämnet till exempel utgör ett viktigt redskap för lärande. Det går att koppla direkt till ett av 
svaren i min undersökning. På en fråga om musik har hjälpt henne inom andra ämnen 
börjar flicka direkt sjunga en räknesång. Hon lärde sig den i mellanstadiet och kommer 
fortfarande ihåg den. Musikämnet är också ett redskap för rekreation. Samma flicka som 
sjunger räknesången berättar att hon ofta använt musik när hon vill öka sin 
koncentration. ”Ja jag har till och med använt musik när jag jobbar för det är lättare att 
fokusera med arbetsron.” Just den här eleven uttrycker att hon, p.g.a. sin diagnos, kan har 
svårt att finna just ro i ett rum tillsammans med andra personer. För henne blir musiken ett 
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verktyg för att stänga ute det ”stim”, som hon själv uttrycker det, som blir i klassrummet. 
Det kan analyseras som en typ av rekreation för just den här flickan. 
 
Samma flicka uttrycker också att när hon sjunger är det ibland ”som att drömma. Jag 
släpper fantasier fritt över världen.” I detta citat ryms en gestaltning och förmedling av 
tankar och idéer med hjälp av musiken, helt i enlighet med kursplanen. Hon pratar mycket 
om känslan i musiken. Så länge man har ”förmågan att känna rösten ifrån hjärtat som 
sjunger” har man alla möjligheter att bli framgångsrik som sångare. 
 
Även att musikämnet syftar till att ge varje elev lust går att se på svaren jag har fått, inte 
minst då eleverna berättar om sin vanligaste känsla efter musiklektionerna. Samtliga uppger 
nämligen att känslan i samband med musiklektionerna är positiv. Någon uttrycker den som 
glad, en annan som lugn och en tredje som att denna fylls av energi. Exempel på att 
musiken kan förstärka den egna identiteten återfinns också i min undersökning. En flicka 
säger: ”definitivt genom musiken så har jag känt att jag har blivit, ibland fått styrka.” 

4.3. I förhållande till tidigare forskning 
Många elever upplever för lite variation i musikundervisningen. Gårdare och Sandh (2011) 
ger ett tydligt exempel i sin historia om Mattias att man som lärare ibland förväntar sig för 
lite av sina elever. Sandh uttrycker en rädsla för det okända. Kanske kan den upplevda inte 
så variationsrika musikundervisningen bero just på detta. Musikämnet har som ett av sina 
mål att stärka eleven, kanske är man rädd att riskera att göra det motsatta och väljer därför 
att spela säkra kort. Samtliga elever i min undersökning uttrycker att dom tycker det är 
roligt att sjunga. Då gör man just det; sjunger. 
 
En av eleverna framhåller gemenskapen på musiklektionerna som en för henne viktig och 
betydande del. Hon uttrycker att den gemenskap som blir på musiken sällan känns på andra 
lektioner. Detta tror hon kan vara en av anledningarna till att hon tycker så mycket om just 
musiklektionerna. Hon har även sysslat med musik utanför skolan, hon tog individuella 
pianolektioner. När hon jämför känslan efter dessa lektioner med känslan hon brukar ha 
efter musiklektionerna i skolan det stor skillnad. Hon upplever en större glädje och fylls av 
mer energi efter musiklektionerna i skolan och hon tyckte inte att det var så roligt att gå på 
pianolektionerna. Dom gånger det var roligast var när hon fick spela tillsammans med 
andra. Denna längtan och detta behov av gemenskap bekräftas av Lundmarks (2006) 
informant som i själva verket tycker att idrott och hälsa är ett roligt ämne men med den 
lösning som finns idag, att hon har individuell undervisning, har också lusten och glädjen 
runt ämnet sinat. Även informanter i Jägerman och Östbergs (2010) undersökning lyfter 
fram behovet av gemenskap och menar att musiken kan användas för att främja just detta. 
 
Som nämnt tidigare så upplevs en ganska liten variation i upplägget av musiklektionerna. 
Då dom på den ena skolan har mer musik på den andra finns där en större variation men 
mycket av fokus ligger ändå på att sjunga. Detta påminner om det som Jägerman och 
Östberg (2010) skriver om fokusen på sångglädjen. En av lärarna har i svaret på en dom 
frågor jag ställt redovisat för dom mål hon har med sin undervisning. Hon skriver att det 
eleverna lär sig i hennes ämne, precis som allt annat under dom fyra år som eleverna går på 
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skolan, syftar till att förbereda eleverna för det liv som kommer efter skolan. Hon menar att 
självklart har musiken ett egenvärde men i musikundervisningen finns också till exempel 
samarbetsövningar med som en viktig del. Dels för att förbereda musikaliskt samarbete 
men också som en social övning. Hon menar att musiken är både mål och medel. Hon står 
för båda dom sidor som presenteras av Jägerman och Östberg (2010), musiken ska både 
fungera som utvecklande för andra saker än det specifikt musikaliska men också som ett 
medel för att få till exempel en godare gemenskap och en ökad känsla för samarbete. 

5. Slutsatser 

I analysen av resultatet från min undersökning upplever jag att jag till stor del fått svar på 
dom frågeställningar jag hade i början av arbetet. 

Hur säger sig elever på gymnasiesärskolan uppleva musikundervisningen? Samtliga 
uttrycker att dom tycker mycket om musikundervisningen men att den gärna skulle 
kunna få vara lite mer variationsrik. Dom flesta uttrycker också en önskan om att få 
arbeta ännu mer kvalitativt, till exempel med sångteknik. 

Vilka upplever dom är målen med musikundervisningen på deras skola? Dom informanter 
som svarat på den här frågan, alla utom en som inte kunde komma på något, har 
svarat ”att bli bättre på musik”. 

Vilken utbildning har dom musiklärare som jobbar på dessa skolor? Båda dom lärare jag 
pratat med har en musiklärarexamen men upplever inte att dom fått någon undervisning 
under sin utbildning som inriktat sig på särskolan. Ingen av dom har heller läst någon 
musikterapi. 

6. Diskussion 

Det resultat jag kommit fram till både stämmer och stämmer inte med mina egna tidigare 
erfarenheter. Jag har hela tiden haft upplevelse av att musik är ett väldigt uppskattat ämne 
som många tycker är roligt. Jag trodde också att den musikaliska kvalitén inte alltid var det 
som kom i första hand i musikundervisningen vilket jag också tycker delvis visar sig i min 
undersökning. Jag trodde dock också att eleverna skulle uppleva målet som mer 
utommusikaliskt. Där verkade jag ha fel. Däremot verkar lärarna arbeta utifrån musiken 
som både mål och medel, alltså med både musikaliska och delvis terapeutiska mål. Riktigt 
så såg inte min egen empiri ut, jag trodde att målen oftare var ännu mer terapeutiska. 
Samtidigt uppges det enda exemplet på kvalitativt arbete, med detta som mål, av eleverna 
vara när dom arbetar med föreställningar. 
 
En sak som kan vara svårt med min undersökning är att den är utförd med relativt få elever. 
Jag kan se tydliga tendenser som jag anser också stämmer överens med den tidigare 
forskning som gjorts vilket stärker min undersökning. Faktum kvarstår dock att 
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undersökningen är i liten skala och intervjuer gjorts med fem elever. Jag tycker dock att i 
förhållande till den avgränsning som finns i arbetet, mest tiden som arbetet rymmer, är 
valet av antalet intervjuer befogat. 
 
Om man ser på den forskning som gjorts tidigare och jämför mitt resultat med den samma 
kan man se många likheter. Det är tydligt att det på musiklärarutbildningen saknas 
undervisning i metodik för särskolan. Min egen erfarenhet av detta bekräftas både av dom 
lärare som svarat på frågor angående sin utbildning och i Noréns (2009) undersökning men 
även av Gårdare och Sandhs (2011) bok som gjorts utifrån det så kallade Pascalprojektet. 
Dom betonar också vikten av fortsatt vidareutbildning inom området men belyser samtidigt 
att det inom specialpedagogiken verkar finnas en viss uppgivenhet inom 
specialpedagogiken då måluppfyllelse lyfts fram. Jag upplever att Gårdare och Sandh 
(2011) uttrycker ett missnöje över detta, dels att det kan se ut så i dagens skola men också 
över känslan att man givit upp. Jag tror både dom och jag vill uppmuntra till att våga prata 
om vikten av musikämnet inom skolan idag. Dels kan det användas som medel för att 
hjälpa till inom andra ämnen men också för musikämnet självt. 
 
Något jag tycker är anmärkningsvärt utifrån resultatet av min undersökning, men också i 
förhållande till tidigare forskning, är att på den fråga lärarna fått ifall dom haft någon 
undervisning i metodik för särskolan har dom båda direkt börjat prata om kurser i 
musikterapi. Helt oberoende av varandra och helt utan att jag nämnt något om det. För mig 
tyder det på att det finns en direkt koppling mellan musikundervisning i särskolan och 
musikterapi. Min fråga var: ”Har du läst någon metodik för musik i särskolan?”. Här nämns 
inte musikterapi men ändå förutsätts det vara det jag frågar om. Och båda verkar nästan 
vilja förklara varför dom inte läst musikterapi. Men eftersom dom båda jobbar som 
musiklärare, och inte som musikterapeuter, är väl inte det så konstigt? 
 
Samtliga av mina informanter har en mycket positiv relation till musikundervisningen på 
sin skola och även om målet för dom upplevs som musikaliskt så ger ändå musiken så 
mycket mer. Detta gör det ännu viktigare vilken typ av förberedelse som finns under 
musiklärarutbildningen för arbete med den här målgruppen. Kanske kan den saknad av 
variation i undervisningen som upplevs bero på, precis som i Sandhs fall med Mattias 
(Gårdare & Sandh 2011), att lärarna är så rädda att eleven inte ska klara det att man hellre 
tar det säkra före det osäkra? Kanske gör vi både oss själva och våra elever en björntjänst 
när vi inte ställer högre krav? 
 
I botten tror jag att det helt enkelt handlar om okunskap och osäkerhet. Få musiklärare 
verkar  ha utbildning inom området. Samtidigt talar det arbete som båda skolorna jag har 
besökt gör med sina föreställningar för något helt annat. Dom vågar satsa på sina elever. 
Visar att dom tror på sina elever och resultatet verkar vara något som alla, både lärare och 
elever, känner sig nöjda med och som eleverna gärna skulle ha mer av. Så varför inte arbeta 
kvalitativt hela tiden? Finns det en rädsla för att det ska bli tråkigt eller svårt och därför 
väljer man att göra något som man tror sig veta går hem? I mina ögon är historien om 
Mattias (ibid.) ett tydligt exempel på att vi som musiklärare måste våga satsa ibland. Ofta 
vågar vi utmana våra elever utan funktionsnedsättning och ger dom gärna en lite svår nöt 
att knäcka. Vad händer ifall dom inte lyckas? Jo dom för öva lite till, tills det till slut går. 
Och vilken känsla av självförtroende ger inte det! Vad är det då dom skiljer dessa elevers 
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upplevelse av en sådan här ”nöt” som först är svårknäckt men som till sist ger med sig? 
Ingenting, tror jag. Vi måste bara våga ge den. 
 

  



 23 

Referenser 

Adamek, M. & Darrow, AA. (2005) Music in special education. Silver Spring: American 
Music Therapy Association. Abstract Hämtat 2011-11-13 från ERIC. 
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/searchdetailmini.jsp_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED5
04540&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED504540 
 
Dalsman, I. (2007) Upplevelse av specialpedagogik - Två pojkars livsberättelser om skolan. 
Karlstad: Karlstads universitet. C-uppsats. 
 
Gabrielsson, A. (1994) Musikterapi i Nationalencyklopedien, band 13 s. 523. Höganäs: Bra 
böcker. 
 
Gårdare, S. & Sandh, H. (2011) Funktionsnedsättning funktionsuppsättning - boken om hur 
vi får en kulturskola för alla! Stockholm: Davidsons. 
 
Jägerman, D. & Östberg, P. (2010) Musik i skolan – mål eller medel? En studie av sex 
pedagogers funderingar kring musik och lärande. Malmö: Malmö högskola. 
Examensarbete. 
 
Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lundmark, K. (2006) Rörelsehinder och ämnet idrott och hälsa – En kvalitativ studie om 
hur elever med rörelsehinder upplever ämnet idrott och hälsa. Umeå: Umeå universitet. 
Examensuppsats. 
 
Nationalencyklopedien (1992) Band 19, s. 38. Höganäs: Bra Böcker. 
 
Nationalencyklopedien (1996) Band 7, s. 103. Höganäs: Bra Böcker. 
 
Norén, H. (2009) Musik för alla - undervisning i musik för elever med funktionshinder och 
flerfunktionshandikapp på tränings- och särskolan. Umeå: Umeå universitet. 
Examensuppsats. 
 
Skolverket. (2000) Kursplan för musik. Hämtat 2011-11-13 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.621/om_grundsarskolan/laroplanen/Kursplaner_for_grundsars
kolan_2000?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2415%2Fa%2F16141%2Ffunc%2
Fkursplan%2Fid%2F4039%2FtitleId%2FMU1040%2520-%2520Musik 
 
Sohlmans (1977) Band 4, s. 659. Stockholm: Sohlmans 
 
Walter, G. (2000) Bonniers synonymordbok. Stockholm: Albert Bonniers. 
 

  



 24 

Bilaga 1 

Centrala begrepp 

 
Funktionsnedsättning 
Ordet är ofta förekommande i arbetet och används med den betydelse som beskrivs för 
begreppet funktionshinder i Nationalencyklopedien: En begränsning av en individs fysiska 
eller psykiska förmåga. (NE, 1992) 
 
Musikaliskt mål 
Att genom övning jobba på den musikaliska kvalitén där målet är att hela tiden förbättra 
den musikaliska kvalitén till något som alla känner sig nöjda med. 
 
Musikterapeutisk undervisning 
Musikterapi är benämning på en rad olika behandlingsmetoder i vilka musik används för att 
lindra olika sjukdomstillstånd och/eller utveckla olika fysiska och psykiska funktioner 
(Gabrielsson, 1994). I min uppsats syftar den musikterapeutiska undervisningen till 
förmedlande av kunskap inom musikämnet men där målet är ett annat än enbart musiken i 
sig själv. 
 
Musikundervisning 
Den definition av undervisning som finns i Nationalencyklopedien lyder: 
”meddelande av kunskap” (NE, 1996). I Sohlmans (1977) beskrivs musikundervisning som 
överföring av värderingar, kunskaper och färdigheter som står i samband med 
musikskapande, musikutövning och musikkännedom med hjälp av olika pedagogiska 
metodsystem. 
På ungefär samma sätt använder jag begreppet musikundervisning i min uppsats, jag 
beskriver begreppet som förmedlande av kunskap inom musikämnet. 
 
Terapeutiskt mål 
Att använda musiken som medel där målet är något utommusikaliskt, till exempel förbättra 
sitt språk eller sin motorik. 
 
Upplevelse 
Det finns många betydelser och synonymer, t.ex. händelse, erfarenhet, äventyr, evenemang, 
tilldragelse (Walter 2000). I detta arbete används begreppet i betydelse av erfarenhet. 
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