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Sammanfattning 

Uppsatsen är en undersökning av hur rektorer för fem olika skolor ser på 

musikens användning inom träningsskolan. Studien syftar till att få en djupare 

förståelse av musikens betydelse i skolverksamheten och för eleverna. I 

kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer har skolledare reflekterat kring musiken 

i verksamheten på den egna skolan. Med en hermeneutisk ansats har sedan 

materialet bearbetats och analyserats.  

Träningsskolans elever är en heterogen grupp med dels utvecklingsstörning dels 

ofta flera funktionshinder. Ofta har de ingen eller begränsad verbal förmåga och 

därför svårigheter att kommunicera med omgivningen. Studien visar att musiken 

används på ett flertal sätt i träningsskolans arbete inom samtliga ämnesområden, i 

såväl gruppverksamhet som individuellt. I de flesta skolorna finns musikpedagog 

och musikterapeut anställda, i någon form. I undersökningen framgår att musiken 

skapar glädje, stärker självförtroende och höjer självkänsla, ger sammanhang och 

gemenskap och fyller, enligt samtliga intervjupersoner, en övergripande viktig 

funktion – som ett alternativt kommunikationssätt.  

Sökord: Särskolor, musikterapi, kommunikation, intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Abstract 

The thesis is an investigation of how the principals of five schools look at music 

used in special school. The study aims to gain a deeper understanding of the 

importance of music in school activities and for the pupils. In qualitative, semi-

structured interviews, school leaders reflected on the use of music in their own 

schools. The material was then processed and analyzed with a hermeneutical 

approach. 

Special school pupils are a diverse group with both developmental disabilities and 

multiple physical disabilities. Often they have limited or no verbal skills and 

therefore difficulties to communicate with the environment. The study shows that 

music is used in several ways in the school in all subject areas, in group activities 

as well as individually. Most schools have a music teacher and/or music therapist 

employed. The study shows that music creates joy, strengthens self-confidence 

and raises self-esteem, provides coherence and community and fills, according to 

all the respondents, an overall important function - as an alternative means of 

communication. 

Keywords:  

Special schools, music therapy, communication, developmental disabilities. 
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Förord 

Att nu sitta och skriva de sista orden i min magisteruppsats känns som en oändlig 

lättnad. Äntligen! Samtidigt kan jag (motsägelsefullt) känna en liten begynnande 

tomhet. Det har nämligen varit en givande, utmanande och, visserligen stundtals 

frustrerande men dock, kreativt glädjefylld resa. Och jag har lärt mig mycket om 

mitt yrke som musikterapeut och mitt verksamhetsområde inom träningsskolan – 

vilket är den stora personliga vinsten med detta arbete. Dessutom tror jag att 

uppsatsen kan fylla en liten bit av det tomrum som råder beträffande forskning om 

musik i träningsskolan. 

Först av allt vill jag rikta ett stort tack till mina intervjupersoner – de kunniga, 

erfarna, engagerade och entusiasmerande skolledarna som så generöst ställde sin 

tid och sina tankar till mitt förfogande! 

Tack också till lektor Ralf Sandberg som delat med sig av sin stora kunskap och 

klokhet under många stimulerande seminarier i Vetenskapsteori samt till lektor 

Ambjörn Hugardt för värdefulla påpekanden angående min uppsats! 

Sist - men inte minst! - tack till min handledare Maria Calissendorff för hennes 

tålamod, träffsäkra kommentarer och torra humor! 

Till min älskade familj vill jag säga: Tack för att ni stått ut med min ”frånvaro” 

även denna uppsatsperiod - nu kommer jag att ha mycket mer tid för er! 

 

Words can only take you so far. 

There's an empty space in your heart 

- and that is where the music goes! 

Tatiana, 8 years old 

 

  



 VI 

  



 VII 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................. 1 

Min förförståelse ...................................................................................................................... 2 

Syfte ......................................................................................................................................... 3 

Avgränsning ....................................................................................................................... 4 

Skolformen – en orientering .................................................................................................... 4 

Grundsärskolan .................................................................................................................. 4 

Träningsskolans kursplaner ................................................................................................ 4 

Elevgruppen ....................................................................................................................... 6 

Begrepp .................................................................................................................................... 6 

Utvecklingsstörning ........................................................................................................... 6 

Funktionsnedsättning ......................................................................................................... 7 

Habiliteringsverksamheten ................................................................................................. 7 

Musikterapi i Sverige ......................................................................................................... 7 

Bakgrund ................................................................................................................ 9 

Vetenskaplig ansats.................................................................................................................. 9 

Hermeneutiken ................................................................................................................... 9 

Musikterapin i litteraturen ..................................................................................................... 12 

Musikterapi ...................................................................................................................... 12 

Musikterapeutiska verksamhetsområden ......................................................................... 13 

Musikterapi i skolans värld .............................................................................................. 13 

Musikterapi med barn med funktionsnedsättningar utanför skolans värld ....................... 15 

Musik och kommunikation............................................................................................... 19 

Metod .................................................................................................................... 21 

Genomförande .................................................................................................................. 21 

Resultat ................................................................................................................. 23 

Intervju 1 med Annika, rektor för A-skolan ..................................................................... 23 

Intervju 2 med Birgitta, rektor för B-skolan ..................................................................... 24 



 VIII 

Intervju 3 med Cecilia och Desirée, rektorer för C-skolan ............................................... 25 

Intervju 4 med Erika, bitr. rektor på D- och E-skolan ...................................................... 27 

Intervju 5 med Filippa, rektor för F-skolan ...................................................................... 28 

Analys .................................................................................................................... 31 

Skolledarnas syn på musikens roll i träningsskolan ............................................................... 31 

Kompetenser .......................................................................................................................... 32 

Sammanhang där musik förekommer .................................................................................... 33 

Musikens syften ..................................................................................................................... 35 

Diskussion ............................................................................................................. 37 

Val av metod .......................................................................................................................... 37 

Val av vetenskaplig ansats ..................................................................................................... 38 

Reflektioner kring innehållet i undersökningen ..................................................................... 39 

Förslag till vidare forskning ................................................................................................... 41 

Slutsats ................................................................................................................................... 41 

Litteraturförteckning .......................................................................................... 42 

 

 



 1 

Inledning    

God morgon!  God morgon!  Godmorgon! God morgon!  Nu börjar en 

underbar dag! Sol i hjärta och sinne, sol vareviga dag! Sånger vi sjunger 

härinne gör att man blir glad! 
1
 

Morgonsamlingen har börjat och vi sitter i ring runt den varmröda, runda 

mattan och sjunger godmorgonsången tillsammans. Samuel
2
 sitter uppallad 

på en saccosäck stödd mot väggen, bredvid honom sitter Nellie lutad mot 

sin assistent och Kalle, Ellen och Martin fullbordar vår lilla ring, de sitter 

själva, men alla har en vuxen som sitter med dem, en personlig assistent 

eller en av skolans pedagoger. Totalt är vi tolv personer i ringen. 

Jag sitter med gitarren mellan Ellen och Martin. Ellen älskar gitarren och 

håller gärna en hand på den medan jag spelar, Martin är lite ljudkänslig och 

behöver förvarnas om att en ny sång ska börja för att inte rycka till. 

Samuel sov efter en EP
3
-kramp på väg till skolan, men när vi börjar sjunga 

sprider sig ett belåtet leende i hans ansikte och han öppnar efter en stund 

ögonen. Det är hans tur att öppna samlingslådan och han koncentrerar sig 

mycket för att styra handen dit och putta upp locket. Kortet överst är gult 

och har en bild på Nellie – det är hon som ska börja berätta vad hon gjort 

över helgen. Hon gör det genom att assistenten läser högt ur hennes 

kontaktbok och sedan får Nellie trycka på sin step-by-step-knapp
4
 där ett 

meddelande hemifrån finns inspelat. Idag är det syskonen som sjunger en 

sång som Nellie blir tydligt glad att höra – Imse vimse spindel. Hon gör 

fragment av rörelserna. Kalle skrattar till – han älskar den sången. 

De andra barnen berättar på samma sätt, sedan sjunger vi i tur och ordning 

elevernas egna sånger. Sångerna har sångkort i elevens färg med en bild på 

och tas emot med förväntan och glädje. Nu när vi kommit en bit in på 

terminen har barnen lärt sig även de andras sånger och har sina favoriter 

också bland dem. 

Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur har du det idag? Tack jag har det bra! Hallå, 

hallå! Hallå, hallå! Det är måndag idag, måndag idag. 
5
 

Sången initierar att det är dags att ta reda på vad det är för dag. Det blir 

Ellen och Martin som får dra datumlapparna från kalendern och vi pratar om 

dagens datum och vem som har namnsdag. Alla får titta. Så går vi igenom 

dagens schema. Vi ska ha gruppmusik senare på förmiddagen, så idag blir 

 
1
 God morgon (Sång med text och musik av C. Andréas) 

2
 Samtliga namn i vinjetten är fingerade. 

3
 Epilepsi.  

4
 Step-by-stepknapp. En enkel utrustning för talkommunikation där ljud, meddelanden eller 

musik kan spelas in i valfritt antal fraser med en maxtid på 75 sekunder. Inspelningen 

spelas upp när man trycker på knappen.                                                                                                 

(Källa: http://www.rehabcenter.se/produktblad/abelnet/Step-by-Step.pdf ) 
5
 Hallå, hallå! (Sång med text och musik av G. Bornemark) 

http://www.rehabcenter.se/produktblad/abelnet/Step-by-Step.pdf
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samlingen kort, men en titt på vad det är för väder hör till och när vi 

konstaterat att det är sol sjunger och tecknar vi:  

Jag öppnar fönstret och tittar ut. Hej vädret här är jag! Det är soligt idag! 
6
 

Innan vi bryter upp sjunger vi slutsången och tecknar: Nu är samlingen slut! 

Dagen – och veckan – har börjat i träningsskolan. 

Min förförståelse 

När jag gick ut musikterapeututbildningen var ämnet för den C-uppsats jag 

skrev tillsammans med min kurskamrat Lena Uggla musikterapins roll i 

gymnasieskolan (Netin Olofson & Uggla, 2004). Vi gjorde vår praktik på en 

gymnasieskola och upplevde hur vårt uppdrag inte bara blev att bedriva 

musikterapi utan att också (underförstått och av nödvändighet) att 

presentera, förklara och försvara musikterapi i skolan. Det rörde sig då dels 

om elever som hade funktionsnedsättningar av olika slag, dels om ungdomar 

med psykosociala problem. 

Jag arbetar fortfarande i skolans värld men nu på grundskolenivå inom 

grundsärskolans inriktning träningsskolan. Sedan 2006 har jag en 75 % 

tjänst som musikterapeut i en träningsskoleklass inkluderad i en ”vanlig” 

grundskola. Det var en ny elevgrupp för mig, och är ett verksamhetsområde 

som ställer stora krav och ger dagliga utmaningar. Vi har plats för sex elever 

och är ett arbetslag bestående av specialpedagoger, sjukgymnast, 

fritidspedagog, resursassistent samt musikterapeut.  

Mitt uppdrag är tydligt på så sätt att jag är anställd som musikterapeut och 

arbetar som musikterapeut, men otydligt på så sätt att jag dessutom fyller 

andra funktioner – äter pedagogiskt med eleverna, följer med på promenader 

och utflykter och deltar på olika sätt i det pedagogiska arbetet. Jag träffar 

alltså eleverna i många situationer under dagen, inte bara i musikterapi.  

Utöver att ha alla elever i individuell musikterapi varje vecka leder jag, ofta 

tillsammans med specialpedagogen, morgonsamlingen (se inledningen) där 

vi använder sånger för att markera samlingens början och slut och sånger 

om vilken dag det är och om vad det är för väder. Alla elever har också en 

egen sång som vi sjunger under samlingen vilket låter varje barn vara i 

centrum en stund. Det skapar förväntan och tränar förmågan att vänta på sin 

tur. Inom den fasta formen varieras innehållet på olika sätt, till exempel 

genom att eleverna får välja sånger genom att titta på sångkort eller genom 

att vi leker en lek. Varje vecka leder jag också musik i grupp med sånger 

som är tema- och årstidsanknutna. I alla dessa situationer har jag möjlighet 

att se och bekräfta eleverna och anpassa verksamheten efter hur de mår. 

 
6
 Hej vädret! (Sång med text och musik av T. och J. Wieslander) 
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I mitt dagliga arbete har således musiken, och musikterapin, en viktig roll. 

Den erbjuder ett lekområde och en prestationsfri mötesplats för eleverna, 

den är aktiverande och vitaliserande när så behövs, rogivande och lugnande 

andra gånger, den markerar tidsramar och valda sånger kan exempelvis vara 

symboler för vissa aktiviteter. 

Som musikterapeut har jag sedan min första anställning i yrket ofta stött på 

förvirring från lärare och annan skolpersonal som jag mött i arbetet huruvida 

jag är musikterapeut eller musikpedagog. Musikfröken är en vanlig 

inofficiell titel. Att bedriva terapi ingår inte i skolans uppdrag, men den 

musikterapeutiska kompetensen och förhållningssättet är enligt min 

uppfattning något mycket användbart och relevant i skolans värld, både i 

direkt pedagogiska sammanhang och som en resurs exempelvis i 

åtgärdsprogram för elever med tillfälligt eller långvarigt behov av särskilt 

stöd. 

Detta har fått mig intresserad av att undersöka skolledares uppfattningar och 

tankar kring musiken i träningsskolan. Skolledaren är ju den person som är 

ytterst ansvarig för verksamheten på en skola och därför mycket 

betydelsefull för hur personalgruppen är sammansatt.    

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse av musikens roll i 

skolverksamheten på ett utvalt antal träningsskolor. Utifrån min 

förförståelse men med ett öppet sinne vill jag undersöka i vilka former och 

sammanhang musik förekommer i träningsskolans verksamhet. Jag vill ta 

reda på hur skolledarna, utifrån sina respektive erfarenheter som ansvariga 

för skolverksamheten, tänker kring vad musik och musikterapi kan 

åstadkomma i arbetet med träningsskolans elevgrupp.  

I samband med detta är det också intressant hur personalgruppen som 

arbetar i träningsskolan är sammansatt på de respektive skolorna, samt vem 

som har ansvaret för den musikaliska verksamheten – musikpedagog eller 

musikterapeut eller kanske en kombination av dessa kompetenser. 

 

Mina frågeställningar är: 

Vilken syn har skolledare på musikens roll i träningsskolan? 

Vilken/vilka kompetens/er har den som leder musikverksamheten? 

I vilka sammanhang används musik? 

Vilket syfte har musiken? 
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Avgränsning 

Studien avgränsas till intervjuer med skolledare och inriktas på deras syn på 

musiken i träningsskolan, men berör inte skolledarrollen i sig. Uppsatsen 

omfattar inte heller musikterapeuters eller musikpedagogers syn på ämnet. 

Skolformen – en orientering 

Innan jag påbörjade min nuvarande anställning hade jag en ganska vag 

uppfattning om särskolan. Att särskolans elever kunde vara på många olika 

sätt förstod jag, men jag var inte insatt i grundsärskolans kursplaner eller 

medveten om att det fanns något som heter träningsskolan. För att underlätta 

för läsare som är lika lite insatta som jag var då, vill jag berätta lite om 

grundsärskolan som skolform. 

Grundsärskolan 

För elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan tillgodogöra sig 

undervisningen i grundskolan finns grundsärskolan vilken före Läroplan för 

Grundsärskolan, 2011 (Lgr11) kallades obligatoriska särskolan. Där erbjuds 

en utbildning där man läser efter grundsärskolans kursplaner i ämnen eller 

ämnesområden eller en kombination av dessa. Elever kan också ibland läsa 

vissa ämnen efter grundskolans kursplaner. Grundsärskolans ämnen är 

desamma som grundskolans och betygsätts i årskurs 6 - 9 om eleven eller 

elevens vårdnadshavare begär det.  Betygsskalan från A - E (godkända 

resultat) är densamma som i grundskolan. Dock sätts inte betyget F, som 

motsvarar ej godkänt resultat, i grundsärskolan. 

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan. Där går elever som 

inte kan tillgodogöra sig undervisningen i ämnen utan istället arbetar efter 

träningsskolans kursplaner i fem ämnesområden, Estetisk verksamhet, 

Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter samt Verklighetsuppfattning 

(Skolverket, 2011). I träningsskolan sätts inga betyg, men i kursplanerna 

finns grundläggande respektive fördjupade kunskapskrav för år 9. Om en 

elev efter det nionde skolåret inte har nått upp till de grundläggande 

kunskapskraven har eleven rätt att slutföra sin utbildning under ytterligare 

ett eller två år.  

Träningsskolans kursplaner  

Träningsskolan har således fem ämnesområden istället för de vanliga 

skolämnena. Här följer en kort presentation av kursplanernas innehåll 

(Skolverket, 2011). 

Det centrala innehållet i ämnesområdet Estetisk verksamhet omfattar olika 

skapandeformer; bild med färg, form och struktur, musik med rytmer, 

instrumentalspel och sång, drama med rollspel och dramatisering av sånger 

och berättelser, slöjd i olika material och former samt slutligen att medverka 

i presentationer och framträdanden. Eleverna ska stifta bekantskap med 

olika material och redskap som används i skapandet, med estetiska uttryck 
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från olika tider och kulturer och med musik som hör till både vardagliga och 

högtidliga sammanhang.  

Om ämnesområdet står: 

Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva 

sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika estetiska 

uttrycksformer som ger oss olika estetiska och känslomässiga upplevelser.  

Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta 

intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. 

Kunskaper om och i estetisk verksamhet ökar människors möjlighet att 

delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap. (Skolverket, 

2011, s. 143)  

 

Ämnesområdet Kommunikation omfattar att samspela och samtala, att lära 

sig turtagning, att påbörja och avsluta ett samtal i olika sammanhang, att 

uttrycka och tolka känslor, och att finna sätt att kommunicera på, med 

tecken, kroppsspråk eller tal, med bilder eller symboler, samt att använda 

dator. 

Om ämnesområdet står: 

Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 

och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar 

förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället. (Skolverket, 

2011, s. 147) 

Motorik är det tredje ämnesområdet, och det centrala innehållet består av 

grundläggande motoriska rörelser bland annat i lekar, danser och rörelser till 

musik, finmotorik och rörelser i vatten. Där ingår också hälsa och livsstil, 

friluftsliv och utevistelse bland annat. 

Här står att läsa: 

Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för 

människors välbefinnande. /…/ Genom rörelse skapas förutsättningar för 

nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverkar i 

den motoriska utvecklingen, som i sin tur främjar självständigheten och 

hälsan. (Skolverket, 2011, s. 151) 

Vardagsaktiviteter är ett ämnesområde vars centrala innehåll omfattar 

hushållsgöromål som bakning och matlagning, städning och tvätt men också 

närmiljön med dess historia och traditioner, Sverige och omvärlden, religion 

och samhällsfunktioner av olika slag. Där ingår också livsfrågor som vad 

som är rätt och orätt, gott och ont, demokrati och regler och lagar. 

Det femte ämnesområdet är Verklighetsuppfattning. Där omfattar det 

centrala innehållet kännedom om människokroppen, sinnesupplevelser, djur 

och natur, tids- och rumsuppfattning, kvalitet och kvantitet, orsak och 

verkan i stort och smått samt teknik. Här handlar det om att lära sig om hur 

företeelser i världen hänger ihop för att verkligheten ska bli begriplig. 
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Elevgruppen 

Enligt Skolverkets statistik över elever inskrivna i samtliga skolformer 

under läsåret 2011-12  var 888 658 elever i hela Sverige inskrivna i 

grundskolan under detta läsår. Under samma tid var 10 791 elever inskrivna 

i grundsärskolan varav endast 3 890 elever i träningsskolan (Skolverket, 

2012).  

Eleverna i träningsskolan är alltså få, men deras problematik kan se ut på 

många olika sätt. Det är en heterogen grupp med högst individuella 

svårigheter och egenskaper. Det de har gemensamt är att de alla har en 

måttlig till grav utvecklingsstörning ofta uttryckt som att de är på tidig 

utvecklingsnivå. De har skiftande verbal förmåga och vanligt är att de 

kommunicerar med tecken, ansiktsuttryck eller genom bilder och symboler. 

Utöver sin utvecklingsstörning har flertalet elever en eller flera 

funktionsnedsättningar. 

 Eleverna behöver ofta många olika hjälpmedel och en betydligt högre 

personaltäthet än i övriga skolans verksamhet och det krävs också 

specialkompetenser till verksamheten som specialpedagoger, 

sjukgymnaster, musikterapeuter och resursassistenter. Träningsskolan 

samarbetar ofta med habiliteringscentralerna kring eleverna exempelvis 

angående hjälpmedel som arbetsstolar, talapparater och pedagogiskt 

material och deltar regelbundet i habiliteringsmöten tillsammans med 

habiliteringscentralens personal och barnets föräldrar. 

Begrepp 

Enligt Egidius (1997) är begrepp byggstenar för tänkandet och avgör vilka 

tankar vi kan tänka och vilka resonemang vi kan förstå. Begreppsbildning 

kan vara en begreppsram eller struktur i form av en övergripande 

uppfattning eller referensram. I denna studie förekommer ett antal begrepp 

som, menar jag, kan behöva en definition för att tydliggöra uppsatsens 

referensram.  

Utvecklingsstörning 

Det kriterium som är avgörande för om ett barn tas emot i grundsärskolan är 

alltså att det föreligger en utvecklingsstörning. Begreppet 

utvecklingsstörning anges utifrån två områden; dels den kognitiva nivån 

(intelligenskvot, IQ), dels ett så kallat adaptivt kriterium, det vill säga man 

bedömer hur barnet klarar sig i vardagen (Fernell, 2012). Barnet ska visa en 

samtidig nedsättning i minst två av tre områden - akademiska färdigheter, 

sociala färdigheter samt praktiska färdigheter - för att anses ha en 

utvecklingsstörning.  

Graden av utvecklingsstörning delas upp i lindrig: IQ ca 50 – 70, måttlig: IQ 

ca 40 – 50, svår: IQ ca 25 – 40 och djupgående: IQ understigande 25. En 

lindrig utvecklingsstörning kan vara svår att upptäcka under de tidiga 

levnadsåren men symtomen blir tydligare i 4 – 6-årsåldern. Vanliga symtom 
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är försenad talutveckling, nedsatt motorisk förmåga med 

koordinationssvårigheter, DCD
7
, samt koncentrationssvårigheter.  

Måttlig och svår utvecklingsstörning är lättare att upptäcka och visar 

symtom redan under de första levnadsåren. Många av dessa barn har också 

andra funktionsnedsättningar. 

Funktionsnedsättning 

Med funktionsnedsättning menas att ” barnet visar symtom som motiverar 

en medicinsk diagnos” ((Lagerkvist, 2012a, s. 64) och innebär att barnet 

förlorar eller inte utvecklar en eller flera funktioner som rörelseförmåga, 

varseblivning, förståndsgåvor, syn eller hörsel. Exempel på vanliga 

funktionsnedsättningar är rörelsehinder, syn- eller hörselproblematik, 

cerebral pares (CP), tillstånd inom autismspektrum samt epilepsi. 

Problematiken kan vara genetiskt betingad eller vara skador orsakade under 

graviditeten eller förlossningen. Det kan också vara förvärvade hjärnskador 

på grund av olycka eller sjukdom under uppväxtåren.  

Funktionsnedsättningen tillsammans med barnets personliga egenskaper, 

den omgivande miljöns attityder och fysiska tillgänglighet påverkar barnets 

delaktighet i vardagen och samhället och Lagerkvist sammanfattar 

inskränkningarna med den gemensamma termen funktionshinder (ibid. s. 

65). 

Habiliteringsverksamheten 

Habiliteringsverksamheten i Sverige började byggas upp på 1970-talet i 

form av habiliteringscentraler där barn med funktionsnedsättningar har 

tillgång till en samlad kompetens bestående av läkare, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, psykologer, specialpedagoger, logopeder med flera som i 

team kan få en överblick över behoven hos barnet. Lagerkvist och Lindgren 

(2012b) presenterar tre principer som gäller för all habiliteringsverksamhet; 

1) Teamarbete, där alla yrkesföreträdare bidrar med sina kunskaper,           

2) Informationen, där alla teammedlemmar ska kunna ge en samlad 

information angående diagnos och behandling till barn och föräldrar, samt 

3) att se barnets starka sidor, det friska, det normala och det positiva och 

betona det.  

Musikterapi i Sverige 

I intervjuundersökningen nämns vid flera tillfällen två musikterapeutiska 

inriktningar som finns i Sverige. För att läsaren ska få en orientering om vad 

dessa innebär kommer här en kort presentation. 

Musikterapi på psykodynamisk grund 

Kungl. Musikhögskolans, (KMH), musikterapeututbildning är indelad i en 

ett-årig grundkurs på 30 hp, Musik och hälsa, och ett två-årigt 

magisterprogram på 60 hp vilket avslutas med en magisteruppsats inom 

 
7
 Developmental Coordination Disorder 
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ämnesområdet musikterapi. Behörig att antas till magisterprogrammet är 

den som har högskoleutbildning på grundnivå (180hp), godkänt resultat i 

kursen Musik och hälsa (30hp) samt godkänt antagningsprov och intervju. 

Utbildningen utgår från en psykodynamisk grund och syftar till att integrera 

musikalisk och terapeutisk kompetens. Den har en humanistisk musiksyn 

och är processinriktad. I utbildningen ingår teoretiska studier, metodik, 

praktiska övningsmoment och handledd praktik. Då utbildningen har 

psykoterapeutisk inriktning ska studenterna under utbildningstiden också 

genomgå egenterapi (KMH, 2013). Där uppsatsen refererar till termen 

musikterapi utan att specifikt nämna någon annan inriktning är det denna 

form av musikterapi som avses. 

Funktionsinriktad musikterapi 

Under 1970-talet och framåt utvecklades en metod som kom att kallas 

Funktionsinriktad musikterapi, FMT, av Lasse Hjelm under hans arbete på 

Folke Bernadottehemmet i Uppsala. Metoden beskrivs på FMT:s hemsida 

som en neuromuskulär behandlingsmetod som har teoretisk grund i 

fysiologi, neuropsykologi och inlärningsteori. FMT är en ickeverbal metod 

och bygger på ett tjugotal specialkomponerade musikaliska koder som ska 

stimulera kroppens naturliga utveckling. Terapeuten arbetar alltid 

individuellt med klienten.   

Tidigare har funnits en utbildning i FMT vid Musikhögskolan Ingesund i 

Arvika. Denna utbildning håller på att omarbetas och ligger därför för 

närvarande nere (FMT 2013). 
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Bakgrund 

Vetenskaplig ansats  

Att forska kring sitt eget ämne och sin egen verksamhet kan orsaka 

tveksamheter i reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet). För att få 

distans samt ny kunskap och förståelse bestämde jag mig således för att ta 

ett steg utanför min egen dagliga verklighet och utforska en annan synvinkel 

– nämligen skolledarens. Mitt mål har varit att nå en fördjupad förståelse av 

musikens betydelse i träningsskolans verksamhet och en förståelse av hur 

skolledarna upplever den ur sin synvinkel. Därför var det självklart för mig 

att välja den kvalitativa intervjun som verktyg för att få den information jag 

behövde. Genom att intervjua skolledare för träningsskolor, antingen 

fristående eller inkluderade i grundskolor, har jag undersökt hur de tänker 

kring musik och musikterapi i träningsskolan i stort samt hur de anser att det 

fungerar i de skolor de har ansvar för.                                                                                                                        

 

I det personliga mötet finns det talade ordet, men vad jag säger och vad du 

hör är enligt min erfarenhet inte nödvändigtvis samma sak. Du kan ha tolkat 

mina ord, som jag menade dem eller helt annorlunda. När vi samtalar 

kommunicerar vi dock på fler sätt än med orden – med kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och tonfall. Dessutom kan vi fråga om och förtydliga för att 

undvika missförstånd. I den tryckta texten finns bara orden, läsarens 

tolkning utgår bara ifrån dem. I det personliga mötet i intervjusituationen 

tolkar intervjupersonen mina frågor utifrån sin bakgrund och jag tolkar 

svaren utifrån min. En gest, ett ansiktsuttryck eller ett tonfall kan få mig att 

tolka svaret annorlunda än om jag bara hade sett ett skrivet svar med samma 

ord. Min undersökning syftar till att finna förståelse av en företeelse och 

därmed uppnå ett vetande. Vägen dit går via tolkning, i flera led. Därför 

använder jag ett hermeneutiskt perspektiv för att förstå och tolka materialet.  

 

Hermeneutiken 

Den hermeneutiska processen består enligt Ödman (2004, s. 74) 

huvudsakligen av fyra beståndsdelar. Dessa är tolkning, förståelse, 

förförståelse samt förklaring. Tolkningen är det som hermeneutikens 

historia börjar med. Hermeneutiken utvecklades ur medeltidens 

protestantiska bibelanalys samt det humanistiska studiet av antika klassiker 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Ordet kan härledas ur grekiskans 

hermeneuien, att tolka, och hermeneia som betyder tolkning (Kjørup, 2009, 

s. 233). Ordstammen återfinns även i den grekiske guden Hermes namn. 

Hermes var gudarnas budbärare till människorna och var inte bara den som 

överbringade budskapen, han skulle också tolka dem eftersom de kunde 

vara dunkla och svårförståeliga (Ödman, 2007, s. 11). Hermes var också 

tjuvarnas gud och Ödman menar att man som hermeneutiker på sätt och vis 

”stjäl” människors tankar genom att tolka dem, visserligen med deras 
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tillstånd, men han framhåller det etiska ansvaret i tolkningen (Ödman, 2004, 

s. 71). 

 

Hermeneutiken förändrades på 1700-talet till att också gälla världsliga 

texter, men då fortfarande mest som en texttolkningslära (Ödman, 2004,      

s. 73). Teologen och filosofen Friedrich Schleiermacher (1768-1834) 

påbörjade dock en utveckling av hermeneutiken från metodlära till filosofi 

genom att omdefiniera hermeneutiken som en ”förståelsens konst”.  Han 

menade att förståelsen handlade om inlevelse.  Ödman (2007, s. 24) menar 

att om man delar ordet förståelse i dess två byggdelar, prepositionen för 

samt verbet stå, kan man se betydelsen av det som att ’ställa framför sig’, 

eller ’stå framför’ något. Man ser det alltså klarare. Medan begripandet, 

vilket är ett närliggande begrepp, är en kognitiv handling, är förståelsen 

något som berör en djupare, på ett existentiellt plan. Ödman refererar till 

Rothacker som menar att förståelsen är kunskap och upplevelse i förening 

(ibid. s. 96). 

 
Förståelsen gäller således den mänskliga existensen, dess villkor och 

möjligheter, begripandet enskilda pusselbitar, vilka kan utnyttjas som 

delförklaringar av den mer omfattande bild vi försöker förstå. (Ödman, 

2007, s. 25) 

 

Den tredje viktiga beståndsdelen inom hermeneutiken är förförståelsen. 

Begreppet återfinns i Hans-Georg Gadamers Sanning och metod från 1960 

och innebär att varje förståelse har sin utgångspunkt i en tidigare förståelse 

(Kjørup, 2009, s. 244). I den svenska utgåvan med texter i urval skriver 

Gadamer följande: 

  
Den första av alla hermeneutiska betingelser heter således för-förståelse 

och denna springer fram ur vår hantering av saken. Det är saken som 

bestämmer vad som kan utvecklas till enhetlig mening, därmed också 

användningen av föregripen fullkomning. (Gadamer, 1997, s.141) 

 

Förförståelsen har släktskap med fördomarna och Gadamer menar enligt 

Kjørup (2009) att fördomarna är summan av hela vår kulturella och 

personliga erfarenhet och utan den kan man inte uppnå någon förståelse. 

Gadamer skriver: 
 

Sålunda finns förvisso ingen förståelse, som skulle vara fri från alla 

fördomar, hur mycket än vår kunskapsvilja måste inriktas på att undgå 

fördomarnas trollmakt. (Gadamer, 1997, s. 213) 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 226) formulerar angående hermeneutisk 

meningstolkning att det inte finns någon förutsättningslös tolkning av en 

text, uttolkaren kan inte ställa sig utanför sin egen förståelse. Däremot kan 

tolkaren försöka medvetandegöra sig själv om sina förutsättningar och om 

hur frågeformuleringar kan påverka svaren.  

 

Min förförståelse möjliggör för mig att förstå mina informanter eftersom jag 

är väl insatt i den kontext vi rör oss i. Förmodligen är min tolkning av 
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materialet färgad av min förförståelse, liksom hela min undersökning, 

eftersom ämnet för den kommer ur mitt personliga intresse och min 

nyfikenhet. Under hela proceduren har jag dock haft med mig en 

medvetenhet om detta och en öppenhet för nya insikter och ny kunskap.   

 
En hermeneutisk tolkningssituation bör således enligt Gadamer bygga på 

en förväntansfull öppenhet för att något ska hända. Uttolkaren tar inte 

texten i besittning genom att försöka fatta den intellektuellt. 

Tolkningsprocessen består istället av att man låter en värld öppna sig. 

(Ödman, 2007, s. 30) 

 

Den fjärde beståndsdelen enligt Ödman är förklaringen. Ödman (2004,       

s. 75) refererar till Ricoeur som visat på det nära förhållandet mellan 

förklaring och förståelse. Vi använder förklaringar för att förstå och 

tvärtom, för att kunna förklara måste vi ha förstått det vi vill förklara. 

”Förklaringen ger hjälp att åter följa med i en historia när den spontana 

förståelsen blockerats” citerar Ödman Ricoeur (ibid. s. 76). Ricoeur, skriver 

Ödman (2007, s. 95), utgår från den historiska förståelsen och förmågan att 

följa med i en berättad, oförutsägbar, historia med tankar, handlingar och 

känslor. En historia förklarar inte sig själv, frågor och osäkerhet uppstår 

under tiden man lyssnar, och man behöver förklaringar för att kunna gå 

vidare. Den hermeneutiska processen pendlar mellan närhet och distans, 

förklaring och förståelse. Slutligen, när förklaringen klargjort eller 

möjliggjort förståelsen lägger vi fram den i en tolkning. Ödman (ibid. s. 77) 

sammanfattar: ”Tolkningen blir på detta sätt syntesen mellan förklaring och 

förståelse, och förförståelsen utgör det fundament på vilket hela den 

hermeneutiska processen vilar.”  

 

Symbolen för, eller kärnan i, hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. 

Den vill visa hur helheten endast kan förstås genom delarna och delarna 

endast genom helheten.  

 
Med andra ord: del och helhet inte bara står inför varandra som ömsesidiga 

betingelser och förutsättningar, utan utgör också en (vad vi skulle kalla 

organisk) helhet, där inte bara alla enskildheter ryms i helheten utan där 

också helheten ryms i varje enskildhet. Det enskilda verket uttrycker hela 

sin författares tankegång, den enskilde författaren hela sin epoks. (Kjørup, 

s 238) 

  

För att tydligare åskådliggöra pendlingen mellan helhet och del under 

tolkningsprocessen utvecklade Radnitzky (Ödman, 2004, s. 78) bilden av en 

hermeneutisk spiral. Denna bild illustrerar processen som en svängning 

mellan empiri, tolkning och förståelse, erfarenhet och ny förståelse i ett 

tidsförlopp. Detta sätt att se på tolkningsprocessen stämmer bättre överens 

med min egen upplevelse av den, då den har en riktning framåt som inte har 

något definitivt slut men ändå riktar sig mot ett mål.  Då min undersökning 

är en kombination av intervjuer och litteratur skulle jag kunna se den som 

två spiraler som ibland kommer i kontakt med varandra – dels 

intervjuarbetet med själva intervjuerna, lyssnandet till dem efteråt, 

transkriberingsprocessen och den därpå följande redigeringen (vilket i sig är 
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ett skeende med riktning framåt och innehållande både tolkning i flera led, 

förklaring och förståelse med förförståelsen som en förutsättning) – dels 

sökandet i litteraturen efter relevant information där min nyfikenhet fört mig 

framåt och nya världar öppnat sig och erbjudit ny förståelse och kunskap. 

 

Musikterapin i litteraturen  

För att belysa förståelsen av uppsatsen har jag inriktat mig på litteratur kring 

musikterapi i och utanför skolans värld samt musik som kommunikation. 

Jag har avgränsat materialet till att omfatta de ämnen som jag anser har mest 

relevans i det här sammanhanget.  

Visserligen är området musik och musikterapi specifikt i träningsskolan 

föga beforskat men jag har funnit en del forskning kring musikterapi i 

skolan, både i grundskolan och i grundsärskolan, däribland några C-

uppsatser som jag anser har relevans i sammanhanget.  

Betydligt mer forskning finns om musikterapi med funktionshindrade barn 

med utvecklingsstörning, både inom Sverige och internationellt. Här har jag 

funnit en rik skatt av kunskap vilken jag med ständigt växande intresse har 

fördjupat mig i.  

Musikterapi 

Musikens olika byggstenar finns med oss sedan före födseln. Hörseln är 

utvecklad hos ett foster redan i femte månaden och ljuden av mammas röst, 

hennes hjärtslag, vardagsljud och musik blir välkända för barnet och kan 

kännas igen efter födseln (Bjørkvold, 1991).  

Sången, trummandet och dansen har funnits sedan urminnes tider som en 

självklar del av livet i alla dess skeden. Rester av instrument har påträffats i 

arkeologiska utgrävningar från olika tidsåldrar. 2008 hittades i grottor i de 

schwabiska alperna i Sydtyskland delar av benflöjter som forskarna nu 

beräknar är 43 000 år gamla (Conard, 2012; Bergström-Isacsson, 2012). Det 

är möjligt att musikens utveckling hos människan kan ha börjat långt 

tidigare. 

Sedan tusentals år har musiken använts i läkande syfte. Bibeln berättar om 

kung Saul som kallade till sig fåraherden David för att han skulle spela för 

honom och lindra hans smärta.  

Var gång Guds ande ansatte Saul grep David lyran och spelade. Då kände 

sig Saul lättare till mods. Han blev lugn igen, och den onda anden lämnade 

honom.  (Bibeln, 1:a Samuelsboken, 16 kap. 23 versen, s. 317) 

I antikens musikestetiska grundsyn tillskrevs musiken en stor förmåga att 

påverka själen (Ruud, 2001). ”Etosläran” var en musikfilosofi där man 

menade att de olika tonarterna hade olika egenskaper, vissa skalor var 

lugnande, andra upphetsande. Man tänkte sig att musiken var uppbyggd runt 

samma talförhållanden som byggde upp hela universum – harmonin i 

kosmos avspeglades i en harmonisk musik. Eftersom man också trodde att 

sjukdom berodde på en obalans i kroppsvätskorna (humoralpatologin) och 
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att musiken kunde utjämna denna obalans fick musiken en stor betydelse 

inom läkekonsten.  

Begreppet musikterapi beskrivs som ett förhållningssätt där rytm, klang och 

melodi bildar en grund för ett ömsesidigt möte (Forss Wärja 1999). Det 

musikterapeutiska arbetet utgår ifrån att musiken i sig själv är helande (ibid, 

s. 89). I musikterapi erbjuds ett rum för musikskapande och 

musikupplevelse där musikterapeuten och patienten/ klienten relaterar till 

varandra genom musiken. Musikterapeuten kan använda expressiva 

tekniker, där patient/klient och terapeut musicerar tillsammans, och 

receptiva tekniker där man gemensamt lyssnar till musik (Hammarlund, 

1999).  

Musikterapeutiska verksamhetsområden 

Musikterapeuter arbetar i Sverige inom många områden, både i offentlig 

verksamhet inom kommun och landsting och i privat regi och används i 

kris-, korttids- samt vid längre terapier. Musikterapi har visat sig fungera väl 

för handledning, personlig utveckling och i pedagogiskt arbete. 

Musikterapeuter arbetar också med utredning, rehabilitering och friskvård 

(Akademikerförbundet SSR, 2011). 

Definitionen av begreppet musikterapi enligt World Federation of Music 

Therapy (WFMT) lyder: 

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

intervention in medical, educational, and everyday environments with 

individuals, groups, families, or communities who seek to optimize their 

quality of life and improve their physical, social, communicative, 

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

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

professional standards according to cultural, social, and political contexts. 

(WFMT, 2011)   

 

Musikterapi i skolans värld 

Flera författare har skrivit om musikterapi i skolan med olika infallsvinklar. 

Musikterapeutens anställningsform och uppdrag nämns av flera författare 

liksom målet eller syftet med musikterapi. 

I sin doktorsavhandling redogör Anita Granberg (2004) för en studie av 

musikterapeuters
8
 verksamhet i skolan och beskriver deras arbete i grupp 

och individuellt med elever inom grundskolan och grundsärskolan. 

Undersökningen består dels av en enkätundersökning, dels av observationer 

av musikterapeuters verksamhet i skolan.  

Granberg diskuterar bland annat problematiken med att musikterapeuter ofta 

är anställda som musiklärare men arbetar som musikterapeuter, eller det 

 
8
 Granberg har intervjuat musikterapeuter utbildade på KMH, inom FMT samt vid Sjöviks 

Folkhögskolas specialpedagogiskt inriktade utbildning, numera nedlagd sedan några år 

tillbaka. 



 14 

omvända, att de är anställda som musikterapeuter men fungerar som 

musiklärare (ibid. s. 157). Samma situation berörs i Henrik Karlssons (2010) 

magisteruppsats där han undersökt vilka faktorer som formar en 

musikterapeuts yrkesroll. Han har intervjuat fyra musikterapeuter och deras 

chefer inom fyra olika arbetsområden. En av musikterapeuterna arbetade då 

intervjun gjordes på en skola sedan två år (ibid. s. 25). Hon är anställd som 

musiklärare och i hennes anställningsavtal nämns inget om musikterapi. Att 

denna kompetens används är en muntlig överenskommelse mellan henne 

och hennes chef, och eftersom skolans elever har psykisk och social 

problematik sågs det som positivt vid anställningsintervjun att hon både är 

musiklärare och musikterapeut. Musikterapin bedrivs i ett särskilt rum vilket 

hon ser som ett stöd och en hjälp för henne och eleverna att skilja på hennes 

roller som musikterapeut och musiklärare.  

Karlsson menar att samtliga de intervjuade musikterapeuterna har det 

gemensamt att de befinner sig i vad han kallar professionella reservat. Detta 

kan ses som både möjliggörande – en frihet för musikterapeuterna att forma 

sina yrkesroller själva – men också begränsande – självständigheten kan 

vara en isolering, och då musikterapin inte räknas med i vad som kan kallas 

kärnverksamheten kan den vara lätt att göra sig av med. 

Om yrkesrollen och anställningsformer handlar också Lena Samuelssons 

(2004) C-uppsats där hon genom en enkätundersökning omfattande 60 

musikterapeuter utbildade på KMH bland annat finner att omkring en 

tredjedel av de 35 svarande arbetar i skolans värld och majoriteten av dem i 

särskolan.  

En annan aspekt av musik och musikterapi i särskolan behandlar Liselott 

Stenman (2010) i sin magisteruppsats. Hon har intervjuat fem personer med 

olika anknytning till musikverksamheten i särskolan; en musiklärare, en 

FMT-terapeut och en musikterapeut med psykodynamisk inriktning, en 

skolledare samt en elev. Undersökningen handlar om fenomenet 

förhållningssätt och i sin analys kommer hon fram till fem olika 

tankevärldar, Flexibel värld, Rigid värld, Svävande värld, Solid värld samt 

Isolerad värld. I tre av dessa tankevärldar, den rigida, den svävande samt 

den isolerade, påverkar förutfattade meningar, färdiga mönster, stress och 

otydlighet förhållningssättet så att eleven är, menar Stenman, närmast 

osynlig. I de övriga två tankevärldarna, den flexibla och den solida, finns tid 

att invänta eleven och man anpassar efter elevens behov och förutsättningar 

och eleven blir således sedd, mår bra, samspelar och utvecklas (ibid. s. 43-

44). Min reflektion över Stenmans resultat är att de olika tankevärldarnas 

egenskaper delvis skulle kunna hänga ihop med hur personernas 

arbetssituation ser ut. En trygg och i sitt yrke väl förankrad person som själv 

har valt sitt uppdrag har större möjligheter att erbjuda ett förhållningssätt 

som är anpassat efter eleven än en som känner sig stressad och inte själv 

kunnat påverka sina förutsättningar.  

I en artikel berättar musikterapeuten Barbara L Wheeler (2011) om hur hon 

fascinerats av hur mycket hon trivts med sitt arbete på en skola för barn med 

flerfunktionshinder även de dagar då hon inte fått så mycket respons från 
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dem, men att hon är medveten om att de dagar hon fått respons är de som 

fått henne att bli ”fast” och fortsätta sitt arbete. Det är en reflektion som på 

många sätt stämmer överens med min egen erfarenhet. 

Musikterapi i skolan förekommer, skriver Granberg (2007), dels med 

inlärnings- och kunskapsmål, dels med personliga utvecklingsmål för 

eleverna och beskrivs i intervjuerna som terapeutiska och utommusikaliska 

men också musikaliska (ibid. s. 158). Hon finner att musikterapi ses som en 

del av den specialpedagogiska verksamheten och motiveras med att 

musikterapeuterna kan arbeta med många olika problembilder med musiken 

som verktyg vilket ofta ger resultat (ibid. s.163-164). Hon menar dock att 

detta medel trots att det allmänt ofta ses som positivt och därmed ”ofarligt” 

också kan ha negativa effekter, och lyfter svårigheten för en elev med 

kommunikationssvårigheter att meddela sin omgivning att musiken är för 

stark eller på annat sätt obehaglig (ibid. s. 161) och betonar vikten av 

terapeutens förmåga till intoning. Granbergs observation angående 

musikens negativa effekter har beröringspunkter med vad Bergström-

Isacsson (2011) funnit i sin forskning kring flickor med Rett syndrom (se 

nedan). 

 

Musikterapi med barn med funktionsnedsättningar utanför skolans 

värld  

I träningsskolans elevgrupp finns många olika diagnoser och 

funktionsnedsättningar. Ofta är diagnoserna sällsynta eller svårställda och 

det är inte ovanligt med så kallade ”slasktrattsdiagnoser”, samlingsdiagnoser 

som är allmänt hållna. Rett syndrom är dock ett exempel på en diagnos som 

är definierad och beforskad. Därför anser jag att det är befogat att här 

redovisa en del av dessa forskningsresultat. 

Rett syndrom drabbar oftast flickor vilka till en början utvecklas normalt 

men börjar visa avvikelser någon gång mellan 6 månader och 2 år. Under 

sina första levnadsmånader kan man anta, skriver Wigram och Elefant 

(2009), att flickorna har haft ett normalt samspel med sina föräldrar och att 

bägge parter har upplevt preverbal kommunikation och känslomässig 

intoning. Beroende på hur tidigt eller sent sjukdomen börjar visa sig har 

flickorna uppnått olika stadier av självutveckling
9
. Elefant har i sin 

forskning kunnat iaktta att flickor som börjat visa sjukdomssymtom tidigt, 

runt 9 månaders ålder, har föredragit lugna sånger med få dynamiska och 

rytmiska förändringar, med andra ord sånger som vaggvisor och andra 

lågmälda sånger. Flickor, hos vilka sjukdomen uppträtt vid början av det 

verbala självet runt 1,5 – 2 års ålder, föredrog snabbare, mer komplexa 

 
9
 Stern, D. presenterade 1985 sin teori om barnets utveckling av ett eget själv i fyra faser; 1. 

Känslan av ett begynnande själv (0-2 mån), 2. Känslan av ett kärnsjälv (från 2-3 mån),  

3. Känslan av ett subjektivt själv (från 7-9 mån), samt 4. Känslan av ett verbalt själv (från 

15 mån- 3 år). Senare (1991) lade Stern till 5. Det narrativa självet (från 4 år). 

(http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=k%E4nsla+av+sj%E4lv) 

 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=k%E4nsla+av+sj%E4lv
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sånger med lekfullhet och humor. En mors samspel med sitt spädbarn 

påminner mycket om terapeutens samspel med en klient med intoning, 

uppmärksamhet på barnets känslomässiga uttryck och utvecklingsnivå (ibid. 

s. 430).   

I en studie där man undersökt huruvida flickor med Rett syndrom kan göra 

avsiktliga val fick flickorna höra välkända och okända sånger under en 

period. De fick välja mellan två eller fyra sånger genom att titta på bilder 

med symboler eller ord och valde genom att titta eller peka på den bild de 

föredrog. De visade sina känslor för musiken genom att le, skratta, vända 

bort huvudet eller gråta. Studien visade att flickor med Rett syndrom har 

favoritsånger (ibid. s. 431). Favoritsånger har, enligt vad jag observerat i 

mitt eget arbete, inte bara barn med Rett syndrom. Det är min uppfattning 

att de allra flesta av de barn jag möter i träningsskolan har sina 

favoritsånger, en repertoar som kan utökas med tiden men ofta följer barnen 

länge och kan fungera både aktiverande och lugnande. 

I sin doktorsavhandling redovisar Märith Bergström-Isacsson (2011) 

resultaten av sin forskning kring musikens effekt på personer med Rett 

syndrom (RTT). I studien, som omfattar 35 barn med RTT och 11 

normalutvecklade barn, har studerats hur hjärnstammens aktivitet påverkas 

av musik, samt hur barnens ansiktsuttryck stämmer överens med den 

registrerade hjärnstamsaktiviteten. Här framgår tydligt att musiken är 

mycket betydelsefull för personer med RTT, den lugnar, aktiverar och är en 

väsentlig väg till kommunikation och samverkan med andra. Resultaten av 

studien tyder på att hjärnans förmåga att ta emot och bearbeta musik är 

intakt hos RTT-personer vilket kan förklara varför musiken är så viktig för 

dem.  

Genom att registrera hjärnstammens reaktioner på utvald musik, bland annat 

barnens favoritsånger, har hon dock funnit att det finns en risk för att man 

misstolkar uttrycken för känslor hos personer med RTT på grund av 

bristande kunskaper. Bergström-Isacsson talar om ”falska leenden” som kan 

misstolkas som uttryck för glädje. Hjärnstammens omognad gör att 

spontana fysiska rörelser kan förekomma som kan tolkas som känslouttryck 

men inte behöver vara det. Detta är tänkvärt, menar jag, även när det gäller 

barn i träningsskolan med andra diagnoser än RTT. Det vore mycket 

intressant att göra en liknande studie med ett urval barn med olika diagnoser 

för att se om det finns påvisbara likheter.  

Musikterapi utanför skolan med barn och ungdomar med funktionshinder 

beskrivs av Birgitta ”Gitte” Pålsson (2007) i hennes C-uppsats. Pålsson 

skriver här om sitt musikterapeutiska arbete med funktionshindrade vid 

Kulturcentrum i Lund. Hon har undersökt klienternas upplevelser av 

musikterapi genom att utgå från brev från deras närstående 

(familjemedlemmar och assistenter som deltagit i sessionerna) där de ger 

sina perspektiv på musikterapisessionerna. Verksamheten utgörs av 

gruppsessioner samt av individuell musikterapi. De närstående beskriver i 

sina brev hur viktig musikverksamheten är för de funktionshindrades 

utveckling, för deras självständighet, självförtroende och glädje (ibid. s. 11) 
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och hur deras kommunikationsförmåga tränas både genom turtagning och 

genom att få välja sin egen musik (ibid. s. 18). Pålsson menar att 

musikterapi ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina nära relationer och 

att knyta nya kontakter genom möten i musik – ett meningsfullt 

sammanhang. Hennes resultat, menar jag, för tankarna till vad Pavlicevic 

och Ansdell skriver om community music therapy. 

Ett förhållandevis nytt begrepp inom musikterapi är ’Community Music 

therapy’ (Pavlicevic & Ansdell, 2009). Författarna presenterar en modell för 

’musical-social development for community music therapy’ (ibid. s. 362) 

där man förklarar förhållandet mellan social och musikalisk erfarenhet som 

de har sett det utvecklas i sin ’community music therapy’-praktik. 

Pavlicevic och Ansdell menar att två funktioner aktiveras i denna relation; 

musik som främjar mänsklig kommunikation och musik som främjar 

mänskligt samarbete (’collaboration’). De visar på en progressiv utveckling 

från medfödda förmågor genom kulturellt inlärda färdigheter, vilka i sin tur 

underlättar gemensamma aktiviteter i form av musicerande - ’musicing’  - 

med och för andra – ’collaborative musicing’.  

Modellens tre nivåer är:  

• ’Musicality’ (musikalitet), vilket författarna menar är en mänsklig 

kärnförmåga och en grundläggande svar på och förbindelse med den 

mänskliga världen.    

• ”Musicianship” (ung. ”musikantskap”) vilket författarna förklarar som en 

färdighet utvecklad i en sociokulturell kontext vilken omfattar traditioner 

och tekniker vilka används i musikalisk kommunikation med andra.   

• ’Musicing’ (ung. ’musikande’) vilket författarna beskriver som en 

universell handling av utövande ’musikantskap’. Begreppet omfattar alla 

sätt att ta del av musik och är oftast förknippat med specifika sociokulturella 

behov och sammanhang. Grunden i ”musicing” beskrivs som framföranden 

(”performance”) vilka skapar kontakt mellan människor, saker och koncept. 

Författarna beskriver vidare hur utvecklingen kan fungera från 

kärnmusikaliteten och upplevelsen av ett Jag genom en allt större social och 

musikalisk erfarenhet genom ett Vi i ’kommunicerande musikande’ till ett 

Oss och ett ’kollaborativt musikande’; 

We mean by this that core musicality, ( c ), naturally becomes 

communicative (I/You); that musical companionship (‘We’) facilitates the 

development of musicianship (d); and that increasingly elaborate forms of 

musicing become naturally collaborative . To put it another way, the 

relationship between musical and social experience generates, and is 

generated by musical communication and musical collaboration. 

(Pavlicevic & Ansdell, s. 364) 

Pavlicevic och Ansdell ger exempel på hur olika musikaliska evenemang i 

skilda kulturella kontexter skapar känslor av gemenskap och samhörighet 

hos deltagarna, både då de aktivt deltar i framförandet och då de aktivt tar 

emot en musikupplevelse (ibid. s.365 ff). 
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Musikterapi i habiliteringssammanhang med barn och vuxna med 

funktionsnedsättning kan visserligen ses som en trevlig stund men också, 

och framför allt, menar Bergström-Isacsson (2012) är det ett arbete med 

kontakt, kommunikation och sensorisk stimulans. Musiken är ett verktyg, 

betonar hon, som används i både utrednings- och bedömningsarbete samt i 

behandling. Vanligtvis börjar arbetet med en tids iakttagande av barnets sätt 

att kommunicera och förhålla sig till sin omgivning. Målen sätts sedan 

utifrån barnets behov och förutsättningar och kan vara generella och/eller 

specifika.  

Musik är ett idealiskt medel för att arbeta med de olika problem som barn 

och ungdomar inom habilitering ställs inför, eftersom barnen ofta införlivar 

och integrerar musik som en naturlig del av sitt dagliga liv. (ibid. s. 315) 

Generella mål kan vara att stärka barnets kontaktförmåga, förståelse för 

känslor och sinnesstämningar, utveckla livskvalitet och koncentrations-

förmåga. Specifika mål kan vara att stimulera språkutveckling och 

koordination, träna turtagning genom musikaliskt samspel, att utveckla 

fantasi och kroppsmedvetenhet samt att erbjuda rum för känsloupplevelse 

och -uttryck. 

Bergström-Isacsson understryker värdet av en kvalificerad och adekvat 

utbildad musikterapeut för att musiken som verktyg ska kunna användas 

fullt ut. Dock, menar hon, kan alla sjunga tillsammans med barn, rösten är 

ett fantastiskt instrument som vi alltid har tillgång till och, som hon 

uttrycker det: ”Det handlar inte om hur man sjunger utan att man sjunger” 

(ibid. s. 316). 

Att ta in barns musikaliska minnen i musikterapi kan vara mycket 

användbart för kommunikation och uttryck, menar Robbins (1993, s. 14). 

Många utvecklingsstörda barn har en stor repertoar av sånger som om man 

använder dem i musikterapiarbetet kan ge en ökad förståelse och en 

utvecklad samhörighet mellan barnet och terapeuten. Det kan också stärka 

upplevelsen av att lyckas hos barnet och därmed höja självkänslan.  

Robbins nämner också glädjen som en betydelsefull faktor som inte ska 

undervärderas. Han framhåller att glädje är mer än att ha kul, mer än att ha 

en trevlig stund; 

For a child as developmentally disabled as Nicole, joy in discovering self-

expression or in achieving musical creation with a therapist can be 

momentous. Such events bring a release from feelings of confusion, 

restriction, inadequacy and dependency, and from negative expectations, to 

generate a living, positive sense of selfhood that is fundamentally 

optimistic. In Maslow’s terms, this experience, the ‘cognition of being’, 

results from a ‘peak experience’. Such experiences build morale, the child 

becomes more fulfilled and also more resilient in coping with the 

challenges of life. Joy is an essential nourishment.  (Robbins, 1993, s. 15-

16) 

Musikterapi är uppenbart lämplig i fall där verbal kommunikation är 

otillräcklig eller omöjlig, betonar Storr (1993). Musiken kan ge möjligheter 

att uttrycka och bemästra känslor och öppna kommunikationskanaler mellan 

patient och terapeut. 
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For autistic children and other patients whose disabilities make it difficult 

for them to communicate with their fellows verbally, music can be a life-

saver, preventing regression into the hell of total isolation. (ibid s. x)  

Storr menar att musiken som alternativ till orden i kommunikation härrör 

från den tidiga kontakten mellan mor och barn då orden i sig inte betyder så 

mycket utan tonfall, betoningar, rytm, tempo och dynamik förmedlar 

omtanke och kärlek. Denna urtida begynnande anknytning genom 

musikaliska element anser Storr kan vara musikens ursprung. 

Musik och kommunikation 

Redan 1979 studerade Trevarthen (Malloch & Trevarthen, 2009) samspelet 

mellan mödrar och spädbarn. Han spelade in joller och småprat mellan sex 

veckor gamla Laura och hennes mamma och fann att konversationen följde 

ett mönster med turtagning, imitation och fråga/svar i en sorts gemensam 

puls. När Malloch nästan tjugo år senare lyssnade på bland annat denna 

inspelning använde han spektrografisk analys för att notera tonhöjd, timbre 

och tid i deras konversation. Utifrån detta arbete formulerades teorin om 

’communicative musicality’ i tre parametrar; ’pulse’, ’quality’ och 

’narrative’. Med musikalitet menas här de medfödda mänskliga förmågor 

som möjliggör framställande och förståelse av musik, ett uttryck för vår 

önskan att lära oss om vår omvärld och att samspela med andra för att 

förmedla och dela vår berättelse och förstå varandra.  

Trevarthen och Malloch menar att musikalitetens förmåga att underlätta och 

stimulera kommunikation är vad som används i musik- och dansterapi och 

framhåller dess viktiga roll i främjandet av Självet (ibid. s. 6). Musiken och 

dansen, vilka kan vara regelbundna och förutsägbara men också överraska 

och presentera nyheter, ger en trygg och stödjande ram i nuet för dem som 

har svårigheter att kommunicera med andra. 

For traumatized children and those whose development has taken them 

towards communicative isolation, such as those with autism and Rett 

syndrome, the engagement of their musicality by another can be a lifeline 

to human sociality. (ibid. s. 6) 

Författarna framhåller att ett musikaliskt rum, till skillnad från en verbal 

diskussion, lättare får människor att enas: 

Musicality’s nature of engaging one with another, or many with many, 

intersubjectively, is intrinsic to musicality’s healing potential. (ibid. s. 6) 

Wigram och Elefant (2009) menar att för att förstå musikens läkande kraft, 

bör den uppfattas som en kommunikation som djupt engagerar mänskliga 

känslor och tankar (ibid. s. 423). Hur eller varför musiken kan ha sådan 

kraft anser författarna är svårt att svara på. Det är inte heller självklart att 

musiken är ett ”språk”, den kan vara ickeverbal och utan semantisk 

betydelse men ändå både förmedla känslor och skapa möten mellan 

människor. Wigram och Elefant refererar till Schögler som påvisade ett 

samband mellan musiken som konstart och grundläggande 

kommunikationsforskning genom att jämföra ett spädbarns intuitiva samspel 

med föräldrarna och två jazzmusikers skickliga improviserande 

tillsammans.  
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Enligt Wigram kan kontrollerade, musikaliska dialoger som terapeutisk 

metod urskiljas i två huvudformer; Turtagningsdialoger där deltagarna helt 

enkelt turas om att spela på olika sätt, samt Kontinuerliga ’fritt flytande’ 

(’free-floating’) dialoger där deltagarna spelar mer eller mindre hela tiden 

och samtidigt. Wigram ger olika exempel på hur turtagningen kan gå till, 

exempelvis att deltagarna avlöser varandra med eller utan pauser emellan, 

att de avbryter varandra eller att klienten spelar långa fraser som terapeuten 

svarar kort kommenterande på. Normalt utvecklade barn har en medfödd 

förmåga till dialog medan barn med diagnoser som autism eller Rett 

syndrom kan ha stora svårigheter att delta i turtagning, påpekar Wigram och 

Elefant. Genom att använda olika tekniker, som att invänta pauser att inflika 

svar i (’interjecting’) eller att göra pauser i sitt improviserande som klienten 

kan spela i, kan man ändå locka dessa barn att delta i ett samspel som med 

tiden kan bli alltmer kommunikativt samt skapa gemensamma mönster som 

kan utvecklas allteftersom (ibid. s. 425). De olika exemplen beskriver väl 

hur det enligt min egen erfarenhet kan gå till under en musikterapisession, 

beroende på det individuella barnets behov och förmåga.  
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Metod 

Min undersökning är en kvalitativ studie i form av semistrukturerade 

samtalsintervjuer. Jag valde denna metod istället för en enkätundersökning 

(trots att en sådan hade kunnat ge ett högre antal svarande) då samtals-

intervjuer ger möjlighet till följdfrågor och till att följa upp oväntade svar 

vilket kan ge intressanta resultat i undersökningen. Enligt Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007, s. 283-286) är samtalsintervjun 

en lämplig metod då man vill undersöka okända områden samt då man vill 

veta hur människor själva upplever sin värld. Under intervjuerna hade jag en 

kontrollista där de frågor jag ville ha svar på fanns med, men intervjuerna 

hade mer karaktären av samtal än fråga/svar. 

För att se träningsskolans verksamhet ur en ny synvinkel valde jag att 

intervjua skolledare. Jag var intresserad av att veta hur rektorer med ansvar 

för träningsskoleverksamhet tänkte kring hur musik och musikterapi 

används och kan användas i de respektive skolor de har ansvar för samt 

deras reflektioner kring vad musiken åstadkommer.  

För att hitta intervjupersoner vände jag mig dels till skolor där jag visste att 

det fanns träningsskoleverksamhet, dels till musikterapeutkollegor för att få 

förslag på skolor och kontaktpersoner. I december 2011 skickade jag ut en 

förfrågan via mail till fyra rektorer med ansvar för träningsskoleverksamhet 

i Stockholm med omnejd. I januari 2012 hade jag fått svar från tre av dem 

och kunde boka tid för intervjuer. Den fjärde rektorn svarade aldrig trots 

förnyad förfrågan. För att få ett större undersökningsmaterial tog jag kontakt 

med ytterligare två rektorer och fick positiva svar från bägge. Under 

perioden februari till april gjorde jag sedan fem intervjuer med rektorer för 

lika många skolor i Stockholm med omnejd.  

Intervjuerna, alla mellan trettio och sextio minuter, spelades in med tillstånd 

från intervjupersonerna, transkriberades sedan och avidentifierades slutligen 

i samband med att jag redigerade bort alla hummanden och upprepningar. 

Under arbetet med avidentifieringen ersattes namn på informanterna, 

skolorna och alla övriga nämnda personer och platser med exempelvis ”A, 

rektor för AA-skolan” Intervjuaren betecknades med I. Endast en av 

informanterna hade uttryckt önskemål om att läsa en utskrift av intervjun 

men alla intervjupersonerna har beretts möjlighet att läsa en utskrift av 

respektive intervju och reagera på eventuella felaktigheter. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under perioden februari – april 2012 i personliga 

möten, de flesta i respektive rektors skola men vid ett tillfälle på en annan 

plats som låg bra till för oss bägge avståndsmässigt. Intervjuerna hade 

formen av halvstrukturerade samtalsintervjuer med öppna frågor och 

möjlighet för intervjupersonen att berätta fritt om ämnet, associera och 

komma in på sidospår. Informanterna var i olika hög grad ”självgående”, en 

del berättade utan att jag behövde ställa mer än enstaka frågor, andra var 

mer avvaktande och behövde fler frågor för att komma igång. Under 
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intervjuerna hade jag nedskrivna frågor som stöd ifall de skulle behövas, 

men ofta kom informationen ändå under samtalets gång. 
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Resultat 

I de korta redogörelserna för intervjuerna nedan har jag kallat 

intervjupersonerna för fingerade namn vilkas begynnelsebokstäver börjar på 

A, B, C och så vidare i den ordning intervjuerna ägt rum. 

Redogörelserna är sammanfattningar av de betydligt längre 

transkriptionerna, där irrelevanta stickspår och dylikt redigerats bort, men 

där jag behållit information som ger en bild av hur verksamheten på 

rektorernas respektive skolor ser ut, samt hur intervjupersonerna beskrivit 

sin syn på musikens roll där. 

Intervju 1 med Annika, rektor för A-skolan 

Intervjun inleds med att jag ber Annika berätta om sin skola. Hon berättar 

med tydlig entusiasm om skolan som är en grundsärskola med omkring 50 

elever varav cirka 15 i träningsskolan. En träningsskoleklass består av 8 

elever som är på mycket tidig utvecklingsnivå. De flesta eleverna är gående, 

men ett par är rullstolsburna. I skolan finns också grundskoleklasser med 

autism- samt språkstörningsinriktning, och grundsärskoleklasser. 

Personalgruppen på skolan uppgår till mellan 45 och 50 personer. Alla 

arbetar inte heltid, men Annika framhåller att det ändå är personaltätt – 

nästan en person per elev. I träningsskolan arbetar exempelvis 

musikterapeut, bildlärare, slöjdlärare och idrottslärare samt förskollärare 

med spetskompetens som specialpedagog. Annika betonar att alla hennes 

anställda har valt att arbeta just med träningselever.   

Trots att Annika inte själv har utformat personalgruppens sammansättning 

utan kom till en färdig form när hon påbörjade sin anställning för fem år 

sedan, är hon mycket nöjd med hur den ser ut och fungerar. De estetiska 

ämnena har hög status på skolan och hon menar att det beror mycket på 

lärarna. 

Och på skolan finns en tradition att estetiska ämnen är viktiga. Det är starka 

människor som har de ämnena, alltså, klasslärarna är också starka, men 

estetlärarna är liksom… de har pondus! Och har en status som är jättebra, 

verkligen, och de är väldigt samspelta och eftersom lokalerna är byggda så 

att de finns i huset, så är de centrala helt enkelt. 

Skolan har sedan många år en musikterapeut anställd som nu håller på att 

komplettera sin behörighet till musiklärare. Hon är utbildad på Kungl. 

Musikhögskolans musikterapeututbildning och har lång erfarenhet av att 

arbeta med barn med funktionsnedsättningar. Hon arbetar i grupp och vid 

behov individuellt. 

I Lgr 11, säger Annika, finns färre timmar än tidigare för de estetiska 

ämnena, därför pågår diskussioner i ledningsgruppen om att använda de 

estetiska ämnena mer i övriga ämnen för att kunna behålla personalgruppen 

och kompetensen intakt.  



 24 

… musiken är ju … rim och ramsor, det behöver inte heta svenska eller 

kommunikation, så att säga, det kan ju vara praktisk musik, hur gör man, 

hur betonar man …  

I A-skolans verksamhet finns många traditioner där musiken har en 

framträdande roll, berättar Annika. Varje år är det Luciatåg och andra 

uppvisningar där alla är delaktiga. Vartannat år är det musikuppvisning, 

vartannat år vernissage med bilder och slöjdmaterial som eleverna gjort, och 

i träningsklasserna använder man mycket det estetiska blocket i samarbeten 

kring teman. Annika exemplifierar med temat lejon där man gjort 

lejonmasker i slöjden, sjungit lejonsånger i musiken och lärt sig 

lejonrörelser i motoriken.  

Ett återkommande evenemang är discot en gång i månaden då eleverna får 

välja musik och ta med sig hemifrån. Då poppar man popcorn och ställer i 

ordning och sedan är det DISCO! Uppskattat är också när skolan ställer till 

med karaoke och alla är med, även rektor och lärare, de som inte sjunger 

sitter runt omkring och klappar och är med och alla vågar ”– för det är inget 

konstigt, så gör vi här”.   

Musiken, menar Annika, kan bland annat användas för att stärka ett 

specialintresse hos en elev, för att väcka lust och glädje och för att träna 

kommunikation och samspel. Musiken kan också användas för att 

åskådliggöra matematiska begrepp som hel, halv och fjärdedel, i 

språkträning med sånger, rim och ramsor, samt som en del av ett temaarbete 

där man behöver fler sätt att se på eller illustrera ett ämne. Avslutningsvis 

ber jag Annika berätta lite om sin egen relation till musik och det visar sig 

att hon alltid har haft musiken som ett stort intresse och varit aktiv på olika 

sätt under sin uppväxt.   

Intervju 2 med Birgitta, rektor för B-skolan 

Birgitta är rektor för en grundskola med cirka 340 elever med en inkluderad 

träningsskola som har undervisning från F-år 5 (ibland 6). Eftersom skolan 

är byggd för betydligt färre elever än de som nu går där har träningsskolan 

sin verksamhet i en separat byggnad som tidigare inhyst en förskola och 

delvis fortfarande gör det.  

Träningsskoleklassen består av fem elever på tidig utvecklingsnivå utan 

rörelsehinder. De har ingen utvecklad verbal förmåga utan kommunicerar 

främst med BLISS
10

 och TAKK
11

. I träningsskoleklassen arbetar fem 

personer, en specialpedagog med inriktning mot utvecklingsstörning, en 

fritidspedagog, en barnskötare och två resursassistenter. Ingen av dem har 

 
10

 Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder. Symbolerna 

är svarta linjebilder på färgad bakgrund beroende på vilken ordklass ordet tillhör och 

användaren kommunicerar med omgivningen genom att peka på en symbolkarta eller en 

datorskärm. (Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bliss, hämtad 20121219) 
11

 TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, en metod att 

använda tecken tillsammans med tal. Är inte detsamma som hörselskadades teckenspråk 

men har inslag av det. (Källa: http://www.teckna.se/TAKK_folder_utskrift.pdf hämtad 

20121219) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bliss
http://www.teckna.se/TAKK_folder_utskrift.pdf
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någon utbildning i musik men specialpedagogen och fritidspedagogen 

brukar hålla i deras sångsamlingar och andra musikaktiviteter. Birgitta har 

inte arbetat på skolan mer än några månader och har inte haft något 

inflytande över hur personalgruppen ser ut men berättar att musikläraren 

som arbetar med skolans grundskoleelever inte har utrymme i sin tjänst för 

att hinna med träningsskolans elever också. Birgitta säger att hon kan tänka 

sig att vid nyanställningar till träningsskolan ha med musikkompetens i 

kravspecifikationen.  

När vi kommer in på den nya läroplanen framhåller Birgitta att den lyfter 

fram det estetiska perspektivet mycket tydligare än tidigare i alla ämnen och 

att det ingår i skolans uppdrag att få med det i verksamheten. Hon betonar 

musikens betydelse för speciellt särskolans elever: 

Och inom särskolan där man har elever som har svårigheter med 

kommunikation och verbal kommunikation så kan ju musiken vara en väg 

att hitta kommunikationssätt. Kommunikation och vardagsförmågor till 

exempel tror jag man kan använda musiken för att jobba med. 

I träningsskolan använder man musiken på många olika sätt, berättar 

Birgitta, den finns ofta på i bakgrunden medan man arbetar, och används 

också i gestaltning, drama och rörelse. Ibland har träningsskoleklassen och 

förskoleklassen sångsamlingar tillsammans då barnen sjunger och lyssnar 

och rör sig till musik. Eleverna har också en hel del individuella 

musikstunder. 

Birgitta framhåller hur mycket barnen i träningsskolan tycker om musik, 

musiken är lustfylld och skapar glädje. Den är också ett sätt att uttrycka sig 

och kommunicera och en väg till inlärning. Sångsamlingarna som 

träningsskolan och förskoleklassen har tillsammans är också ett 

samverkanssätt mellan grundskolan och särskolan. 

När jag avslutningsvis frågar Birgitta om hennes egen relation till musik 

visar det sig att hon varit aktiv musikaliskt sedan barnsben och till och med 

har behörighet att undervisa i musik från år 1 – 7, en behörighet som hon 

dock mest skaffat sig för sin egen skull.    

                                                             

Intervju 3 med Cecilia och Desirée, rektorer för C-skolan 

Cecilia och Desirée delar på rektorsanvaret för C-skolan och jag intervjuar 

dem tillsammans i deras mötesrum på C-skolan. De har bägge lång 

erfarenhet som specialpedagoger men sedan några år tillbaka är de egna 

företagare och skolan har omvandlats till friskola. Skolan omfattar 

grundsärskola (två elever), träningsskola (elva elever) samt 

gymnasiesärskola (tolv elever). Av träningsskolans elever är cirka hälften 

gravt rörelsehindrade, de övriga är gående men alla är på tidig 

utvecklingsnivå.   

C-skolans elever är uppdelade i fem klasser med lika många klasslärare med 

specialpedagogkompetens samt ett antal resursassistenter så att man är en 

för varje elev. Totalt arbetar mellan tjugofem och trettio personer i 

skolverksamheten. Därutöver ingår musikterapeut, musiklärare, 
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sjukgymnast och slöjdlärare i personalgruppen. Eftersom Cecilia och 

Desirée arbetat länge på skolan har de också haft möjlighet att utforma 

personalgruppens sammansättning så att den ska möta elevernas behov. 

Musikterapeuten som arbetar på C-skolan är utbildad enligt FMT-metoden 

(Funktionsinriktad Musikterapi) och är anställd på deltid 25 %. 

Musikläraren är anställd på Kulturskolan och kommer ett par timmar i 

veckan till C-skolan. Dessutom är en av klasslärarna musiklärare utbildad på 

Kungl. Musikhögskolan. 

Musiken har en framträdande roll på C-skolan, säger Cecilia. Varje vecka 

har eleverna samlingar med musik, musikstunder och massage till musik. 

Musiken hänger också ihop med resten av det estetiska blocket, i rytm, 

motorik, rörelse och dans, när man målar och i drama. Desirée berättar med 

tydlig glädje om hur musikstunderna sett ut genom åren, hur de suttit i ring 

och sjungit tillsammans, elever och lärare, och gjort sånger om varje elev. 

Iland har de haft sångstunder med inspelad musik då de valt sånger utifrån 

sångkort och haft sångpärmar med numrerade sånger som de fått bläddra 

fram till och sedan har de avslutat med dans.   

Musik är alltid en stående punkt i veckan, på olika nivåer. Varje vecka 

kommer en musiklärare från Kulturskolan och sjunger med eleverna i stor 

grupp - lite som Allsång på Skansen, inflikar Cecilia - och då får de önska 

sånger och så kompar han. Musikterapeuten arbetar enbart individuellt med 

eleverna. Vilka som får musikterapi avgörs av klasslärarna, men de ser till 

att alla får i perioder och turas om. Den klassläraren som är musiklärare har 

musik med lilla autismklassen. 

Ett par gånger per termin har skolan ungdomskvällar som är väldigt 

musikinriktade, berättar Desirée. Då ska det vara korv och fika och alla 

dansar och man får välja musik och de som vill får ta med musik hemifrån. 

Det kan vara allt från Vikingarna till Mora träsk och Emil i Lönneberga!     

Till sommar- och julavslutningarna kommer musikskolans orkester och 

spelar vilket alltid är uppskattat. Skolan planerar också ett estetiskt koncept 

som alla elever ska kunna vara med i vilket ska omfatta musik, dans och 

annat inom det estetiska området. 

De båda rektorerna menar att musiken används i många olika syften. Den 

används för att väcka motivation, nyfikenhet och glädje och för att skapa 

sammanhållning och gemenskap. Musiken kan hjälpa till med inlärningen i 

de olika ämnesområdena, för att bygga upp tidsuppfattning, träna 

kommunikation och för att göra teoretiska saker praktiska, till exempel i 

matematik, och i språkutvecklingen.  

I sångsamlingarna är ju tanken att lyfta varje elev, att varje elev ska få synas 

och ha möjlighet att påverka genom att önska en sång. En sång kan också 

vara det gemensamma kännetecknet mellan elev och lärare. Desirée 

framhåller ”… kan jag inte nå med nånting annat, så kan jag nå med mina 

toner, alltså.”  

Musiken är ett sätt att kommunicera som finns kvar i minnet och skapar 

förväntan. Den kan också ge ett redskap till eleven, ett uttryckssätt som kan 
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utvecklas med tiden. Cecilia minns en tidigare elev som ofta velat att hon 

skulle följa med till pianot och spela;  

Men sen började han ju att spela mycket själv… mycket molltoner, så 

mycket i moll första tiden, kunde sitta med två tangenter och växla fram 

och tillbaka. 

En enda elev kan Desirée och Cecilia dra sig till minnes genom alla år som 

inte tyckt om musik. Han protesterade med ett högljutt ”NEEEJ!” när någon 

spelade eller sjöng. Jag frågar om han kanske tyckte det var för starkt, eller 

inte tyckte om instrumentet, men Desirée säger att ”jag tror inte han gillade 

musik”. På senare år kunde dock den här eleven reagera positivt när han 

hörde exempelvis dansbandsmusik från CD. Då reagerade han med ett 

ljudligt ”Oh!”. 

Desirée är den av de två rektorerna som arbetat mest med musiken genom 

åren. Hon har ett livslångt och aktivt musikaliskt intresse vilket hon har 

utvecklat och använt i undervisningen när hon tidigare arbetade som 

specialpedagog. Cecilia benämner sig själv som en som sjunger hellre än 

bra, hennes område är bild och skapande. Tillsammans har de en 

övertygelse att det estetiska ämnesområdet är ett av de stora 

ämnesområdena inom träningsskolan och att musiken är ett fantastiskt 

instrument som man bygger mycket utav. 

 

Intervju 4 med Erika, bitr. rektor på D- och E-skolan 

E-skolan är en skola för elever på träningsskolenivå från F-klass till år 9 

(10). E-skolan tillhör samma rektorsområde som D-skolan men ligger för 

sig själv. Erika är biträdande rektor på bägge skolorna med ansvar bland 

annat för träningsskolan.  

Eleverna i träningsskolan är en mångfacetterad grupp med måttlig till grav 

utvecklingsstörning, en del är också rörelsehindrade och har 

funktionsnedsättningar som autism och epilepsi, berättar Erika. För 

närvarande finns tio elever i träningsskolan fördelade på två klasser. Den 

ena klassens elever har mer rörelsehinder, den andra är mer rörliga. I 

klasserna arbetar två klasslärare som är specialpedagoger och tio 

elevassistenter med barnskötarutbildning eller sjukvårdserfarenhet. Förutom 

dem kommer en lärare i idrott och hälsa en eftermiddag i veckan samt en 

musiklärare som arbetar med gruppmusik en timme per vecka och klass. 

Musikläraren är förskollärare med inriktning musik som just nu håller på att 

komplettera sin kompetens för att få full behörighet som musiklärare.  

En eftermiddag i veckan kommer också en musikterapeut och arbetar enskilt 

med eleverna. Musikterapeuten är utbildad på Kungl. Musikhögskolans 

musikterapeututbildning. Musikterapin är knuten till kommunikations-

området. Erika menar att musiken är ett utmärkt sätt att arbeta med 

elevernas kommunikation och det är också med den motiveringen hon sökt 

och fått medel från Skapande skola för att kunna anlita musikterapeuten. 
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Musikterapeuten kommer alltså till skolan en eftermiddag i veckan och 

arbetar individuellt i cirka 45 minuter per elev på ett rullande schema så att 

alla elever får musikterapi men inte varje vecka, berättar Erika. Det beror på 

vilka som är där och är friska den dagen. Det finns ett särskilt 

musikterapirum där eleverna får möjlighet att prova på olika instrument och 

få det där lilla extra som bygger på deras individuella behov. 

I gruppmusiken har man ett terminsprojekt, det är jul och så är det 

avslutningen på våren och sommaren. Då har träningsskolan en egen 

avslutning i ett litet sammanhang på skolan, det fungerar bäst så, menar 

Erika. Då har de gjort ett litet program med ett tema, och det brukar vara 

mycket trevligt och uppskattat. Förra året hade de cirkustema, fortsätter hon, 

där de kombinerade rörelse, dans och musik. Det hade vuxit fram som ett 

samarbetsprojekt under terminen med musikläraren och övrig personal som 

hade gjort rekvisita och arbetat med temat i de olika ämnesområdena, 

balansgång i motoriken till exempel. 

Erika ser musiken som ett bra sätt att få ihop de två skolorna i form av 

musiksamlingar och gemensamma evenemang, men det har inte alltid 

fungerat rent praktiskt för träningsskoleeleverna att kunna vara med, vilket 

hon tycker är tråkigt. Då ser hon musikterapin som en mer fungerande form 

då man kan utgå från elevernas individuella dagsform och arbeta med 

kommunikation vilket, framhåller hon, är ett mycket viktigt område för 

träningsskoleeleverna. Gruppmusiken fungerar som en del av 

terminsprojekten då de olika ämnesområdena går in i ett gemensamt tema. 

Slutligen ber jag Erika säga något om sin egen relation till musik. Hon 

skrattar lite och berättar att hon spelat och sjungit i hela sitt liv, allt ifrån 

skoltiden i musikklass till att fortfarande vara aktiv körsångare. 

 

Intervju 5 med Filippa, rektor för F-skolan 

F-skolan är en friskola med nära nittio elever från F-klass till år 9 som 

omfattar grundskola, grundsärskola och träningsskola. Ungefär hälften av 

eleverna går i grundsärskolan och av dem cirka tjugofem elever i 

träningsskolan. Alla elever på skolan har någon form av autismdiagnos. 

Eleverna i grundsärskolan har dessutom en utvecklingsstörning, numera är 

ju inte autism enbart grund för att bli mottagen i särskolan. 

Personalgruppen på F-skolan består av lärare och assistenter av olika slag, 

fritidspedagoger, förskollärare och praktisk-estetiska lärare. Filippa 

förtydligar att lärarna är specialpedagoger med någon form av 

specialpedagogisk kompetens och nämner som exempel en av 

träningsskoleklasserna där sex elever har en klasslärare och tre assistenter 

varav en är förskollärare. Totalt arbetar cirka 80 personer på skolan, 

inklusive vaktmästare, kökspersonal och psykolog. Filippa har varit rektor 

för F-skolan i tio år och har under den tiden kunnat påverka 

personalgruppen till en del, exempelvis vid nyanställningar, men strukturen 

ser i stort sett ut nu som när hon började. 
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F-skolan har en heltidsanställd musiklärare, utbildad på KMH som också är 

musikterapeut utbildad enligt FMT-metoden. Hon har huvudansvaret för 

musikundervisningen. Dessutom finns en halvtidsanställd FMT-terapeut. 

Filippa hänvisar under vårt samtal ofta till läroplanen och hur viktigt det är 

att eleverna får det de ska ha, i musik såväl som i alla andra ämnen. Hon 

lyfter fram de praktisk-estetiska lärarnas projektgrupp som har avsatt tid 

varje vecka för att planera in hur man ska få in de övriga ämnena och 

ämnesområdena i de praktisk-estetiska ämnena. Hon menar att på så sätt 

arbetar de tematiskt. 

Musiken förekommer i många olika sammanhang på F-skolan, berättar 

Filippa. Musiklärarna har en egen liten orkester, via fritids har de också 

musik och jobbar med musikstudio bland annat. Lite större evenemang som 

hålls varje år är Lilla Melodifestivalen där en del uppträder och andra tittar 

på, och Allsång på F-skolan där alla är med, antingen på scenen eller som 

publik. Musiken är med i temaarbetet ibland tillsammans med drama. Ibland 

arbetar arbetslagen för sig, ibland ett par arbetslag tillsammans och ibland 

hela skolan, det är lite olika. Och så är det ju uppträdanden på 

skolavslutningar till exempel, fortsätter Filippa.  

Eleverna, speciellt de på träningsskolan, får individuell musikterapi om och 

när musikterapeuten anser att det finns ett behov. Filippa menar att 

musikterapi är en alternativ kommunikation, ett sätt att samspela för dem 

som kanske inte har så många sätt att samspela på, och ett sätt att få 

eleverna att ta initiativ och skapa en dialog, vilket hon tror mycket på.  

När jag ber Filippa berätta om vad musiken kan åstadkomma har hon först 

inte så mycket att säga, det är så självklart tycker hon. Men när jag envisas 

och lyfter fram betydelsen av att ibland också formulera det självklara säger 

hon;  

(Musiken) är ju ett sätt att vidga sin förmåga att ta in intryck och skapa lust 

och lust för annat och kombinera med andra… så det har ju en väldig 

betydelse! /…/ det har en otrolig betydelse, alltså alla praktisk-estetiska 

ämnen tror ju jag – det är därför vi jobbar med upplevelsebaserat arbetssätt, 

säger vi – där ingår väldigt mycket detta att väcka sinnen och väcka 

förmågor på annat sätt och därigenom få in kunskap! Och kommunikation. 

Och samspel. Och fantasi och inlevelseförmåga… som också har sina 

begränsningar.  

Hon fortsätter berätta om hur en del elevers musikintresse gjort att de fått ett 

uttrycksmedel och fått utveckla sitt skapande genom att vara med i skolans 

band och lära sig spela trummor eller gitarr. Ibland använder man musiken 

som en morot, om en elev jobbat bra kan han få komma och spela trummor 

som belöning till exempel. Filippa menar att hela F-skolans pedagogik 

bygger på att man via elevernas intressen kommer vidare. Och väldigt 

många av eleverna är intresserade av musik! 

… jag skulle ju kunna tala om för dig många exempel när man märker hur 

musiken, det här som vi säger att vi har, har bidragit till ett otroligt 

växande. Och det är, alla elever här får lära sig att sjunga i mikrofon. Och 

stå framför gruppen./…/ Just det här, att man får ett självförtroende och en 

lust! 



 30 

Avslutningsvis ber jag Filippa berätta om vad musiken har för roll i hennes 

eget liv. Hon svarar att musiken är mycket viktig för henne, att hon lyssnar 

mycket men vill välja själv när och till vad. Musiken kan användas för att få 

lugn och ro, eller för att pigga upp sig. Filippa är också aktiv som 

körsångare sedan många år och tycker att hon mår bra av att sjunga. 
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Analys 

Efter att ha redigerat utskrifterna av intervjuerna färgkodade jag dem efter 

fyra huvudteman: 

Grå-markering: Vilken är skolledarens syn på musikens roll? 

Turkos markering: Vilken/vilka kompetens/er har musikansvarig? 

Gul markering: I vilka sammanhang används musik? 

Rosa markering: Vilket syfte har musiken? 

När det arbetet var färdigt såg jag att det fanns både likheter och skillnader i 

de olika skolornas verksamhet, men det var fortfarande svårt att överblicka 

materialet eftersom varje intervju hade sitt eget förlopp och präglades av 

intervjupersonernas sätt att berätta. Frågorna, eller rättare sagt svaren, kom i 

den ordning det föll sig, och ibland hade vi under samtalets gång kommit in 

på sidospår som visserligen var intressanta men inte relevanta för 

undersökningens syfte. Följaktligen gjorde jag en sammanfattning av varje 

intervju som grundade sig på en modell presenterad av Esaiasson et al 

(2007, s 306). Enligt denna modell utgår man från intervjufrågan, ger svaret 

i korthet och ringar in belysande citat samt kommenterar själv vad man 

funnit. Jag renodlade mina stödfrågor och sökte och sammanställde i varje 

intervjumaterial de svar jag fått på dessa frågor samt skrev ner dem i samma 

ordning i alla sammanfattningar. Övrig information som jag fått under 

intervjuerna vilken föll utanför ramarna för denna undersöknings fokus, 

skalades bort. Det gjorde att jag fick ett betydligt mer överblickbart material 

som dessutom endast omfattade det som undersökningen gällde. 

Utifrån de ovan nämnda sammanfattningarna ringade jag sedan in viktiga 

ord och meningar för att få fram en meningskoncentrering. 

Skolledarnas syn på musikens roll i träningsskolan 

När skolledarna berättade om sina respektive skolor fick jag uppfattningen 

att de alla anser att musiken har en betydelsefull roll i träningsskolan, både 

som en del av traditioner och högtider med tillhörande sånger och som en 

del av ämnesövergripande arbete där musiken exempelvis använts för att 

åskådliggöra något annat. Att använda musiken individuellt i musikterapi 

ger möjlighet att arbeta utifrån varje elevs enskilda behov, och i grupp 

skapas gemenskap och samhörighet.  

Annika på A-skolan talar om estetlärarna som starka personer med pondus, 

och att dessa ämnen av tradition är viktiga på skolan. Hon berättar också om 

den inbjudande musiksalen med allt man kan behöva i utrustning, vilket jag 

tolkar som att musiken, tillsammans med övriga estetämnen, har en central 

roll. Musiken har en framträdande roll på C-skolan, berättar Cecilia och 

Desirée, och finns med som återkommande inslag varje vecka. För Filippa i 

F-skolan är det så självklart att hon först inte riktigt finner orden, men när 

hon gör det säger hon att musiken har en väldig betydelse på många sätt, 
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exempelvis för att öppna sinnen och väcka förmågor samt som 

kommunikationssätt. Även för Erika på D- och E-skolan har musiken en 

viktig roll. Hon har sökt medel speciellt för att kunna anlita en 

musikterapeut för träningsskoleeleverna utöver den gruppmusik de har med 

sin musiklärare. Också hon talar mycket om musiken som ett sätt att träna 

kommunikation. Birgitta på B-skolan betonar musikens roll som alternativ 

kommunikation framför allt för träningsskoleeleverna. Hon är den enda som 

inte har en musiklärare eller musikterapeut anställd för träningsskolan, men 

menar att personalen ändå använder musik mycket och medvetet.   

Kompetenser 

Fyra av skolorna i undersökningen hade både musiklärare och 

musikterapeut. Två av de skolorna (A-skolan och F-skolan) hade en 

musiklärare anställd som också var musikterapeut (en av dem var utbildad 

på KMH:s musikterapeututbildning, den andra enligt FMT-metoden) och 

var ansvarig för hela musikverksamheten - d.v.s. gruppmusik, avslutningar 

och temaarbeten - parallellt med att hon också hade vissa elever (enligt olika 

system) i individuell musikterapi. F-skolan hade därutöver en 

halvtidsanställd musikterapeut (FMT) som enbart arbetade individuellt med 

eleverna. De andra två skolorna (C-skolan och D-E-skolan) hade en 

musiklärare som arbetade med barnen i grupp och en musikterapeut som 

kom en dag i veckan och arbetade individuellt med utvalda elever. Även 

utav dessa två musikterapeuter var en utbildad på KMH och en enligt FMT-

metoden. 

På den femte skolan (B-skolan), en grundskola med en inkluderad 

träningsskola, fanns varken utbildad musiklärare eller musikterapeut. Den 

musiklärare som var anställd på grundskolan hade inte utrymme i sin tjänst 

för träningsskolan och därför leddes musiksamlingar och dylikt av 

specialpedagogen som arbetade där.   

När jag om och om igen lyssnat till inspelningarna och läst de 

transkriberade intervjuerna är mitt kvarstående intryck att musiken tillmäts 

en stor betydelse och användbarhet i skolarbetet av informanterna.              

Att de två skolor som har heltidsanställda musiklärare som också är 

musikterapeuter har en omfattande musikverksamhet är inte förvånande, 

men också en av de övriga tre skolorna som har en musiklärare och en 

musikterapeut som bägge endast kommer några timmar i veckan framstår i 

intervjun som en skola med mycket musik.  

Figuren nedan visar en översikt av vilka kompetenser de personer har som 

arbetar med musik på de respektive skolorna: 
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 A-

skolan 

B-

skolan 

C-

skolan 

D-E-

skolan 

F-

skolan 

Musikpedagog   X X  

Musikterapeut    X 

(FMT) 

X 

(KMH) 

X 

(FMT) 

Dubbel kompetens 

Musikped./musikter.  

X 

(KMH) 

   X 

(FMT) 

Annan pedagog  X    

      

Fig. 1: Kompetenser hos musikansvariga på respektive skolor. 

 

Sammanhang där musik förekommer 

Informanterna i undersökningen nämner musik som en verksam del i många 

olika sammanhang. I fyra av de fem skolorna pratar rektorerna om att 

musiken finns med i vad en av dem kallar för skolans årshjul – traditioner 

man följer årstidsvis. Det innefattar Luciatåg, julavslutning, årlig allsång 

och sommaravslutning för att nämna några. En skola har ett projektarbete 

under terminen där man arbetar fram emot en uppvisning i samband med 

avslutningen.  

I viss mån överlappar detta också det andra stora användningsområdet för 

musik – temaarbete. Arbetet omfattar då flera eller alla ämnesområdena – 

som exempel på temaarbete nämns i intervjuerna Återvinning, Cirkus och 

Året. Tre av skolorna benämner den här formen som just temaarbete, men 

på alla fem skolorna förefaller det som om man arbetar ämnesövergripande i 

olika former, och då kommer musiken in som en del, ofta tillsammans med 

övriga estetiska ämnen.  

Musiksamlingar eller gruppmusik återkommande dagligen eller regelbundet 

varje vecka omnämns av alla rektorerna. Det kan ske i olika former, bland 

annat förekommer musikstunder där eleverna får välja sånger med hjälp av 

sångkort eller sångpärmar och sedan sjunger man till inspelad musik eller 

kompas av musikläraren. Ibland spelar deltagarna på rytminstrument, eller 

rör sig till musiken. Någon nämner att de gjort egna sånger till alla elever 

och att musiksamlingarna har en bestämd form med många bekanta inslag. 

På två av skolorna förekommer återkommande någon form av allsång 

och/eller karaoke där alla elever och (omnämns i en av intervjuerna) lärare 

deltar och där de som vill framträder och övriga är publik. En skola har 

varje år Lilla Melodifestivalen och ett par skolor har också uppvisningar 

eller uppträdanden av något slag, i samband med avslutningar eller i andra 

sammanhang. 
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Två av skolorna anordnar någon gång per termin disco eller ungdomskväll 

där eleverna får välja musik och ta med sig hemifrån om de vill och sedan 

dansar man tillsammans och har roligt. 

De ovan nämnda sammanhangen förekommer alla i någon form av grupp –  

i klassen, ett par klasser tillsammans eller hela skolan.  

På fyra av de fem skolorna har eleverna också enskild musikterapi då de 

arbetar i 30 – 45 minuter med en musikterapeut på ett rullande schema eller 

efter behov. (På den femte skolan där ingen musikterapeut eller musiklärare 

finns anställd för träningsskolans elever arbetar specialpedagog och övrig 

personal enligt rektor enskilt med eleverna även med musik.) 

De nämnda sammanhangen där musik förekommer är således övervägande 

verksamheter i grupp. Jag har delat upp verksamheterna i fyra olika 

kategorier: 

 

Stor grupp (när hela eller större delen av skolans elever deltar): 

Årshjul, Allsång, Karaoke, Lilla Melodifestivalen, 

Uppvisningar, Disco, Ungdomskväll. 

Mellanstor grupp (t ex integrering med annan klass i någon form): 

Temaarbete, Musiksamling, Gruppmusik. 

Liten grupp (den egna klassen eller en del av den): 

Musiksamling, Gruppmusik, Temaarbete, Musik i 

rörelseträning eller i andra ämnen. 

Individuell tid  

Enskild musikterapi (alt individuell musik). 

Figuren nedan visar, utan någon rangordning eller inbördes relation, de 

huvudsakliga områden där musik förekommer som en verksam del enligt 

informanterna: 
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Figur 2: Musikens användningsområden 

 

Musikens syften 

När jag sammanställde vad intervjupersonerna sagt om syftet med musiken i 

de omnämnda sammanhangen, fann jag att flera av dem använt likartade ord 

och uttryck. Jag upptäckte också att samtliga informanter hade en 

gemensam uppfattning – nämligen att musik är ett verksamt 

kommunikationssätt. Som en av dem uttryckte det; ” … kan jag inte nå med 

nånting annat, så kan jag nå med mina toner, alltså…” Flera talade också om 

att musiken kan vara ett uttryckssätt och i en av intervjuerna berättades om 

hur en speciell sång kan vara ett kännetecken mellan lärare och elev - något 

att ha tillsammans. 

Informanterna talade om växande, självförtroende och självkänsla. Att få 

framträda med en länge övad sång inför klassen eller i skolans 

karaokesamling eller att få odla sitt musikintresse genom att lära sig spela i 

band kan vara ett stort kliv framåt. Viktigt för tron på sin egen förmåga kan 

också vara att i musikterapin få påverka och välja innehåll, sånger och 

instrument.  

Intervjupersonerna talade också om hur årets återkommande traditioner och 

högtider liksom dagens och veckans musiksamlingar skapar sammanhang 

och ger en ökad tidsuppfattning. När musiken tillsammans med andra 

estetiska ämnen kommer in i ämnesövergripande temaarbeten får eleverna 

ytterligare vägar att lära sig, abstrakta begrepp blir åskådliggjorda på ett 
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lustfyllt och roligt sätt. Musiken kan också motivera till att göra saker som 

inte i sig själva är så lockande.  

I figuren nedan har jag renodlat de syften som intervjupersonerna uttryckte 

att musiken har i respektive skolas verksamhet. Jämför man med fig. 2 ser 

man vilka områden som i intervjuerna oftast sammankopplas med vilka 

syften. Dock nämns även exempelvis växande som en effekt av musikterapi, 

kommunikation i samband med temaarbete, sammanhang som ett syfte med 

musiksamlingar eller glädje under årshjulets olika högtider. Man kan också 

se figuren helt fristående som en bild av vad musik kan åstadkomma i det 

övergripande arbetet i träningsskolan.  

 

Figur 3: Musikens syften 
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Diskussion 

Kapitlet består av tre delar, en metoddiskussion i två avsnitt; Val av metod 

och Val av vetenskaplig ansats, samt en tredje del med reflektioner kring 

innehållet i undersökningen återkopplat till litteraturen. 

Val av metod 

Mitt val av kvalitativ intervju som metod för att inhämta data grundar sig på 

det personliga mötets möjligheter till fördjupning. Följdfrågor och 

förtydliganden från både intervjuare och informant, möjligheten att följa 

upp spår i samtalet som inte kunnat förutses, information som är ickeverbal 

– gester, tonfall, kroppsspråk – är alla egenskaper hos intervjun som inte 

finns i enkätundersökningen.  

Enkät hade annars varit en möjlig metod vilken kanske hade kunnat nå fler 

informanter och därigenom bildat ett bredare underlag för undersökningen, 

men inte nödvändigtvis ett djupare. En enkätundersöknings utfall är helt 

beroende av att frågorna är utformade på rätt sätt och att instruktionerna för 

hur man ska svara är tillräckligt tydliga för respondenterna. Missförstånd 

går inte att rätta till i efterhand.   

Ytterligare en metod som hade kunnat vara lämplig i den här 

undersökningen är observation. Att finnas på plats i de respektive skolorna 

och observera arbetet med eleverna hade varit mycket intressant och givit 

värdefull empiri.  

Urvalet av intervjupersoner gjordes dels genom att jag kontaktade skolor 

och personer som jag kände till sedan tidigare, dels genom att jag fick tips 

från kollegor om skolor som jag inte kände till förut. Av de totalt sex skolor 

som jag kontaktade fick jag positivt svar från fem, varav två som jag var 

bekant med. Det fanns en risk att intervjuerna skulle påverkas av vår 

tidigare bekantskap, men när jag lyssnar till inspelningarna och läser 

utskrifterna märker jag att det inte är någon påfallande skillnad av det skälet. 

Däremot har informanterna olika inställning initialt i mötena. Ett par 

intervjupersoner är redan från start oerhört positiva till ämnet och till mig 

(oavsett om vi kände varandra eller ej) medan andra är mer avvaktande och 

tveksamma till om de kan tillföra något till ämnet. Min reflektion är att det i 

samtliga intervjuer ändå framkom värdefull information, ibland något 

svårare att få fram i situationen, men när den väl kom var den insiktsfull och 

välformulerad. 

De flesta av skolledarna hade lång erfarenhet både som pedagoger, 

skolledare och i den nuvarande tjänsten. En informant skilde sig från de 

övriga genom att både vara tämligen ny i sin tjänst och i sitt yrke som 

rektor. Det ger ett visst utslag i intervjumaterialet. Min brist på erfarenhet 

som intervjuare har förmodligen också haft sitt finger med i spelet när det 

gäller struktur och tydlighet. Alla informanterna visade sig ha en livslång 

relation till musik, vilket jag inte visste i förväg. Det kan ha påverkat deras 
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medgivande att ställa upp som informant, liksom deras inställning generellt 

till musiken i skolan. Det är omöjligt att uppskatta i vilken grad. Det 

begränsade antalet intervjuer gör att resultatet inte kan generaliseras till att 

gälla alla träningsskolor. Jag har vinnlagt mig om att tydliggöra min 

forskningsprocess och min tolkning och samtliga intervjupersoner har 

beretts möjlighet att läsa utskrifterna av våra samtal för att säkerställa 

undersökningens trovärdighet. 

Val av vetenskaplig ansats 

I efterhand kan jag se att det hade varit möjligt att också göra den här 

undersökningen med ett annat vetenskapligt perspektiv, men för det syfte 

jag hade – att få en djupare förståelse av ämnet - skulle jag även nu välja 

den hermeneutiska ansatsen, då så mycket handlar om de fyra begreppen 

som utgör den hermeneutiska processen – tolkning, förståelse, förförståelse 

samt förklaring.  

Tolkningsprocessen i den här undersökningen kan tyckas vara skenbart 

enkel, men vid en närmare anblick ser man att det är en process i flera steg. 

Dialogen mellan intervjuare och intervjuperson påverkas av a) förförståelse 

– hos bägge parter -, b) informanternas och intervjuarens personligheter 

samt c) personkemin emellan deltagarna i samtalet. Att jag i det här fallet 

var bekant med rektorerna för två av skolorna men inte med de övriga tre 

kan också ha spelat in. 

Inom teatervärlden, som är den värld jag arbetat inom under en stor del av 

mitt yrkesliv, brukar man tala om undertexter. Undertexten är det som kan 

”läsas mellan raderna” i en pjäsdialog och analyseras alltid inför en 

teaterproduktion för att publiken ska bringas att förstå det avsedda 

budskapet. Inte heller i verkliga livet säger vi alltid precis vad vi menar utan 

kanske lindar in budskapet eller säger det som vi tror att motparten vill höra. 

Således finns det alltså anledning att vara mycket lyhörd under en intervju 

så att missförstånd inte uppstår, men också i efterarbetet, under 

transkriberingen av den inspelade intervjun och i bearbetningen av den text 

som blir resultatet. Det finns risk för att en bra personkemi resulterat i 

positiva svar, kanske också att jag tolkat svaren mer positiva än de 

egentligen var på grund av att jag funnit intervjupersonen engagerad och 

intresserad av ämnet? Min egen förförståelse, det vill säga i det här fallet 

min erfarenhet av arbetet som musikterapeut inom träningskolan och min 

övertygelse om att musiken är ett verksamt medel i detta arbete, gjorde att 

jag stundtals under mötena drogs med emotionellt i informanternas 

resonemang. Dock har jag vinnlagt mig om att i efterhand lyssna till 

inspelningarna och läsa intervjutexterna med viss distans och även tagit till 

mig svar som jag inte väntat mig, eller inte stämde med min egen 

uppfattning.  

I litteraturen har jag sökt information som jag ansett relevant i 

sammanhanget och fokuserat på områden som jag funnit är centrala i 

intervjumaterialet. Även här är det fråga om tolkning, men i ännu högre 
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grad fråga om att söka ny kunskap för att kunna förklara och förstå det som 

hela undersökningen handlar om – skolledares uppfattning om musikens roll 

i träningsskolan. 

Reflektioner kring innehållet i undersökningen 

I intervjumaterialet framstår några begrepp som centrala. Här kommer jag 

att reflektera något kring dessa. 

I samtliga intervjuer omnämns musiken som ett verksamt redskap för 

kommunikation. Det är till och med det huvudsakliga syftet med 

musikterapin på en av skolorna, rektor (Erika) har där sökt projektmedel 

med den motivationen. Vad är det då som musiken har som är så verksamt? 

I litteraturen finns många exempel på det. Storr (1993) nämner den tidiga, 

preverbala, kontakten mellan mor och barn med tonfall, dynamik, rytm och 

betoningar (alla musikaliska element) som ett ursprung till att musiken kan 

vara ett alternativ till orden i kommunikation. Trevarthens (2009) forskning 

från slutet av 1970-talet har gett upphov till en senare analys av Malloch 

(ibid.) som i sin tur blev grunden till teorin om ’communicative musicality’. 

Här handlar det om medfödda mänskliga förmågor till musicerande och 

musikförståelse vilket är ett led i att upptäcka omvärlden och att samspela – 

kommunicera – med andra. Musiken kan ha flera roller i denna 

kommunikation, dels samspelet i sig själv, dels genom att erbjuda en trygg 

och stödjande ram i nuet. Wigram och Elefant (2009) lyfter fram att 

musiken bör uppfattas som en kommunikation som djupt engagerar 

människors känslor och tankar – därav dess läkande kraft. I Bergström-

Isacssons (2011) undersökning framgår tydligt att musiken är en 

betydelsefull väg till kommunikation för personer med Rett syndrom och 

Storr (1993) framhåller musiken som en viktig kommunikationskanal där 

verbalt språk saknas, exempelvis hos personer med autism. Inom 

Community musicality (Pavlicevic & Ansdell, 2009) talar man om 

förhållandet mellan social och musikalisk erfarenhet som aktiverar två 

funktioner, dels musik som främjar mänsklig kommunikation dels musik 

som främjar mänskligt samarbete. Min tolkning av detta är att den 

musikaliska kommunikationen i förlängningen verkar kunna generaliseras 

till andra sociala situationer, på samma sätt som det lilla barnet utvecklas 

och vidgar sin värld från mamma-barnrelationen till andra relationer och 

miljöer. 

Ett annat begrepp som förekommer på flera ställen i materialet är glädje. 

Många av de musikaliska aktiviteterna som nämns i intervjuerna sägs vara 

lustfyllda och generera glädje. I Pålssons (2007) material finns glädjen med 

som en av effekterna av musikterapi medan Bergström-Isacsson (2012) 

framhåller att musikterapi med personer med funktionsnedsättning 

visserligen kan ses som en trevlig stund men främst är ett arbete med 

kontakt, kommunikation och sensorisk stimulans. Enligt min uppfattning 

kan det lustfyllda i situationen vara en förutsättning för att dessa syften över 

huvud taget kan uppnås. Som Robbins (1993) betonar; glädjen är en 

betydelsefaktor som inte ska undervärderas. Glädjen är enligt honom 



 40 

betydligt mer än att ha kul eller att ha en trevlig stund. Glädjen i att 

upptäcka det personliga uttrycket eller att finna musikalisk kreativitet 

tillsammans med en musikterapeut kan vara omvälvande. Den kan ge en 

befrielse från känslor av förvirring, begränsning och otillräcklighet och 

skapa en positiv känsla av individualitet som är grundläggande optimistisk.  

Detta stämmer överens med min egen erfarenhet av arbete med barn med 

funktionsnedsättningar, såväl fysiska som mentala. Glädjen som uppstår i 

musiken (både individuellt och i grupp) kan balansera och underlätta 

svårigheterna i det dagliga livet. Min uppfattning är att glädjen, som resultat 

av musikterapi eller annan musikaktivitet, också är en energikälla som kan 

bära en individ från ett tillfälle till nästa, från vecka till vecka.   

Växande, självförtroende och självkänsla är andra viktiga begrepp som 

förekommer i intervjumaterialet. En av informanterna (Filippa) nämner hur 

hon många gånger sett hur musiken bidragit till ett växande bland annat i 

samband med att elever fått tillfälle att framträda inför gruppen vilket har 

gett både ökat självförtroende och lust. I Pålssons (2007) undersökning finns 

också begreppet självförtroende som en följd av musikterapin. Robbins 

(1993) menar att användningen av välkända sånger kan stärka upplevelsen 

av att lyckas hos barnet och därigenom höja självkänslan. Välkända sånger 

– favoritsånger är viktiga för många barn med utvecklingsstörning och i 

forskningen kring Rett syndrom (Bergström-Isacsson, 2011; Wigram & 

Elefant, 2009) påvisas att dessa flickor har favoritsånger som de också kan 

uttrycka sina känslor för och göra val mellan.  

Viktigt i detta sammanhang är naturligtvis att bli förstådd. I en av mina 

intervjuer (Cecilia och Desirée) nämns en elev som tydligt visat att han inte 

tyckte om musik och blev förstådd tack vare sitt ljudliga ”Neej!”.  Alla har 

inte den förmågan att uttrycka sig. Granberg (2007) nämner svårigheten för 

barn med kommunikationssvårigheter att meddela att musiken är på något 

sätt obehaglig, och Bergström-Isacsson (2011) lyfter fram risken för att 

misstolka ansiktsuttryck och ”falska leenden”.  Det kan vara ytterst små 

uttryck som man får vara observant på. Det kräver enligt min mening ett 

stort kunnande och ett lyhört förhållningssätt hos omgivningen. 

De ovanstående begreppen står inte var för sig isolerade från varandra. De 

flyter in i varandra och är en förutsättning för varandra. Grundläggande är 

kommunikationen som kan ge glädje och samhörighet och en förmåga att 

påverka sitt dagliga liv och sina omständigheter vilket i sin tur genererar ett 

ökat självförtroende och en höjd självkänsla. Att genom det musikaliska 

samspelet få en större delaktighet i det sociala samspelet ger förmåga till 

samarbete (Pavlicevic & Ansdell, 2009) och ett växande från upplevelsen av 

ett Jag till ett Vi och i förlängningen ett Oss – att man som person är del av 

en gemenskap och ett sammanhang. Trevarthen och Malloch (2009) 

uttrycker det som att ett musikaliskt rum lättare får människor att enas än en 

verbal diskussion, genom att musikens natur att sammanföra människor med 

varandra är väsentlig i musikens läkande förmåga.  

Att musiken är ett så kraftfullt medel, att den kan aktivera, vitalisera, skapa 

glädje eller ro men också kan väcka obehag beroende på situation och behov 
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är något som enligt min mening – i ljuset av vad denna undersökning visar - 

fordrar kunnighet och relevant kompetens hos den som använder den. Det 

ställer också krav på ett lyhört och respektfullt förhållningssätt.  

Musikterapeuter har i sin profession dessa förutsättningar, liksom en 

motiverad och intresserad musiklärare kan ha det, och även exempelvis en 

specialpedagog förutsatt att hon eller han har det musikaliska kunnandet. 

Dock menar jag att träningsskolans elever har rätt till att få så goda 

förutsättningar som möjligt till utveckling och växande under sin skoltid och 

att få tillgång till kvalificerad hjälp i alla ämnesområden. 

Förslag till vidare forskning 

I forskning på master- eller doktorandnivå skulle man kunna gå vidare 

antingen med större bredd, genom att göra en enkät som skickas ut även till 

skolor utanför Stockholmsområdet, eller på djupet, genom personliga 

intervjuer med verksamma musikterapeuter och musiklärare inom 

träningsskolan, samt observationer av det musikaliska arbetet i utvalda 

skolor. En sådan undersökning som den sistnämnda kunde tillföra värdefull 

kunskap om ett föga beforskat område. 

Det skulle också vara intressant att göra en studie liknande den forskning 

som gjorts på flickor med Rett syndrom, men med en grupp barn med 

slumpvis utvalda andra diagnoser för att undersöka deras reaktioner på 

musik.  

Slutsats 

Utifrån syftet kan jag konstatera att de intervjuade skolledarna menade att 

musiken i träningsskolan har en betydelsefull roll. De gav många exempel 

på hur den används inom olika områden i såväl stora som små sammanhang, 

som ett sätt att lära och växa, som en glädje- och energikälla och som en väg 

till kommunikation och samspel, både musikaliskt och socialt. Intressant är 

att det framkom i intervjuerna att samtliga informanter musicerar på något 

sätt privat.  

Uppsatsens titel, Klingande kommunikation, är en talande rubrik för vad 

musiken på många sätt är i detta sammanhang. Något jag allt mer har insett 

är att alla de syften och effekter av musiken som framkommit i 

undersökningen också mynnar i något essentiellt i skolans uppdrag – 

nämligen elevens rätt till utveckling. Som det står formulerat i Lgr 11: 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredsställelse som det ger att få göra framsteg och övervinna 

svårigheter. (Skolverket, 2011, s. 10) 
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