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Studiens syfte är att undersöka vad musiklärare anser att musikämnet har för betydelse för ele-

ver i grundsärskolan år 7-9. För detta ändamål har kvalitativa intervjuer med tre verksamma 

musiklärare inom skolformen genomförts med utgångspunkt i två frågeställningar som behand-

lar lärarnas mål med undervisningen och hur de förhåller sig till styrdokumenten. 

 

Resultatet av studien visar att informanterna har varierande mål med sin undervisning där det 

som lyfts fram som viktigast för informanterna är utvecklingen av elevernas självförtroende, 

att eleverna får en upplevelse under musiklektionerna, samt att eleverna ges möjlighet att mu-

sicera och att skapa sig ett intresse för musik. Musikämnet ses i stor utsträckning som ett prak-

tiskt ämne där eleverna bland annat får möjlighet att skapa och vara kreativa. Utifrån några av 

informanternas uttalanden utläser vi att musikundervisningen är en möjlig arena för att arbeta 

musikterapeutiskt med eleverna. Informanterna ser också musik som ett identitetsskapande 

verktyg. 

 

Det råder i stor utsträckning en medvetenhet hos informanterna om kursplanen i musik (Lgrsä 

11) och dess kunskapskrav. Däremot finns en oenighet om arbetet kring bedömning och be-

tygssättning – huruvida bedömningen ska ske utifrån elevens förutsättningar, om betyg ska sät-

tas och vilka betygsbeteckningar som i sådana fall ska användas. Samtliga informanter är över-

ens om att de bör vara väl förtrogna även med grundskolans kursplan i musik (Lgr 11), då 

grundsärskoleeleverna ska ges möjlighet att läsa enligt denna om eleverna har kunskapsmässiga 

förutsättningar för det. I samband med detta har informanterna diskuterat betygens betydelse 

för grundsärskoleeleverna och menar att betygen inte har någon större påverkan på elevernas 

fortsatta studier. 

 

Vidare visar studien att lärarnas ämnessynsätt och förhållande till styrdokumenten påverkar 

vilken betydelse musikämnet får för grundsärskoleeleverna, och därmed också elevernas möj-

lighet till mening och livskvalitet.  
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INLEDNING 
 

När det treåriga projektet Vild Vacker Vuxen startade sin kursverksamhet i Örebro 2010 öpp-

nades en ny värld för oss. Projektet syftade till att erbjuda “estetisk verksamhet för vuxna per-

soner med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum” (Studieförbundet Vuxenskolan 

2014) och drevs av Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet och FUB (Föreningen för 

barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). Vi har tillsammans varit engagerade i kultur-

verksamhet inom projektet genom att vara ledare för kör, teater, musikstunder på gruppbostäder 

och utöver projektet till viss del även inom kulturskolans verksamhet för barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning. 

 

Under vår uppväxt har ingen av oss befunnit oss i sammanhang där möten med människor med 

den funktionsnedsättning som projektet riktat sig till varit en självklarhet. Särskolan har inte 

varit en del av den verksamhet inom vilken vi har studerat och under våra snart fem år på lärar-

utbildningen vid Musikhögskolan har vi inte kommit i direkt kontakt med grundsärskolan. Fo-

kus har i stället legat på de läroplaner som rör grund- och gymnasieskola och vår VFU har 

därmed också främst koncentrerats mot dessa skolformer. 

 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11) togs kursen estetisk verksamhet bort som 

obligatorium och övergick istället till att bli en valbar kurs. När vi under förarbetet inför inter-

vjuerna kom till insikt om att kursen fortfarande finns kvar som obligatorium på gymnasie-

särskolan (Skolverket 2014) väcktes tankar om musikämnets syfte i skolan. Ur våra erfaren-

heter av musikverksamhet med individer med funktionsnedsättning har vi upplevt ett större 

fokus på värden såsom gemenskap och glädje än det klingande resultatet. Vi ställer oss därför 

frågan om musikämnet har en annan betydelse för särskoleelever än för andra skolformer?  
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BAKGRUND 

 

I detta kapitel redogör vi för det vi anser vara av central betydelse för förståelsen av grund-

särskolans verksamhet. I den första delen beskrivs på vilka grunder ett beslut tas om att en elev 

ska gå i grundsärskolan. Fortsättningsvis redogör vi för särskolans uppdrag och därefter vad 

styrdokumenten säger – där vi bland annat klargör skillnader mellan Lpo 94 och Lgrsä 11, 

musikämnets syfte, och hur bedömning och betygssättning går till i grundsärskolan. Slutligen 

presenterar vi två specialpedagogiska perspektiv; kategoriskt perspektiv och relationellt per-

spektiv. 

 

Vem tas emot i grundsärskolan? 
 

Grundsärskolan är en skolform som finns till för de elever som inte klarar av att gå i grundsko-

lan på grund av en utvecklingsstörning. Följande bestämmelse går att finna i Skollagen (SFS 

2010:800): 

 
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utveckl-

ingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av 

barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som 

omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning (SFS 2010:800, 7 Kap, 5 

§). 

 

Utredningens fyra delar omfattas alltså av; den pedagogiska bedömningen, vilken fastställer 

om eleven har förutsättningar att nå kunskapskraven för grundskola respektive gymnasieskola 

och den psykologiska bedömningen som klargör om eleven har en utvecklingsstörning och då 

även i vilken grad. Den medicinska och sociala bedömningen fastställer om det finns anled-

ningar som bidrar till elevens inlärningssvårigheter, varav den tidigare ser till medicinska orsa-

ker och den senare till om det finns orsaker i eller utanför skolan. Utredningen görs av personer 

med adekvat utbildning för de olika områdena (Skolverket 2013). 

 

Vad är särskolans uppdrag? 

 

Samtliga skolformers uppdrag är att ge alla elever kunskaper och färdigheter som främjar deras 

utveckling till fungerande samhällsmedborgare (Skolverket 2009a). 

 
[Det handlar inte bara] om traditionella ”skolkunskaper”, att kunna läsa, räkna och skriva, utan också 

förmågan att klara det dagliga livet, förmågan till socialt samspel och till att hantera både sin egen 

och andras olikheter (Skolverket 2009a, s 22).   

 

I en forskningsstudie (Blom i Skolverket 2009a) med lärare i särskolan utkristalliseras fyra 

huvudsakliga målsättningar som syftar till att ge eleverna ”kunskaper i basämnen (läsa, räkna, 

skriva), utveckla deras självförtroende, ge dem en social fostran samt erbjuda dem en lustfylld 

tillvaro” (Skolverket 2009a, s 23). Kombinationen av dessa målsättningar ses som komplicerad 

då lärarna uttrycker en rädsla för att för högt ställda kunskapskrav ska utmana och sänka ele-

vernas självförtroende (Skolverket 2009a).  

 

Resultatet från en lägesbedömning som Skolverket (2009a) genomförde 2007 visar att samban-

det mellan undervisning och mål i särskolan sällan stämmer överens och menar att särskolans 

undervisning “ofta innehåller för lite av sådana krav och utmaningar som kan leda till en bättre 

kunskapsutveckling” (Skolverket 2009a, s 24). Detta bottnar i något Skolverket (2009a) beskri-
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ver som ”den generella samhällssynen” (ibid. s 6) vilken har lett till att särskolan tidigare foku-

serat värden som att bota och ge omsorg i stället för att hjälpa eleverna i deras kunskaps- och 

kompetensutveckling. Skolverket (2009a) hävdar dock att: 

 
Särskolan har samma krav på sig som all övrig skolverksamhet när det gäller att främja elevernas 

kunskapsutveckling och att ge dem de redskap de behöver för att, så långt det för varje individ är 

möjligt, förstå och hantera omvärlden (Skolverket 2009a, s 8). 

 

Varje individ har alltså, utifrån sina förutsättningar, rätt till en likvärdig utbildning och ska ges 

möjlighet att bidra till samhället (Skolverket 2009a).  

 

Vad säger styrdokumenten? 
 

Grundsärskolan och grundskolan har tidigare delat samma läroplan (Lpo 94) men haft olika 

kursplaner. Grundsärskolans kursplan i musik reviderades år 2000 och från och med år 2011 

har grundskolan och grundsärskolan olika läroplaner: Lgr 11 respektive Lgrsä 11. 

 

Musikämnets syfte 

 

Syftesbeskrivningarna av musikämnet har förändrats i och med att nya läroplaner inrättats. In-

nan Lpo 94 inrättades syftade musikundervisningen i stora drag till att förbättra elevernas soci-

ala utveckling (Varkøy 1996). Detta kritiserades och resulterade i tydligare mål där det centrala 

i ämnet nu var att spela, skapa och lyssna till musik. Däremot sades musikämnet även ha en 

nyttofunktion för elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen i skolan och legitimerades därför 

till viss del även utifrån denna egenskap (Skolverket 2011a). “Musikämnet kan tjäna som kon-

kret utgångspunkt för lärande i andra ämnen” (Skolverket 2000).  

 

Det centrala innehållet i dagens kursplan för musik (Lgrsä 11) skiljer sig inte från den förra. I 

den nuvarande kursplanen har det dock utgåtts ifrån att musik har ett värde i sig. Emellertid 

förbises inte de vinster för andra sammanhang som kan bli ett resultat av musikundervisningen, 

exempelvis elevernas utveckling av sin kreativitets-, samarbets- och ansvarsförmåga (Skolver-

ket 2011a). Skolverket (2011b) menar att “musik i första hand är en konstnärlig uttrycksform 

och en kommunikationsform” (Skolverket 2011b, s 54).  I kursplanen i musik (Lgrsä 11) besk-

rivs att eleverna ska utveckla sin förmåga att vara aktiva i musikaliska sammanhang, genom att 

lyssna till musik och att själva musicera. Detta kan vara betydelsefullt för elevernas personliga 

utveckling och bidra till social gemenskap (Skolverket 2011b). 

 

Undervisning i grundsärskolan 

 

I den obligatoriska särskolan (Lpo 94) fanns inga krav på att betyg skulle sättas. Efter avslutad 

skolgång fick eleverna istället ett studieintyg som bevis på genomförd och avslutad grund-

särskola (Skolverket 2009b). På begäran av en elev eller vårdnadshavare kunde dock ett allmänt 

studieomdöme och/eller betyg komplettera studieintyget. I kursplanerna för grundsärskolan 

fanns inga betygskriterier men i de fall ett slutbetyg ändå skulle sättas fick läraren utgå ifrån de 

kursmål som fanns i respektive ämne och jämföra dessa med elevens kunskaper (Skolverket 

2009b). I kursplanen för musik (Skolverket 2000) gavs läraren information om att målen som 

eleverna skulle ha uppnått efter avslutad skolgång skulle anpassas efter varje individ. Uppma-

ningen “eleven skall efter sina förutsättningar” (Skolverket 2000) stod i direkt kontakt med de 

efterföljande målen. Detta skiljer sig från dagens kursplan i musik (Lgrsä 11) där ingen sådan 

uppmaning finns. I Lgrsä 11 beskrivs dock följande: 
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En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anled-

ningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla (Lgrsä 11, s 8). 

 

I kommentarmaterialet för grundsärskolans kursplaner beskrivs att: 

 
[Lärare] behöver komma överens om vad som krävs för att kunna konstatera att eleven verkligen 

har medverkat respektive bidragit i aktiviteterna. Det behövs också kunskap och kännedom om varje 

enskild elev för att kunna avgöra när den enskilda eleven medverkar eller bidrar (Skolverket 2011b, 

s 9). 

 

Från mål till kunskapskrav 

 

I den nya läroplanen (Lgrsä 11) har rubriken mål att sträva mot ersatts av rubriken centralt 

innehåll. Till skillnad från kursplanen i musik för grundsärskolan (Skolverket 2000) innebär 

dagens kursplan att samtliga punkter under centralt innehåll ska behandlas, om än i stor eller 

liten utsträckning. Det framgår också tydligare vilket innehåll som ska bearbetas under musik-

lektionerna i år 7-9. 

 

Vidare har mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas (Skolverket 2000) ersatts 

med kunskapskrav (Lgrsä 11). Kunskapskraven motsvarar i den nuvarande kursplanen be-

tygskriterier för betygen A-E. Där förekommer en konsekvent begreppsanvändning såsom ex-

empelvis “medverka” och “bidra” i kunskapskraven för betyget E i jämförelse med “väl funge-

rande” och “med säkerhet” för betyget A (Skolverket 2011b). Om en elev i grundsärskolan inte 

når upp till kraven för betyget E sätts inget betyg i ämnet, inte heller F eller streck – symboler 

som står för ett icke godkänt resultat (Skolverket 2012a; SFS 2010:800, 11 kap, 20 §). 

 

I likhet med Lpo 94 utfärdas efter avslutade studier ett intyg på att eleven gått sin utbildning. 

Elev eller vårdnadshavare kan begära ett allmänt studieomdöme, vilket kompletterar studiein-

tyget. Omdömet är avsett att ge eleven möjlighet till fortsatta studier (SFS 2010, 11 kap. 17 §). 

Liksom studieomdömet kan betyg fungera kompletterande till studieintyget. Däremot får en 

elev i grundsärskolan betyg i sina ämnen endast om elev eller vårdnadshavare ber om det och i 

så fall sätts betyg i slutet av varje termin i årskurs 6-9, eller när ämnet slutförts (SFS 2010, 11 

kap. 19 §). 

 

Bedömningsaspekter 

 

I Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 15 §) beskrivs att elever ska vara medvetna om på vilka 

grunder läraren sätter sitt betyg. Detta förutsätter att läraren själv förstår innebörden av kun-

skapskraven för att kunna betygssätta eleven. I Diskutera kunskapskraven (Skolverket 2012b) 

finns förslag på hur lärare, tillsammans på arbetsplatsen eller med lärare från andra skolor, inom 

eller utanför sitt ämne, kan ta fram “bedömningsaspekter” användbara för bedömning av elev-

arbeten. Vidare kan lärare få förslag på tillvägagångssätt för att, utifrån kunskapskrav och 

centralt innehåll ta fram dessa bedömningsaspekter. Förutom att lärare utifrån bedömningsa-

spekterna kan göra en säkrare bedömning av eleverna blir det också tydligare för vårdnadsha-

vare och elever själva – vad som krävs av eleverna för att nå kunskapskraven. 
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Grundsärskola och grundskola 

 

Om en elev i grundsärskolan har förutsättningar för att, och således ska, läsa ämnen enligt 

grundskolans kursplaner fattas beslut av rektorn i samråd med elevens vårdnadshavare (SFS 

2010:800, kap 11, 8 §). Då en elev får betyg inom båda skolformerna får eleven två betygsdo-

kument, ett för grundsärskolan och ett för grundskolan (SKOLFS 2011:157, § 10). I betygsdo-

kumentet för grundsärskolan ska det i noteringsfältet antecknas att eleven fått grundskolebetyg 

i ett eller flera ämnen (SKOLFS 2011:157, 12 §). 

 

Specialpedagogiska perspektiv 
 

Inom den specialpedagogiska forskningen utmärker sig två grundläggande perspektiv; ett indi-

vidualistiskt som grundläggs inom medicin och psykologi och ett sociologiskt. Dessa perspek-

tiv beskrivs av flera forskare där deras tolkningar av perspektiven har flera gemensamma näm-

nare, men benämns olika (Nilholm 2005). Vi har valt att använda benämningarna kategoriskt 

perspektiv och relationellt perspektiv som brukas av bland andra Aspelin (2013) och Emanu-

elsson m.fl. (2001).   

 

Kategoriskt perspektiv 

 

Kännetecknande för det kategoriska perspektivet är att individen ses som problembärare med 

brister som bestäms utefter ett medicinskt och psykologiskt perspektiv genom att undersöka 

hur individen avviker från det som ansetts vara det normala. Förutom detta förekommer i vari-

erande grad, om än befintlig, tron på särskiljande undervisning där rätt undervisningsmetoder 

som passar den diagnostiserade individen ska finnas. Det finns också en stark tilltro till speci-

alpedagoger som med expertkunskap ska ta sig an problematiken (Nilholm 2005). 

 

Relationellt perspektiv 

 

Som en kritik till ovanstående traditionella perspektiv har ett nytt synsätt vuxit fram. Kritiken 

inom detta perspektiv grundar sig i det faktum att individer utifrån det kategoriska synsättet ses 

som problembärare. Det grundläggande tankesättet för det relationella perspektivet är istället 

att “specialpedagogiska behov [ses] som sociala konstruktioner snarare än som individuella 

tillkortakommanden” (Nilholm 2005, s 126). Aspelin (2013) menar att forskning inriktad på 

det relationella perspektivet ser människan som en relationell varelse och att pedagogiska fe-

nomen därför inte kan förstås utifrån enbart en synvinkel; “utbildning, undervisning, lärande 

osv. beskrivs, analyseras och tolkas i termer av relationer” (ibid. s 14). Samspelet mellan peda-

gogiken och skolans olika aktörer blir därför viktigt i sammanhanget: 

 
Ett relationellt perspektiv innebär dessutom att elevers förutsättningar i olika avseenden också ses 

relationellt, dvs förändringar i omgivningen förutsätts kunna påverka möjligheterna att uppfylla 

vissa på förhand uppställda krav eller mål (Emanuelsson m.fl. 2001, s 23). 

 

Det är alltså av stor vikt att förflytta fokus från den enskilda elevens svårigheter till att proble-

matisera varför specialpedagogik i sig är nödvändigt (Emanuelsson m.fl. 2001). Detta rimmar 

väl tillsammans med Nilholms (2005) tankar genom vilka han hävdar “alla individers rätt att 

vara en del av den “normala” praktiken” (Nilholm 2005, s 128). För att ovanstående målsättning 

ska vara en reell verklighet krävs lösningar som grundar sig i att hela (den komplexa) utbild-

ningsmiljön analyseras. Detta är förståeligt nog kunskaps- och tidskrävande och därför blir 
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tidsaspekten något att ta med i beräkningen inom det relationella perspektivet. Inom perspek-

tivet premieras långsiktiga utbildningsplaneringar, till skillnad från kortsiktiga lösningar på 

akuta problem (Emanuelsson m.fl. 2001).   

 

Tradition möter alternativ 

 

Skillnaden mellan det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet är således att 

det förra beskriver en elev med svårigheter till skillnad från det senare där eleven istället besk-

rivs befinna sig i svårigheter (Emanuelsson m.fl. 2001). Traditionellt sett har det kategoriska 

perspektivet dominerat det specialpedagogiska området och Emanuelsson m.fl. (2001) menar 

att det därför är av stor vikt att: 

 
[…] den tradition vi haft i skolan att framför allt fokusera det enskilda barnet och dess svårigheter nu breddas 

så att synfältet öppnas mot barnets hela situation. Det gäller framför allt att se och förstå hur barnet möter 

verksamheten/undervisningen och hur verksamheten möter barnet (SOU 1997:108 i Emanuelsson m.fl. 2001, 

s 88). 

 

Jerry Rosenqvist (2013) beskriver också denna förändring i synsätt, både i undervisning och i 

forskning inom specialpedagogiken men menar dock att resultatet av utvecklingen inte är be-

ständig och därför regelbundet bör granskas, något som bekräftas av Claes Nilholm (2007): 

 
Specialpedagogik är ett oerhört viktigt verksamhetsområde, framförallt för att det berör vad som 

traditionellt beskrivs som svaga grupper. Inte minst av detta skäl är det viktigt med reflektioner över 

området (ibid. s 23). 

 

Rosenqvist (2013) menar att reflektioner är viktiga då han sett en tillbakagång mot en skola där 

elever särskiljs från varandra. En möjlig orsak till detta tror han kan vara att skolan blir mer och 

mer resultatstyrd “där lätta – ofta kvantitativt registrerade – resultat blir viktigare än själva 

kvaliteten” (ibid. s 27). 

 

Emanuelsson m.fl. (2001) menar att i de fall elever diagnostiseras utifrån det kategoriska per-

spektivet, när utredningen alltså bottnar i individernas egenskaper trots att det finns anledning 

att även ta hänsyn till det relationella perspektivet, leder det till segregering snarare än inklude-

ring. Den särskiljningen kopplas samman med individers behov snarare än olika verksamheters 

eller pedagogiska behov. I dessa fall består specialpedagogiken av metodik för att behandla de 

individuella problem som finns, till skillnad från utveckling av exempelvis undervisning som 

på längre sikt ska inkludera elever med svårigheter; åtgärder inom det relationella perspektivet. 

Samtidigt som specialpedagogiken används för att hjälpa elever med svårigheter fortskrider 

”den s k vanliga undervisningen lite hårdraget uttryckt […] som en oföränderlig konstant” vil-

ket innebär att en inkludering av eleverna med särskilda behov inte möjliggörs (Emanuelsson 

m.fl. 2001, s 130). 

 
I förlängningen av dessa tankar kan man skönja en utopi där specialpedagogiken upphör och där 

skolans verksamhet förmår möta varje barns behov utifrån dess egna förutsättningar, dvs. utan att 

behöva skapa ett segregerande språkbruk eller segregerande institutionella arrangemang (Nilholm 

2005, s 22). 
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PROBLEMOMRÅDE 
 

I enlighet med våra erfarenheter från VVV (Studieförbundet Vuxenskolan 2014) visar forsk-

ning (Skolverket 2009a) att lärare inom särskolans verksamhet upplever en rädsla för att ställa 

för höga krav på sina elever. Detta kan innebära att ett glapp uppstår mellan de kunskapskrav 

som finns i kursplanerna för särskolan och de kunskaper som eleverna lämnar skolan med.  

 

Eftersom vår musiklärarutbildning ej fokuserat särskolans verksamhet samt att kursen estetisk 

verksamhet tagits bort som obligatorium från gymnasieskolan men inte från gymnasiesärsko-

lan, har vi intresserat oss för särskolans verksamhet och vill undersöka musikämnet inom 

grundsärskolan. Förutom att undersöka vad informanterna värdesätter i sin undervisning har vi 

valt att undersöka deras förhållande till styrdokumenten, såsom kursplanen i musik och skolla-

gen, då vi tror att det kan påverka vilken betydelse musikämnet får för eleverna. Dessutom 

önskar vi kunna bidra till en ökad kritisk reflektion kring grundsärskolan som verksamhet då 

individer med funktionsnedsättning ”traditionellt beskrivs som svaga” (Nilholm 2007, s 23).   

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad musiklärare anser att musikämnet har för betydelse 

för elever i grundsärskolan år 7-9. 

 

 Vilka mål har musiklärarna med sin undervisning? 

 Hur förhåller sig musiklärarna till styrdokumenten?   

 

Avgränsning 

 

Vi hade en önskan om att göra vår undersökning inom ramen för vår lärarutbildning. Då gym-

nasiesärskolans kurs estetisk verksamhet inte nödvändigtvis innebär musikverksamhet utan kan 

innefatta andra estetiska uttrycksformer valde vi istället att undersöka den obligatoriska musik-

undervisningen inom grundsärskolans år 7-9. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 

Som analysverktyg för undersökningens resultat presenteras nedan sex olika synsätt på musik 

som skolämne. Utöver dessa ämnessynsätt kommer vi som teoretisk utgångspunkt också att 

använda oss av begreppet den musikaliska erfarenhetens egenvärde samt beskriva några för-

fattares syn på musik med individen i centrum. 

 

Musikens och musikämnets betydelse 

 

Sex ämnessynsätt 

 

Hanken och Johansen (2013) menar att även om det finns en kursplan i musik för lärare att 

förhålla sig till betyder detta inte nödvändigtvis att den speglar hur undervisningen ser ut och 

därför har den enskilde lärarens ämnessynsättstor påverkan på ämnets utformning. I det följande 

presenterar vi sex olika sätt att se på musikämnet. 

 

Trivselämne 

Musikämnet används i viss utsträckning som trivselämne inom bland annat grundskolan. Uti-

från det här synsättet läggs vikten på att det skapas en god social miljö, att eleverna trivs med 

aktiviteterna i musikundervisningen och upplever tillhörighet och sammanhållning. Musika-

liska krav som prestation, kvalitet och bemästrande får inte prioriteras på bekostnad av trivseln 

(Hanken & Johansen 2013). 

 

Kunskapsämne 

Musik som kunskapsämne är ett synsätt där vikten ligger på kunskap om musik, exempelvis 

notation, musikhistoria och musikbegrepp. Hanken och Johansen (2013) diskuterar huruvida 

det är lättare att sätta betyg i musikämnet om större delen av undervisningen bygger på ovan 

nämnda kunskaper, då denna typ av kunskap kan anses lättare att mäta till skillnad från kling-

ande resultat. 

 

Musiskt ämne 

Utifrån ett synsätt om musikämnet som musiskt1 ämne är individens totala personlighetsut-

veckling det viktigaste med undervisningen. Det innebär att varken ämnet, kulturen eller sam-

hället sätts i fokus, utan eleven. “Den musikkpedagogiske virksomheten skal vaere et bidrag till 

utvikling av hele mennesket” (Hanken & Johansen 2013, s 181). Förutom detta läggs stor ton-

vikt vid att uppnå nya upplevelser och uttryck snarare än att arbeta fram ett färdigt resultat. 

Även spontanitet och kreativitet är något som eftersträvas i arbetet med musik och därför blir 

improvisation och komposition viktigt. Slutligen är tanken om att samarbeta med andra ämnen, 

i synnerhet konstnärliga ämnen, central (Hanken & Johansen 2013). 

 

Kritiskt ämne 

I vårt kommersiella samhälle brukas musik i många olika sammanhang, och vilken repertoar 

som används eller synliggörs styrs av varierande krafter. Detta innebär indirekt att kulturlivet 

förtrycker vissa kulturer men framhäver andra (Hanken & Johansen 2013). Detta fenomen fö-

rekommer även i skolans värld, där den rådande kulturella smaken inte alltid överensstämmer 

med alla individers smak vilket kan leda till inacceptans och förtryck. Detta ligger till grund för 

                                                        
1 Begreppet musisk härstammar från det grekiska ordet mousiké där språket, diktningen, dansen och musiken ses 

som en helhet (Varkøy 1996). Ur detta synsätt har Jon-Roar Bjørkvold (i Varkøy 1996) hämtat inspiration och 

menar att det i musikpedagogiska sammanhang först och främst handlar om att utveckla hela människan. 
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att bruka musikämnet i skolan som ett kritiskt ämne där det läggs vikt vid att ”[…] elevene skal 

utvikle kritisk bevissthet og handlingsberedskap, slik at de kan frigøre seg fra undertrykkende 

krefter i samfunnet” (Hanken & Johansen 2013, s 183). Vidare menar Hanken och Johansen 

(2013) att förtrycket också drabbar elever med funktionsnedsättning, då de blir bedömda utifrån 

sina begränsningar i stället för möjligheter.  

 
Å se det som en musikkpedagogisk oppgave å hjelpe elever med funsjonshemninger til å frigjøre 

seg fra undertrykkelse, kan oppfattes som å ta dem på alvor på en annen måte enn <<bare>> å hjelpe 

dem til å lære å synge eller spille (ibid. s 184).  

 

Utifrån ett synsätt på musikämnet som kritiskt ämne är det alltså viktigt att musik aktivt mot-

verkar förtryck genom att ge eleverna självförtroende och möjlighet att utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar (Hanken & Johansen 2013). 

 

Färdighetsämne 

Inom ämnessynsättet färdighetsämne syftar musikundervisningen till att eleverna ska lära sig 

att hantera musikinstrument och sin röst. Inom detta synsätt är en grundläggande tanke att ele-

verna ska kunna utöva musik på en viss nivå. En annan grundtanke är att eleverna behöver 

tillägna sig vissa färdigheter innan arbetet med uttryck, teori och skapande kan ta sin början. 

Det kan exempelvis visa sig i en kör där ledaren inte börjar arbeta med musikaliskt uttryck 

innan körmedlemmarna kan sina stämmor (Hanken & Johansen 2013). 

 

Mediaämne 

I dagens samhälle är ungdomar i större eller mindre utsträckning väl förtrogna med de tekniska 

hjälpmedel som används och är mer eller mindre bekanta med dagens musikliv. Utifrån elever-

nas erfarenheter inom dessa sammanhang syftar musikämnet som mediaämne till att ge elever 

kunskap om musikens roll i media och att kunna se kritiskt på den, men också på samhället i 

stort vilket också gör musikämnet till ett mer allmänpedagogiskt verktyg. Förutom det vill mu-

sikämnet som mediaämne syfta till att lära elever att hantera de tekniska hjälpmedel som an-

vänds inom musikområdet såsom exempelvis notations- och musikproduktionsprogram, men 

också hur eleverna själva kan inhämta kunskap om musik via internet, exempelvis en instrukt-

ionsvideo för violinutlärning. Med erfarenheter inom föregående områden vill ämnet syfta till 

att göra eleverna till potentiella aktiva deltagare i musiklivet (Hanken & Johansen 2013). 

 

Många ungdomar använder musik som identifieringsverktyg och genom att dela musik, både 

sin egen och andras, visar elever vem han eller hon är;  

 
Siden kultur også har med identitet å gjøre, vil svaret på dette spørsmålet få store konsekvenser for 

hvilke elevgrupper som skal kunne identifisere seg med skolen (Klempe i Hanken & Johansen 2013, 

s 186). 

 

Med ämnessynsättet musikämne som mediaämne blir det därför i skolsammanhang viktigt att 

diskutera vilken musik som ska finnas i undervisningen (Hanken & Johansen 2013). 

 

Den musikaliska erfarenhetens egenvärde 

 

Dagens samhälle blir mer och mer komplext och i anslutning till detta menar Øivind Varkøy 

(2013) att en rationalitet, som hävdar att allt vi gör ska ha relevans, växer sig allt starkare; 

 
Eftersom det verkar svårt att föreställa sig och argumentera för att någonting som helst har ett värde 

eller en mening i sig självt, ska jag försöka dryfta möjligheten att fylla uttrycket ”den musikaliska 

erfarenhetens egenvärde” med ett innehåll som kan ge god mening idag (ibid. s 1). 
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I relation till citatet ovan lägger Varkøy (2013) i diskussionen om musikens relevans vikt vid 

det mellanmänskliga möte som uppstår i arbete med musik, och inte till ett verk eller en kom-

position i sig. ”Musik [är] någonting människor gör tillsammans” (Varkøy 2013, s 1). Det är 

alltså den musikaliska aktiviteten, erfarenheten, som är målsättningen (Varkøy 2013). Varkøy 

talar om den musikaliska erfarenhetens egenvärde och menar att erfarenheten går djupare och 

blir en del av oss, till skillnad från hans definition av en upplevelse som är något ytligt och 

oreflekterat och som inte lämnar spår (Mathiasson 2013). 

 

Musik – med individen i centrum 

 

Vi skapar vår identitet av de erfarenheter och upplevelser vi samlar på oss under vår livstid. I 

sin förståelse för vad identitet innebär ser Even Ruud (2001) tydliga kopplingar mellan en per-

sons känsloliv, kropp och självuppfattning. Han menar att känslorna ofta har stark samman-

koppling till musik och därför får musik i sin tur stor påverkan på vår identitet (ibid). Även 

Hanken och Johansen (2013) ser en stark sammankoppling mellan musik och känslor och me-

nar att musik är en nödvändighet för människans känslomässiga utveckling. Musikpedagogisk 

verksamhet kan utifrån detta perspektiv anses hjälpa elever att uttrycka sin identitet. Musik kan 

således hjälpa elever att stärka sin upplevelse av personlig värdighet och tillhörighet till tid och 

plats vilket enligt Even Ruud (2006) skapar mening och livskvalitet. Ruud (2001) beskriver hur 

livskvalitet hör ihop med fyra fenomen. Han menar att känslomedvetenhet, vitalitet, är centralt 

i de flestas musikupplevelser vilket är viktigt för upplevelsen av livskvalitet. Vidare ser Ruud 

(2001) handlingsmöjligheter i förhållande till utveckling av bemästrande och social grundkom-

petens. Det tredje är tillhörighet vilket han menar handlar om vårt förhållande till tid och rum 

liksom förbindelse till exempelvis nära relationer, etnicitet och könsidentitet. Han beskriver att 

upplevelsen av mening ofta blir aktuell i återgivningar av musikupplevelser, då musik har en 

förmåga att få oss att uppleva bland annat sammanhang i livet (ibid). 

 

Ruud (2006) talar om en musikpedagogik som är demokratisk och innefattar alla individer och 

grupper, oavsett bland annat intellektuella förutsättningar. Han önskar särskilt att musikämnet 

inte blir “et rent teori- eller vitenskapsfag, hvor man i første rekke lytter til, leser om og re-

flekterer over musikken” (ibid. s 60). Genom att lägga för stor vikt vid lärande av tekniska och 

teoretiska färdigheter inom musikämnet anser Ruud (2006) att behovet av att använda musik 

som social och kulturell plattform för ungdomars identitetsskapande går förlorat. Det viktigaste 

i musikämnet är att alla, oavsett musikaliska färdigheter, kan inkluderas och ha en central roll 

i musicerandet (Ruud 2006), då musikalisk aktivitet skapar samhörighet inom grupper (Ruud 

2001). 

 

Musikundervisning motiveras också ofta utifrån att den utvecklar egenskaper hos eleven, ex-

empelvis kreativitet och social förmåga, som har betydelse för andra ämnen och sammanhang 

(Hanken & Johansen 2013). 

 

Musikterapi 

Ruud (2001) menar att musikterapeuter har sett skolan som en arena där de kan använda sin 

kompetens för att arbeta med elever med särskilda svårigheter. Om musikundervisningen blir 

för fokuserad på att arbeta med elevens svårigheter kan det resultera i att positiva upplevelser 

blir lidande (ibid). Ruud (2001) talar vidare om en musikterapi där samspelet är i fokus, då 

hänsyn bör tas till elevens individuella förutsättningar, både personliga och musikaliska. Bland 

annat bör musikaktiviteten anpassas så att eleven känner att den har en viktig stämma och upp-

lever bemästrande.  
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METOD 

 

I följande kapitel redogör vi för vårt val av metod och urval av informanter. Därefter följer en 

beskrivning av forskningsetiska aspekter och slutligen vårt genomförande av intervjuer såväl 

som bearbetning av dem. 

 

Metodval 
 

För att på bästa sätt behandla vårt problemområde valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med 

musiklärare i grundsärskolan år 7-9. Valet av metod grundar vi i intervjuns möjlighet att genom 

följdfrågor fördjupa oss i informanternas resonemang och på så sätt nå deras uppfattningar i 

frågan. Intervjufrågorna var utformade utifrån en låg grad av strukturering vilket ger den inter-

vjuade ett stort spelrum att svara med egna ord samt låg grad av standardisering då intervjufor-

men erbjuder att frågorna ställs i den ordning som passar den enskilda intervjun bäst (Patel & 

Davidson 2011). Vi delade in frågorna i teman för att på ett enkelt sätt kunna orientera oss 

under intervjun och undvika onaturliga samtalsbyten.  

 

Urval 
 

Inledningsvis tog vi, via e-post och/eller telefon kontakt med rektorer på ett antal grundsärsko-

lor för år 7-9. Vi berättade om vad vi önskade undersöka och fick därefter vidare kontaktupp-

gifter till varje enskild skolas musiklärare. Till dessa sände vi sedan en kort presentation av oss 

själva, vårt forskningssyfte och en förfrågan om att få besöka musikläraren på dennes skola för 

att göra en intervju. Efter svar från tre intresserade musiklärare bokade vi sedan enskilda möten 

för intervjuerna. Urvalet var således ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011) eftersom vi valde 

att intervjua de musiklärare som ville delta i vår undersökning.  

 

Etiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (2002) informerar om fyra etiska aspekter som bör vidtas inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och därför presenteras dessa nedan i relation till hur vi förhållit 

oss till dessa i vår undersökning.  

 

Informationskravet innebär att studiens deltagare ska informeras om deras roll i studien, att 

medverkandet är frivilligt samt om deras rättighet att avbryta sitt deltagande. Information som 

skulle kunna tänkas påverka deltagarnas benägenhet att delta i undersökningen får ej undanhål-

las dem. Enligt samtyckeskravet ska forskaren erhålla ett samtycke från undersökningens del-

tagare. Vi inledde varje intervjutillfälle med att informera informanten om ovanstående direktiv 

efter vilket vi fick samtycke från samtliga. Vidare beskriver Vetenskapsrådet (ibid.) konfiden-

tialitetskravet som syftar till att deltagarnas personliga uppgifter inte ska kunna identifieras 

samt nyttjandekravet vilket innebär att den information som samlats in inte får användas för 

andra syften än den aktuella studien. Vi gavs tillåtelse av informanterna att spela in intervjuerna 

och upplyste dem i samband med detta om att intervjuernas innehåll endast avses för den rå-

dande studien. Slutligen beskrev vi att inspelningarna kommer förvaras oåtkomligt för utom-

stående, samt att namn på personer, skolor och platser i resultatet byts ut mot fiktiva namn för 

att informanterna inte ska kunna identifieras. 
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Genomförande 

 

För att tillägna oss en grundläggande kunskap inom vårt forskningsområde och underlag för 

våra intervjufrågor genomförde vi en pilotintervju (Patel & Davidson 2011) med en lärare med 

stor erfarenhet av arbete inom särskoleverksamhet samt studerade många av skolverkets texter 

som behandlar skolformen.  

 

Förutom att informera om de etiska aspekterna (Vetenskapsrådet 2002) berättade vi inför varje 

enskilt intervjutillfälle om våra erfarenheter från projektet VVV och hur de lett till det intresse 

som ligger till grund för vår undersökning, detta för att motivera informanten inför intervjun. 

Genomsnittslängden på intervjuerna blev en timme och våra tre intervjutillfällen skedde under 

loppet av drygt en vecka. 

 

Inför transkriberingen av intervjuerna kom vi överens om vilka symboler vi skulle använda för 

utskriften (Kvale & Brinkmann 2009) och fördelade sedan materialet mellan oss. Redan under 

transkriberingen brukades informanternas uppgifter konfidentiellt, på så vis att fingerade namn 

för personer och skolor skrevs ut, i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). Vi bearbetade de 

transkriberade intervjuerna för att kunna välja ut relevant material för vårt undersökningssyfte 

och återvände kontinuerligt till de transkriberade intervjuerna och till det inspelade materialet. 

Vi gjorde på ovan nämnda vis för att finna nya resonemang och för att säkra undersökningens 

reliabilitet genom att undvika feltolkningar av informanternas utsagor (Patel & Davidson 2011).  

 

I resultatpresentationen är vi konsekventa med att ord inom citationstecken är uttryck som in-

formanterna själva använt sig av under intervjuerna. Kursiverade ord i informanternas citat in-

nebär att orden betonats. 
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RESULTAT 

 

I det här kapitlet följer resultatet av våra intervjuer med våra informanter Sune, Gunilla och Per. 

Vi presenterar dem var för sig, inledningsvis med en beskrivning av informantens utbildning 

och erfarenhet inom grundsärskolan. Därefter följer en presentation utifrån den empiri som vi 

samlat in under de kvalitativa intervjuerna. 

 

Resultatpresentation 

 

Sune 

 

Sune arbetar som musiklärare i grundsärskolan år 7-9 och har en fyraårig musiklärarutbildning 

på högskolenivå. Han har arbetat som musiklärare inom grundsärskolan i snart tre år och har, 

efter påbörjad anställning inom särskolan läst en terminslång orienteringskurs i musikterapi. 

 

Intervju 

Sune beskriver musik som ett universellt språk och menar att musikämnet har stor betydelse 

för eleverna. Han uttrycker att musik kan “lösa många knutar och hinder som för många är 

svåra att övervinna” och för den elev som har svårt för teoretiska ämnen men lättare för estetiska 

ämnen kan musiken vara ett ämne där denne får känna sig “duktig” och där eleven kan få utlopp 

för sin kreativitet. 

 

Sune anser att många elever i grundsärskolan har dåligt självförtroende vilket han önskar att 

de, under musiklektionerna, stärker och utvecklar inför framtiden – att de ska våga ta för sig 

mer och tro på sig själva. Han beskriver att elevernas dåliga självförtroende kan vara ett stort 

problem både under musiklektionerna och vid bedömning när eleverna inte vågar visa vad de 

faktiskt kan – “alltså de kan kanske jättemycket, men man får inte fram det”. Sune menar dock 

att många elever efter uppmuntran från honom stärkt sitt självförtroende under musiklektion-

erna så pass mycket att de faktiskt vågar musicera med och inför varandra vilket bekräftar hans 

misstanke om att eleverna egentligen kan: “när de väl vågar, då kan de”. Under intervjun åter-

kommer Sune upprepade gånger till att prata om vikten av att eleverna tillägnar sig ett bra 

självförtroende. Vid ett tillfälle uttrycker han sig kortfattat om att han även önskar att eleverna 

“rent musikmässigt” tar med sig det de lärt sig under hans lektioner för att exempelvis börja 

spela i band. 

 

Sune uttrycker att “musik [...] är ett ämne där [elevernas] kreativitet får komma till sin rätta 

plats”. Vidare ställer han sig frågande till det beslut som för gymnasieskolan innebär att obli-

gatoriet som tidigare funnits för kursen estetisk verksamhet tagits bort i den nya läroplanen och 

Sune uttrycker en lättnad över att kursen fortfarande är obligatorisk för gymnasiesärskolan. 

 
Estetisk verksamhet är ju viktig, för som sagt det är ju kreativiteten som kommer fram där och jag 

tycker det är jättesynd att de har tagit bort den från vanliga gymnasieskolan när det ändå finns forsk-

ningar inom det, att det är bra för utvecklingen. 

 

Sune menar att behovet hos den elevgrupp som är inskriven i särskolan styr hur många timmar 

musikundervisning som läggs ut i schemat; "vi försöker få in så mycket musik som möjligt". 

Vidare beskriver Sune att det i grundsärskolan finns en kvot, ett förutbestämt antal timmar, för 

musikundervisning i grupp. För Sunes elever finns möjlighet till individuella lektioner om ele-

verna har en sådan önskan, om skolan upplever att eleven är i behov av det, och om det fungerar 

rent schematekniskt; “man får passa in det efter läsår liksom, vad är det för grupper vi har”. 
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Innan Lgrsä 11 infördes upplevde Sune att tillvaron i grundsärskolan var mindre strikt; tidigare 

fanns det “stolpar” för vad musikundervisningen skulle innehålla men inga direkta krav på ele-

vernas kunskaper. Det innebar exempelvis att lärarna kunde “ta två, tre bilar och åka iväg en 

förmiddag… [och göra ett] luciatåg". Till skillnad från detta menar Sune att tiden i särskolan, i 

och med den nya läroplanen (Lgrsä 11), blivit mer “uppstyrd”. Han beskriver att det i den nya 

läroplanen är första gången som det “ställs krav på eleverna... precis som i grundskolan”. Vidare 

berättar han att kursplanen i musik för grundsärskolan nu har samma utformning som den för 

grundskolan med rubrikerna centralt innehåll och kunskapskrav. Sune menar att den nu gäl-

lande kursplanen med sina tydliga riktlinjer underlättar arbetet med innehållet av musikunder-

visningen. 

 

Inför varje nytt moment under terminen berättar Sune, genom att visa ett utdrag från kursplanen, 

vad eleverna ska göra. Kursplanen fungerar som ett bra stöd när han ska få eleverna att förstå 

varför de gör det de gör under lektionerna. Eleverna känner till läroplanen väl då lärare i andra 

ämnen också hänvisar till kursplanen respektive; “[eleverna] vet om det från vanliga ämnen 

också”, berättar Sune. 

 

När Sune under intervjun beskriver Lgrsä 11 i förhållande till Lgr 11 menar han att det främst 

är kunskapskravens värdeformuleringar2 som skiljer de båda kursplanerna åt. Musikundervis-

ningens innehåll, som utgår från det centrala innehållet, menar han är detsamma. Sune ger oss 

exemplet “medverka”, en värdeformulering som återfinns i kunskapskraven för grundsärsko-

lan. Vad uttrycket medverka sedan innebär i en bedömningssituation är upp till varje lärare att 

tolka. Sune beskriver att han tidigare kunde bedöma varje elev “utifrån den personens svårig-

heter… det får jag inte göra nu”. Hans definition av de olika värdeformuleringarna i kunskaps-

kraven menar han måste gälla för samtliga elever och därför måste Sune planera sin undervis-

ning så att samtliga elever kan tillgodogöra sig den som kursplanen i musik (Lgrsä 11) efterfrå-

gar. Trots att kunskapskrav införts i Lgrsä 11 sätter Sune betyg endast i de fall hans elever eller 

elevernas vårdnadshavare efterfrågar det. Han poängterar dock att ett omdöme alltid ska ges. 

Sune berättar att han under ett studiebesök på en gymnasiesärskola fått reda på att elevernas 

betyg inte spelar någon roll. “[Betygen] är helt värdelösa” säger han, och beskriver vidare att 

det är omdömena som ligger till grund för antagningen av eleverna till gymnasieskolan. Dock 

kan han inte säga om det är något som gäller alla gymnasiesärskolor i Sverige. 

 

Sune menar att majoriteten av hans elever vanligtvis når upp till betyget E eller D, vissa till 

betyget C och somliga elever uppfyller dessutom kunskapskraven för ett grundskolebetyg. Sune 

uttrycker att en elev som har förutsättningar för att nå grundskolans kunskapskrav för ett eller 

flera ämnen ska ges möjlighet att läsa enligt grundskolans kursplan och betygsättas därefter. 

Sune menar att dessa förutsättningar blir synliga "allt eftersom" och då är det upp till läraren i 

respektive ämne att göra två planeringar som utförs parallellt under lektionerna. Han anser att 

det stundtals är svårt att bedöma inom vilken skolform en elev ska utbildas. 

 

  

                                                        
2 Ordet värdeformulering är en benämning som Sune använder sig av under intervjun. I kommentarmaterialet för 

grundskolans kursplan i musik (Skolverket 2011a) används benämningen värdeord medan nyckelbegrepp beskri-

ver samma fenomen i kommentarmaterialet för grundsärskolans kursplaner (Skolverket 2011b). Exempel på nyck-

elbegrepp kan vara medverka och bidra (Skolverket 2011b), och används för att “beskriva kunskapsnivåer för 

olika betygssteg” (Skolverket 2011a, s 21). 
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Gunilla 

 

Gunilla arbetar som musiklärare i grundsärskolan år 7-9 och har en fyraårig musiklärarutbild-

ning på högskolenivå. Före sina musiklärarstudier utbildade sig Gunilla till musikterapeut, en 

tvåårig utbildning. Hon har arbetat som musiklärare inom grundsärskolan i ungefär fyra år. 

 

Intervju 

När Gunilla berättar om sitt arbete med musikundervisningen beskriver hon att elevernas för-

utsättningar har stor betydelse för vilket innehåll som berörs. “Jag kan ju tycka att… de här 

eleverna... ska ju ha lite musikhistoria, men det måste ju ändå liksom... läggas ner på deras 

nivå.” Hon beskriver vidare att hon anpassar sin undervisning efter vilka behov som finns i 

hennes elevgrupper. Om hon exempelvis har en elev med språkstörning försöker Gunilla lägga 

mer tid på sång, där hon kan arbeta med hur olika ljud formas. Gunilla har även enskild musik-

undervisning; “det är beroende på innehållet i gruppen – vad som behövs”. Gunilla nämner 

svårigheten med ensemblespel i grundsärskolan och berättar att det sett olika ut från år till år 

beroende på den elevgrupp hon undervisar. Gunilla beskriver speciellt en grupp hon undervisat 

under tidigare år där alla elever hade en hög nivå, “fast de var inskrivna i särskolan”. 

 

På Gunillas skola hade grundsärskolans elever i år 7-9 från början 40 minuters musikundervis-

ning en gång i veckan när timplanen egentligen sa att de skulle tilldelas dubbelt så mycket tid. 

Gunilla beskriver att lärarna på hennes skola anser de praktiska ämnena vara av stor vikt för 

grundsärskoleeleverna och framförde detta till skolledningen vilket resulterade i att eleverna, 

som Gunilla uttrycker det, “fick rätt till [tiden] som de skulle ha”. 

 

För Gunilla är alltså musik ett mycket viktigt praktiskt ämne bland de mer teoretiska ämnena. 

Hon insisterar på att musik är bra för allas välmående och menar att det är “faktamässigt doku-

menterat”. Hon uttrycker att det är viktigt att eleverna får befinna sig i sammanhang där 

 
[eleven] kan få lyckas på sin nivå. Där det kanske inte alltid krävs att man ska kunna läsa felfritt. 

Eller våga läsa högt, eller massa andra saker. Jag tror det. Musik är viktigt för både kropp och själ. 

 

Gunilla tycker att det viktigaste är att eleverna får en upplevelse under musiklektionerna, fram-

för att eleverna tillägnar sig ämneskunskaper: 

 
Det viktigaste är inte alltid att man kan spela tre ackord på gitarr, eller att man kan musikhistoria, 

eller att man kan de här danserna, eller att man kan en massa saker. Utan att man fått en upplevelse, 

man har fått ett smörgåsbord presenterat för sig. Man har fått med sig upplevelser när man kombi-

nerar de flesta sinnena, man får se opera, man får höra opera, man får höra någon berätta om opera 

till exempel. Upplevelsen! Att man har en positiv upplevelse med sig tycker jag är det viktigaste.  

 

Förutom upplevelsen önskar Gunilla att hennes elever ska lära sig turtagning och att acceptera 

andras musikintressen. Hon vill även att hennes elever under musikundervisningen utvecklar 

en förståelse för såväl sitt eget värde som för samspelet i gruppen. 

 
Det är viktigt att alla är där [...] och bidrar med sin del, på sin nivå. Oavsett om man ligger högt upp, 

eller i mitten eller längre ner. [...] Alla måste bidra med sin del och det önskar jag att de faktiskt 

utvecklar tänket för. [...] Man får förståelse för och utvecklar; jag är viktig. Och sen... har väl kanske 

det inte direkt med musik att göra, men samspelet med varandra. Det är mycket man lär sig inom 

musiken; turtagning och... att man ska ha förståelse för andras musik – vad de lyssnar på. 

 

Gunilla arbetade under några år tematiskt och ämnesöverskridande med övrig personal inom 

grundsärskolan. Hon beskriver speciellt temat “djur och natur” där eleverna själva fick komma 
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med förslag på repertoar; många alternativ var barnvisor såsom exempelvis Imse vimse spindel. 

Att eleverna anger många barnvisor, menar hon, har med deras mentala ålder att göra. Gunilla 

och de övriga i arbetsgruppen ansåg dock att dessa visor var för barnsliga för “högstadieelever” 

och försökte därför, som Gunilla uttrycker det, “hotta upp” visorna genom att använda sig av 

dans eller att rappa till en inspelad bakgrund. 

 

Gunilla anser att kultur är viktigt för alla och ställer sig oförstående till de förändringar som 

skett i läroplanen för gymnasieskolan. “Alla mår bra... utav att få skapa, på ett eller annat sätt, 

och det behöver man inte gå gymnasiesär för. Det har inte med det att göra.” Hon skulle önska 

att estetisk verksamhet var ett obligatorium för alla gymnasieelever och uttrycker en lättnad 

över att kursen estetisk verksamhet fortfarande finns kvar i gymnasiesärskolan. 

 

Eftersom grundsärskolan har kursplaner med kunskapskrav som eleverna ska uppfylla anser 

Gunilla att det är av stor vikt att “även särskoleeleverna får en utbildad musiklärare... och inte 

någon som bara tycker att det är kul”. Gunilla beskriver att hon, sedan Lgrsä 11 infördes, är 

tvungen att både skriva omdömen och sätta betyg och när vi frågar hur hon arbetar med betygs-

sättning beskriver hon det som ett svårt uppdrag. 

 
Betygssättningen är jättesvår. [...] Jag bara funderar på hur sjutton jag tänker, när det gäller... just 

grundsärskolan. Där tänker jag nog såhär att, för det första; är man här och gör allting som man går 

igenom, alla moment och man gör efter sin förmåga, då har man ju definitivt nått betyget E. Så är 

det. Och sen så får man väl se… har eleven några extra skills, nej men extra begåvningsdelar, då 

höjer ju detta betyget givetvis. Som tjejen som kan byta mellan tre ackord är ju aspirant på ett högre 
betyg, än den som bara kan, med nöd och näppe, ta ett ackord. Så där får man nog tänka lite som i 

grundskolan, faktiskt. Att man ser; vad är det de klarar av och på vilken nivå. Sen är det ju nytt i 

grundsärskolan också för mig.  

 

Om en grundsärskoleelev utvecklar förutsättningar för att läsa enligt grundskolans kunskaps-

krav kan den eleven i sådana fall undervisas tillsammans med sin grundskoleklass. Gunilla be-

rättar att grundsärskoleeleverna på hennes skola har en “klasstillhörighet” som hon benämner 

det; alla grundsärskoleelever tillhör en grundskoleklass. Integrering i en grundskoleklass är, 

enligt Gunilla, ett sätt att möta upp grundsärskoleelevers behov av att studera på en högre kun-

skapsnivå i vissa ämnen, en möjlighet hon anser är viktig. 

 
De eleverna som faktiskt är på en hög nivå, fast de går grundsärskolan, måste ju få en möjlighet att 

utvecklas och få en utmaning och det får man genom att vara med de som är snäppet duktigare, anser 

jag. Och det innebär ju att; är man duktigast i sin grupp är det svårt att få den där sporren, och det är 

svårt för mig att ge den där sporren, för jag måste tillgodose de andras behov också. 

 

I motsättning till detta beskriver Gunilla att en av hennes grundsärskoleelever “skulle kunna 

platsa i den vanliga grundskolans betygskriterier utan problem” men att eleven ändå läser efter 

grundsärskolans kursplan i musik tillsammans med grundsärskolan. Anledningen till detta me-

nar Gunilla är att eleven aspirerar på ett högre betyg om eleven fortsätter att läsa enligt grund-

särskolan, till skillnad från om eleven skulle integreras i grundskolan. Samtidigt har Gunilla en 

uppfattning om att betygen i grundskolan skulle anses mer betydelsefulla och hon brottas med 

sina tankar kring detta. 

 
Så jag menar, även om [eleven] får ett bra [grundsärskole]betyg utav mig så skulle hon kanske kunna 

haft ett E eller ett D i grundskolans betyg. Men då vet man ju liksom inte... vad är mest värt? Och 

är hon inskriven i särskolan ska hon ju gå efter de kriterierna även om hon skulle kunna liksom... gå 

på vanliga grundskolans betyg. 
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Per 

 

Per arbetar som musiklärare i grundsärskolan år 7-9 och har en fyraårig musiklärarutbildning 

på högskolenivå. Han har arbetat som musiklärare inom grundsärskolan i sex år. 

 

Intervju 

Per anser att musik är viktigt för ungdomars identitet och relaterar till sig själv när han var 

tonåring. Han beskriver att de flesta ungdomar har ett intresse för musik, men att det finns en 

barriär mellan den musik eleverna lyssnar på hemma och musikundervisningen repertoar; “pro-

blemet är ju att musiken hemma är en grej, och musik i skolan är en annan. Det är ju det man 

försöker integrera”. Det Per vill att musikämnet ska leda till är att glädja eleverna och få dem 

intresserade av musik och att de har musicerat för att senare kunna utveckla sitt musicerande 

på egen hand. Per spelar ofta “moderna” poplåtar med förenklade ackord med sina elever. 

Ibland spelar de också till inspelad musik för att få det att låta så mycket som möjligt; att med 

“minsta möjliga ansträngning [nå] mesta möjliga resultat, så brukar jag tänka”. De lyssnar också 

på musik som eleverna själva tagit med till lektionen, för att sedan diskutera exempelvis genre 

och instrumentinnehåll. Per lägger vikt vid att de lär sig att vara öppna för andras åsikter genom 

att diskutera och reflektera över musik. 

 

Per tror att det skulle vara bättre om kursen estetisk verksamhet fanns kvar i gymnasieskolan, 

då han menar att det finns elever som är mer praktiskt än teoretiskt inriktade. Han menar också 

att det kan bli ”lite snett” att man tar bort kursen då det finns många praktiska arbeten i sam-

hället. Dessutom anser han att ovan nämnda kurs kan vara ett ”andningshål” för de mer praktiskt 

lagda eleverna då det inom skolans ramar läggs större tonvikt vid det teoretiska arbetet. 

 

Per uttrycker att han i och med den nya läroplanen (Lgrsä 11) är tvungen att betygssätta alla 

elever vilket han inte var tidigare. Han tror att det är upp till vårdnadshavarna att välja om de 

vill hämta ut betygen eller inte. Per upplever att det har “höftats” mer vad gäller betygssättning 

i särskolan och säger att han själv inte tagit så allvarligt på betygssättningen; “särskolan, ja men 

det löser sig ändå… om jag ska vara helt ärlig”. Han menar att betygen inte varit så viktiga 

eftersom eleverna ändå kommer in på sina utbildningar. 

 

Under en kurs på Specialpedagogiska skolmyndigheten3 (SPSM) som handlar om just betygs-

sättning i särskolan, har Per fått i uppgift att skriva en ”pedagogisk planering” – ett konkretise-

rande av kunskapskraven så att innehållet i undervisningen och bedömningen av eleverna blir 

genomtänkt. Han har funderat över hur han ska förmedla innehållet i planeringen till sina elever, 

“men att börja prata om konkretiserade mål liksom… det är inte aktuellt”. Han menar ändå att 

det är viktigt att eleverna är medvetna om kunskapskraven de ska uppnå och hur bedömningen 

utförs. 

 

Per och de övriga lärarna på skolan där han arbetar måste godkänna alla elever även om de inte 

nått upp till kunskapskraven för betyget E, berättar han. “De måste bli godkända i särskolan, 

även om man har en elev som inte når något mål [läs kunskapskrav] så måste vi sätta ett E 

ändå“. Han spekulerar kring anledningar till detta och menar att det handlar mycket om att 

“lyfta” elever istället för att sänka. Under kursen på SPSM har han träffat lärare som hanterar 

                                                        
3 Specialpedagogiska skolmyndigheten är en statlig myndighet vars uppdrag går ut på att barn, ungdomar och 

vuxna ska erbjudas förutsättningar för att nå sina utbildningars mål. De fungerar som ett kompletterande stöd för 

skolans pedagogiska verksamhet vid sidan av skolverket och skolinspektionen (Specialpedagogiska skolmyndig-

heten 2012). 
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betygssättningen i grundsärskolan på ett annat vis; även om lärarna inte sätter betyget F kan de 

i stället lämna en lucka, “men F sätter man ju inte”, berättar Per. Han uttrycker att det inte verkar 

finnas något allmänt direktiv för hur lärare ska göra. 

 

Per har grundsärskoleklasser där vissa elever läser efter grundskolans kursplan för musik och 

andra läser efter grundsärskolans. Om det finns elever i grundsärskolan som uppnår kunskaps-

kraven i grundskolans kursplan ska de betygsättas därefter. Per berättar att om elever ska läsa 

enligt grundskolans kursplan är ett beslut som ska tas utifrån lärarens initiativ. 

 
Det som kan vara lite lurigt det är just det här... går man i grundsärskolan så ska man ha grundsko-

lebetyg om man når upp till det. [...] Tidigare så har vi inte varit jättebra på det. Det är någonting 

som [vi] börjat ta tag i nu på senare tid.  

 

Per menar att vårdnadshavarna till hans elever kan ifrågasätta huruvida deras barn ska läsa en-

ligt en eller flera kursplaner för grundskolan, men att det i slutändan är han som beslutar vilket 

det blir. Därför är det viktigt att lärare i grundsärskolan även har kunskap om grundskolans 

kursplan och han uttrycker att “det [är] lärarens ansvar att kolla upp det [...] för det finns ju 

inget annat alternativ som jag kan se”. Per uttrycker att undervisning och bedömning utifrån 

två kursplaner kräver en kreativ lärare. I kursen på SPSM diskuterar han tillsammans med andra 

lärare exempelvis hur lärare ska tänka kring de fall där elever i grundsärskolan når upp till 

betyget A; om det således är aktuellt att eleven istället får betyget E enligt grundskolans kurs-

plan. Per menar att det kan bli ett “lyft” för eleven att uppnå kunskapskraven för grundskolans 

betyg. Samtidigt menar han att lärare inte bör jämföra kunskapskraven i de olika kursplanerna 

med varandra.  
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Resultatanalys 

 

I resultatanalysen nedan synliggör vi de likartade och olikartade utsagor som framkommit under 

samtalen med informanterna angående musikämnets betydelse för deras elever. I anslutning till 

dessa har vi sedan, utifrån våra teoretiska utgångspunkter och vår bakgrund, analyserat fram 

olika teman inom vilka utsagorna ryms.  

 

Uppleva eller erfara? 

 

Gunilla uttrycker att det viktigaste med musikundervisningen är att eleverna tar med sig en 

positiv upplevelse av musiken, exempelvis att de får se och höra opera. Vi ser här likheter med 

musiskt ämne (Hanken & Johansen 2013) där fokus läggs på bland annat upplevelsen. Under 

intervjun beskriver Gunilla att det från och till kan finnas svårigheter med ensemblespel i hen-

nes grupper beroende på elevernas förutsättningar och kanske är det därför som hon inte lägger 

störst fokus vid elevernas eget musikutövande. Till skillnad från Gunilla verkar Per värdesätta 

just musicerandet, vilket vi kan likna vid den musikaliska erfarenheten egenvärde som Varkøy 

(2013) talar om, som innebär att individen är aktiv i musikutövningen. Per berättar att han i sin 

undervisning brukar tänka att eleven med små ansträngningar ska frambringa mycket musik. 

Hans resonemang kan jämföras med Ruuds (2001) som beskriver värdet i att eleverna upplever 

sig själva ha en viktig stämma som de också upplever att de bemästrar. Genom ett aktivt delta-

gande önskar sedan Per att eleverna utvecklar ett intresse för att utöva musik – ett intresse han 

hoppas ska leda till att eleverna senare fortsätter lära sig musik på egen hand. I enlighet med 

Per önskar Sune att hans elever tar med sig kunskaperna från musikämnet för att börja spela i 

band efter utbildningen. Dessa utsagor kan jämföras med musik som färdighetsämne (Hanken 

& Johansen 2013) då en grundläggande tanke inom synsättet är att elever ska lära sig hantera 

instrument och sin röst för att kunna musicera på en viss nivå. På en viss nivå i våra informanters 

fall skulle kunna översättas med att eleverna ska kunna musicera på egen hand utanför skolan 

– enskilt eller i grupp.  

 

Personlig utveckling 

 

Samtliga informanter ser musikämnet som ett redskap i skolans arbete att skapa starka, själv-

ständiga individer med förutsättningar för att bidra till samhället (Skolverket 2009a), men ut-

trycker detta på varierande sätt. Sune berättar vid upprepade tillfällen att han lägger stor vikt 

vid att eleverna får möjlighet att förbättra sitt självförtroende, en egenskap som tidigare forsk-

ning även visar att andra särskollärare ser som viktig för sina elever (Blom i Skolverket 2009a). 

Detta ligger i nära anknytning till Gunillas vilja att få sina elever att förstå sitt eget värde och 

både Sunes och Gunillas uttalanden kan sammankopplas med synen på musik som kritiskt ämne 

(Hanken & Johansen 2013) där förtryck mot individer med funktionsnedsättning aktivt ska 

motverkas, exempelvis genom att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt självförtroende. Per 

beskriver inom samma tema att musiken är viktig för elevernas identitet och kan förbindas med 

Ruuds (2006) tankar om att musikpedagogik är nära sammankopplat med frågor om kulturell 

och personlig identitet.  

 

Informanternas utsagor ovan angående elevernas självförtroende, egna värde och identitet går 

i likhet med Hanken och Johansens (2013) synsätt på musikämnet som ett musiskt ämne, där 

individens totala personlighetsutveckling är undervisningens viktigaste mål. Andra fördelar för 

den personliga utvecklingen, förutom att eleverna stärker sitt självförtroende och förstår sitt 

eget värde, ser Gunilla i och med att musik “är viktigt för både kropp och själ” och Sune i att 
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musiken kan “lösa knutar”. Dessa två påståenden kan även de kopplas samman med tanke-

gången inom musiskt ämne (Hanken & Johansen 2013) där en utveckling av hela människan 

efterfrågas. Deras uttalanden jämför vi också med Ruud (2001, 2006) som talar om mening och 

livskvalitet som ett resultat av bland annat musikupplevelser, både känslomässiga och genom 

musikalisk aktivitet. Även Hanken och Johansen (2013) talar om musikens starka koppling till 

känslor och att musik därav är viktigt för människans känslomässiga utveckling. Sune och Gu-

nilla menar också att musikundervisning möjliggör samspel, i bemärkelsen att befinna sig i ett 

socialt sammanhang, som i sin tur påverkar elevernas personliga utveckling. Detta går i linje 

med Skolverkets (2009a) tankar om att musikämnet har stor betydelse för eleverna då ämnes-

kunskaperna kan bidra till elevers identitetsutveckling och fungera positivt för deras sociala 

gemenskap. Såväl Skolverket (2011b) som Hanken & Johansen (2013) och Ruud (2001) be-

skriver musikämnet på liknande sätt som informanterna; att det kan vara av betydelse för det 

sociala samspelet och den personliga utvecklingen. 

 

Musik som identifieringsverktyg 

Per menar att valet av repertoar blir viktigt för att få eleverna intresserade av undervisningen. 

Han väljer att bland annat spela moderna poplåtar med sina elever till skillnad från Gunilla som 

talar om sina elevers förslag på barnvisor i och med temat djur och natur. Hon klargör att ele-

vernas förslag har med deras mentala ålder att göra och förklarar att hon försökt att göra låtarna 

mindre barnsliga genom att “hotta upp” dem. Som Hanken och Johansens (2013) ämnessynsätt 

mediaämne beskriver behöver lärare reflektera över sitt undervisningsmaterial, då elever an-

vänder musik som identifieringsverktyg, vilket i förlängningen handlar om vilka elever som 

kommer kunna identifiera sig med skolan. När eleverna i Pers klass får ta med sig musik och 

spela upp för varandra visar de enligt mediaämne vilka de är, precis som Gunillas elever när de 

får ge förslag på repertoar. I anslutning till detta tar både Per och Gunilla under intervjuerna 

upp vikten av att deras elever accepterar varandras musiksmak och således också varandra. 

Dessa tankegångar går att återfinna hos Skolverket (2009a) som menar att eleverna under sin 

utbildning ska lära sig att hantera sina egna och andras olikheter. 

 

Kreativitet 

Gunilla menar att musikämnet ger utlopp för elevers kreativitet och uttrycker att alla individer 

mår bra utav musik, “utav att få skapa, på ett eller annat sätt, och det behöver man inte gå 

gymnasiesär för”. Därför uttrycker hon en önskan om att kursen estetisk verksamhet skulle 

återgå till att vara en obligatorisk kurs även för gymnasieskolans elever. Sune är av samma 

övertygelse och beskriver i sin tur att kreativitet är bra för elevens utveckling och att det är 

inom estetiska verksamheter som kreativiteten får komma fram. Deras uttalanden jämför vi med 

Hanken och Johansens (2013) musiskt ämne där kreativitet eftersträvas för elevens personliga 

utveckling. Per talar om musik som ett praktiskt ämne och framhåller gymnasiekursen estetisk 

verksamhet som viktig av anledningen att det finns många praktiska arbeten i samhället. Han-

ken och Johansen (2013) menar att elevernas kreativitet utvecklas och eftersträvas i samband 

med musikundervisningen då det är en av flera egenskaper som har mening för andra samman-

hang i elevens liv.  

 

Behovsstyrd musikundervisning 

 

Sune beskriver att elevernas behov styr hur mycket musikundervisning som läggs ut i schemat 

och att tankegångarna på den skola han arbetar vid ser ut på följande vis: “vi försöker få in så 

mycket musik som möjligt”. Detta visar på en övertygelse om att musiken har stor betydelse 

för eleverna. Liknande tankegångar finner vi hos Gunilla som uttrycker en självklarhet över att 

det hon fokuserar på i sin undervisning till viss del beror på behovet i elevgruppen då hon 
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exempelvis använder sång som redskap för att arbeta med en elevs språkstörning. Gunillas val 

av arbetsområden beroende av elevernas funktionsnedsättningar liknar vi med Ruuds (2001) 

beskrivning av musikterapi. 

 

För Gunilla är inte det viktigaste att eleverna “[...] kan en massa saker”. I samma anda beskriver 

Per att musikämnet kan bli ett andningshål för de mer praktiskt lagda eleverna, i en annars 

teoretisk skolvardag. Detta ser vi i förhållande till Hankens och Johansens (2013) ämnessynsätt 

trivselämne, då Gunillas fokus bland annat ligger på elevernas trivsel och inte på musikaliska 

krav – att eleverna får lyckas på sin nivå.  

 

Styrdokument i grundsärskolan  

 

Bedömning 

Inför varje nytt moment vill Sune göra eleverna medvetna om kunskapskraven, ett förfarande 

Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 15 §) beordrar, och gör det genom att visa ett utdrag ur kurs-

planen i musik (Lgrsä 11). Per pratar också om vikten av att eleverna är medvetna om vad som 

krävs av dem, samt vet hur bedömningen görs (Skollagen 2010:800, 3 kap. 15 §), men är i 

praktiken ännu på ett stadie där han försöker konkretisera kunskapskraven för sig själv och för 

elevernas vårdnadshavare. Den pedagogiska planeringen Per beskriver kan liknas vid det som 

benämns som “bedömningsaspekter” på Skolverket (2012b) och dessa är ämnade för lärare, 

elever och vårdnadshavare. Den kurs på SPSM som Per talar om verkar stämma överens med 

det som beskrivs kring Skolverkets (2012b) förslag; att lärare från olika skolor kan träffas och 

tillsammans ta fram “bedömningsaspekter”. 

 

När vi frågar informanterna om deras arbete kring bedömning berättar Sune att han i den förra 

kursplanen i musik (Skolverket 2000) kunde bedöma varje elev “utifrån den personens svårig-

heter” och syftar förmodligen på uppmaningen i samband med målbeskrivningarna; ”eleven 

skall efter sina förutsättningar” (ibid) som nu tagits bort. Utifrån Lgrsä 11 menar Sune istället 

att de värdeformuleringar som används, exempelvis ”medverka”, ska tolkas av läraren och där-

efter gälla samtliga elever och att hänsyn till elevens funktionsnedsättning inte längre kan tas 

vid bedömning. I jämförelse med Sunes påstående ovan står det i kommentarmaterialet för 

grundsärskolans kursplaner (Skolverket 2011b) beskrivet att det är upp till läraren att tillägna 

sig “kunskap och kännedom om varje enskild elev för att kunna avgöra när den enskilda eleven 

medverkar” (ibid. s 9) och utifrån det göra sin bedömning. Vi menar att citatet ovan kan tolkas 

på samma sätt som det beskrivs i förra kursplanen (Skolverket 2000); alltså att elever fortfa-

rande kan bedömas utifrån sina förutsättningar. 

 

Betygssättning 

I Skolverket (2012a) och Skollagen (SFS 2010:800, 11 kap. 19 §) framgår det, i enlighet med 

hur Sune uttrycker sig i samtalet kring betygssättning; att betyg ska sättas enbart om elev eller 

vårdnadshavare begär det. Betygssättning är alltså inte obligatoriskt i grundsärskolan (SFS 

2010, 11 kap. 19 §), vilket står i motsättning till Per och Gunilla som tror att betyg alltid ska 

sättas. Många av informanternas uttalanden om betygssättning, såsom Pers; “jag [har] tänkt 

såhär, särskolan, ja men det löser sig… om jag ska vara helt ärlig” och Sunes; ”[betygen] är 

helt värdelösa” bygger på deras erfarenheter av att elevernas grundsärskolebetyg i de flesta fall 

inte kommer till användning då eleverna exempelvis blir antagna till gymnasieutbildningar obe-

roende av sina betyg. Samtliga informanter är dock överens om att skriftliga omdömen alltid 

ska ges, men i Skollagen (SFS 2010:800. 11 kap. 19 §) finns inget som tyder på att detta är ett 

krav så länge inte vårdnadshavare eller elev begär ett skriftligt omdöme. 
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Per uttrycker en osäkerhet kring vad som egentligen gäller i de fall kunskapskraven för betyget 

E inte blir uppnådda. Han berättar att han och lärarna på hans skola sätter E även om eleverna 

inte uppfyller kraven, medan han berättar att lärare på andra grundsärskolor i fall som dessa 

lämnar en lucka. Gunilla menar i sin tur att "är man här och gör allt, efter sin förmåga… så har 

man nått betyget E". Vi finner direktiv i Skollagen (SFS 2010:800, 11 kap. 20 §) och på Skol-

verkets hemsida (2012a) att betyg inte ska sättas om eleven inte når kunskapskraven. Någon 

anledning till varför betyget F inte ska sättas finner vi dock inte.  

 

Grundskola eller grundsärskola? 

Trots Gunillas åsikt om att elevernas ämneskunskaper inte behöver vara i fokus menar hon att 

det, med tanke på kunskapskraven i Lgrsä 11, är viktigt att grundsärskolan har en utbildad mu-

siklärare. Utifrån ett ämnessynsätt på musik som kunskapsämne och färdighetsämne (Hanken 

& Johansen 2013) styrks Gunillas resonemang ovan då dessa synsätt värnar om färdigheter i 

musik såsom att behärska notsystem eller ett instrument. Samtliga informanter uttrycker också, 

i enlighet med Skollagen (SFS 2010:800, kap 11. 8 §), att en elev som har förutsättningar för 

att nå grundskolans kunskapskrav för ett eller flera ämnen ska ges möjlighet att läsa enligt 

grundskolans kursplan och betygsättas därefter. För att detta ska kunna realiseras krävs att 

grundsärskolelärarna även är väl förtrogna med Lgr 11 – något som alla informanter också är 

överens om.  
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DISKUSSION 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad musiklärare anser att musikämnet har för betydelse 

för elever i grundsärskolan år 7-9 och detta kommer vi att diskutera utifrån undersökningens 

resultat som vi i korthet sammanfattar nedan utifrån våra två frågeställningar. Därefter följer en 

metoddiskussion och slutligen presenterar vi förslag på vidare forskning. 

  

Vilka mål har musiklärarna med sin undervisning? 
 

Samtliga informanter är överens om att musikämnet har stor betydelse för grundsärskolans ele-

ver men har olika mål med sin undervisning. Det som lyfts fram som viktigast för informanterna 

är utvecklingen av elevernas självförtroende, att eleverna får en upplevelse under musiklekt-

ionerna, samt att eleverna ges möjlighet att musicera och att skapa sig ett intresse för musik. 

Informanterna ser i stor utsträckning musikämnet som ett praktiskt ämne där eleverna bland 

annat får möjlighet att skapa och vara kreativa. Utifrån några av informanternas uttalanden ut-

läser vi att musikundervisningen är en möjlig arena för att arbeta musikterapeutiskt med ele-

verna. Musik ses också som ett identitetsskapande verktyg av informanterna.  

 

Hur förhåller sig musiklärarna till styrdokumenten?   

 

Det råder i stor utsträckning en medvetenhet hos informanterna om kursplanen i musik (Lgrsä 

11) och dess kunskapskrav. Däremot finns en oenighet om arbetet kring bedömning och be-

tygssättning – huruvida bedömningen ska ske utifrån elevens förutsättningar, om betyg ska sät-

tas och vilka betygsbeteckningar som i sådana fall ska användas. Samtliga informanter är över-

ens om att de bör vara väl förtrogna även med grundskolans kursplan i musik (Lgr 11), då 

grundsärskoleeleverna ska ges möjlighet att läsa enligt denna om eleverna har kunskapsmässiga 

förutsättningar för det. I samband med detta har informanterna diskuterat betygens betydelse 

för grundsärskoleeleverna och menar att betygen inte har någon större påverkan på elevernas 

fortsatta studier. 

 

Musikämnets betydelse för eleverna 
 

Utifrån analysen av resultatet ser vi att mycket av det som informanternas musikundervisning 

syftar till är att utveckla personliga egenskaper hos eleverna. Användandet av musik som ett 

redskap för att utveckla sådana kunskaper hos eleverna som inte är musikämneskunskaper, ex-

empelvis genom att sjunga för att främja elevers språkutveckling, tror vi bland annat grundar 

sig i två av informanternas utbildningar inom musikterapi. Kanske kan musikterapeutiska mål 

och kursplanens (Lgrsä 11) kunskapskrav gå hand i hand så länge det centrala innehållet be-

handlas? Dock tror vi att det kan finnas en viss motsättning i att eleverna ska kunna uppleva 

musikämnet, som informanterna framhåller ska vara ett lustfyllt sammanhang, som en plats att 

uttrycka sig och förmedla känslor samtidigt som elevernas svårigheter får en central roll i mu-

sikundervisningen. Genom att fokusera elevernas funktionsnedsättningar kan dessa förmodli-

gen hindra och begränsa eleverna när de är i färd med att uttrycka eller uppleva musik.  

 

I kursplanen i musik (Lgrsä 11) läggs det just vikt vid att elever upplever musik, både genom 

exempelvis musicerande och musiklyssning. I situationer då det finns svårigheter i att musicera 

på grund av elevernas funktionsnedsättningar menar Ruud (2001) att fokus bör ligga på sam-

spelet; att samtliga elever medverkar och har en central roll i musicerandet genom “enkla” men 

viktiga stämmor för sammanhanget. Vi anser dock att ensemblespelet inte får utesluta att ele-

verna också får möjlighet att utmanas kunskapsmässigt exempelvis genom att befinna sig med 



 

 24 

de som har mer kunskap än de själva eller genom att spela en stämma som inte befinner sig 

inom ramen för elevens bekvämlighetszon.  

 

Då Skolverket (2011b) menar att musik är en konstnärlig uttrycksform som kan bidra till elevers 

personliga utveckling finns det ingen motsättning i att informanterna värdesätter exempelvis 

elevernas självförtroende högst. Eftersom individer med funktionsnedsättning traditionellt be-

skrivs som svaga i samhället (Nilholm 2007) och enligt Hanken och Johansens (2013) synsätt 

kritiskt ämne bedöms efter sina begränsningar, blir fokus på elevernas personliga utveckling 

viktig.  

 

I resultatet ger informanterna uttryck för en önskan om att deras elever ska fortsätta att spela 

musik efter skolans slut. Om vi förutsätter att eleverna tillägnat sig ett intresse starkt nog för att 

fortsätta med musiken, exempelvis genom att spela i band, samt berikats med de kunskaper som 

krävs för att traktera ett instrument eller sin röst, färdigheter vi liknar med Hanken och Johan-

sens (2013) synsätt på musikämnet som färdighetsämne, eller förutsättningar för att själva finna 

exempelvis instruktionsvideor på internet i likhet med mediaämne (ibid.); hur kommer då ele-

vernas erfarenheter av repertoaren från musikundervisningen att påverka deras låtval? Hanken 

och Johansen (2013) menar, enligt ämnessynsättet musik som kristiskt ämne, att den musikkul-

tur som råder i olika sammanhang i samhället kan leda till förtryck och inacceptans. Vad skulle 

det innebära för elevernas identitetsutveckling att som vuxna fortfarande spela barnvisor och 

hur skulle det i sådana fall mottas av omgivningen? Vi har tidigare beskrivit hur musik är tätt 

sammankopplat med en individs känsloliv och identitet (Hanken & Johansen 2013; Ruud 

2001). Det finns säkerligen grundsärskoleelever i år 7-9 som identifierar sig med barnvisor och 

precis som en av informanterna säger, kan det ha med elevernas mentala ålder att göra. Bland 

elever i år 7-9 finns förmodligen också en norm som inte innefattar repertoar av detta slag och 

eftersom grundsärskoleelever kan ses tillhöra en svag grupp i samhället blir det extra viktigt att 

förhindra det förtryck och den inacceptans vi nämner ovan. Därför blir det som sagt viktigt att 

lärare reflekterar över valet av repertoar och arbetar med elevernas personliga utveckling såsom 

exempelvis självförtroende. Att utveckla repertoaren genom att inkludera fler genrer kan också 

ge eleverna större möjligheter till att uttrycka sig på olika sätt, och det ger i sin tur eleverna fler 

möjligheter till att aktivt delta i musikaliska sammanhang. 

 

Enligt informanterna är det viktigt att eleverna får utveckla sitt självförtroende och förmågan 

att se sitt eget värde, egenskaper som vi tolkar att informanterna anser blir lidande av för högt 

ställda krav, då de uttrycker en rädsla över att “sänka” eleverna. Ett uttryck som en av infor-

manterna använder sig av är att musikämnet kan upplevas som ett “andningshål” av elever som 

bättre behärskar praktiska ämnen framför teoretiska. En förutsättning för att eleverna ska känna 

sig duktiga, trivas och uppleva musiklektionen som ett “andningshål” menar vi förutsätter att 

eleverna antingen har goda kunskaper i musikämnet eller att kraven som lärare ställer inte är så 

höga. Empirin från vår undersökning vittnar om att elever inom grundsärskolan tilldelas betyget 

E trots att kunskapskraven inte blivit uppnådda. Detta resonemang bygger vi på uttalandena: 

“är man här och gör allting som man går igenom, alla moment och man gör efter sin förmåga, 

då har man ju definitivt nått betyget E” och “de måste bli godkända i särskolan, även om man 

har en elev som inte når något mål”. Utifrån dessa utsagor kan vi utläsa en saknad av förvänt-

ningar på eleverna i grundsärskolan, precis som följande uttalande vittnar om som beskriver att 

det viktigaste inte är att eleverna “[...] kan en massa saker”. Om musiklärare inte förväntar sig 

att eleverna kan uppfylla kraven, eller om de anser att ämneskunskaper inte är av vikt – får 

eleverna då möjlighet att utvecklas till sin fulla potential? Oavsett hur bra självförtroende ele-

verna utvecklar under musikundervisningen kommer de, under och efter sin skolgång, inte att 
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kunna vara aktiva i musikaliska sammanhang om de helt saknar kunskaper i musik. Att mu-

siklärare har ett synsätt på musikämnet som trivselämne (Hanken & Johansen 2013), i vilket 

musikaliska krav inte får prioriteras på bekostnad av trivseln, kan ses som problematiskt då 

musikaliska krav står för en stor del av kunskapskraven i kursplanen i musik (Lgrsä 11) och 

talar därmed ett tydligt språk.  

 

I resultatet framkommer dock att informanterna upplever att organiseringen av musikundervis-

ningens innehåll underlättats av tydligare riktlinjer i och med den nya kursplanen (Lgrsä 11). 

Tydligare riktlinjer kan bidra till att musiklärare i större utsträckning behandlar ämneskun-

skaper, som i sin tur kan leda till att elevernas kunskaper i musik utvecklas och på så vis kan 

eleverna tillägna sig större uttrycksmöjligheter. En diskussion om huruvida grundsärskoleele-

ver ska få möjlighet att läsa enligt grundskolans kursplan menar vi kan få stor vikt för musikens 

betydelse för eleverna. Om vi förutsätter att lärare utifrån ovanstående scenario tror på eleverna 

och inte är rädda för att ställa för höga krav på dem, skulle det troligen leda till att ett större 

utrymme skapas för eleverna att växa i. 

 

Elevers rätt till kunskapsutveckling – en väg till mening och livskvalitet 

 

Lärares ämnessynsätt får konsekvenser för deras elevers kunskapsutveckling och något som 

kan och bör påverka lärarnas synsätt inom musikämnet är styrdokumenten. Tydligare kunskaps-

krav i kursplanen kräver en större medvetenhet hos lärarna vilket i sin tur blir av vikt för ele-

vernas kunskapsinhämtning i musikämnet. Kunskapsinhämtningen i sin tur bidrar till att indi-

viderna lättare kan utöva musik under och efter utbildningen vilket i förlängningen innebär en 

större möjlighet för dem att skapa mening och livskvalitet. 

 

Genom ovanstående diskussion, som bygger på informanternas utsagor, kan vi förstå att mu-

sikämnet har en stor betydelse för eleverna. Betydelsen legitimerar även kursen estetisk verk-

samhet i gymnasiesärskolan, eller vilken annan musikverksamhet som helst i såväl skolan som 

utanför den. Att musiklärare i stor utsträckning använder musik för att arbeta med grundsärsko-

leelevernas personliga utveckling såsom självförtroende och elevernas tilltro till sitt eget värde 

kan förhoppningsvis stärka eleverna till att utgöra en aktiv del av samhället, på såväl kulturella 

som sociala och yrkesmässiga arenor. 

  

Metoddiskussion 

 

Vi anser att kvalitativa intervjuer var ett bra val av metod då vi nådde informanternas resone-

mang och hade möjlighet att ställa följdfrågor. Vi märkte dock att konsten att ställa relevanta 

följdfrågor ibland var svår då vi under intervjutillfället ansåg oss förstå informantens tanke-

gångar medan vi i analysarbetet av intervjuerna hade behövt utförligare svar. Eftersom vi ge-

nomförde de tre intervjuerna inom loppet av åtta dagar skedde transkriberingen efter att samt-

liga intervjuer var utförda. Hade vi i stället transkriberat vår första intervju innan efterföljande 

hade vi eventuellt insett behovet av att be informanterna att tydliggöra sina resonemang. Flera 

pilotintervjuer hade också kunnat utveckla en vana att intervjua vilket hade hjälpt oss att ställa 

de relevanta följdfrågor vi senare kom att vara i behov av. Den pilotintervju vi genomförde, 

tillsammans med studerandet av många av skolverkets texter som behandlar särskoleverksam-

het, var dock en god hjälp för oss när vi formulerade våra intervjufrågor för att nå syftet med 

vår studie. Dessutom är vi övertygade om att den grundläggande kunskap vi inhämtade under 

vårt förarbete till viss mån hjälpte oss att ställa relevanta följdfrågor. 
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Alternativa kvalitativa undersökningsmetoder till våra enskilda intervjuer hade kunnat vara ex-

empelvis gruppintervjuer där informanterna hade kunnat diskutera intervjufrågorna tillsam-

mans och på så vis eventuellt föra ett djupare resonemang än det som framkom under intervju-

erna. Detta grundar vi på tanken om att informanterna besitter bredare kunskap inom särskole-

verksamheten än vi. 

 

Intervjuerna blev något obalanserade då vi lade mer tid på samtalen kring betyg och bedömning 

än vad vi hade planerat för. Detta berodde till stor del på att vi saknade kunskaper om det 

ämnesområdet inom grundsärskolan och därmed fann det väldigt intressant och lärorikt. Under 

bearbetningen av intervjuerna ansåg vi ändå att vi fann mycket av relevans i förhållande till 

studiens syfte. 

 

Slutligen anser vi att det har varit fördelaktigt att vara två under denna arbetsprocess då vi bland 

annat kunnat se kritiskt på varandras transkriberingar och analyser av informanternas utsagor 

och därmed i ett tidigt skede förhindrat feltolkningar. 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Det vore intressant att göra en jämförande studie mellan grundskolan och grundsärskolan i syfte 

att ta reda på om, och i så fall hur, synen på musikämnets betydelse skiljer sig mellan de två 

skolformerna. Detta vore intressant att undersöka utifrån såväl ett elev- som lärarperspektiv. 

Eftersom kursen estetisk verksamhet tagits bort som obligatorium från gymnasieskolans nat-

ionella program, men ännu finns bland de obligatoriska ämnena i gymnasiesärskolan skulle det 

i en sådan studie vara intressant att intervjua utbildningsministern om hur regeringen legitime-

rar musikämnet, och eventuella skillnader mellan skolformerna. 
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ket. 

 

Skolverket (2012a): Betyg i grundsärskolan. Stockholm: Skolverket.  

http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/att-satta-betyg/grundskoleutbildning/betyg-

i-grundsarskolan-1.182260 [Hämtad 2014-06-05]. 

 

Skolverket (2012b): Diskutera kunskapskraven. Stockholm: Skolverket.  

[Kan hämtas från: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2842]. 

 

Skolverket (2013): Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Stockholm: Skolver-

ket. 

 

Skolverket (2014): Ämnesplaner och ämnesområdesplaner för gymnasiesärskolan. Stockholm: 

Skolverket.  

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola 

[Hämtad 2014-06-05]. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012): Organisation och uppdrag. 

https://www.spsm.se/sv/Om-oss/Organisation-och-uppdrag/ [Hämtad 2014-05-22]. 

 

Varkøy, Øivind (1996): Varför musik? – En musikpedagogisk idéhistoria. Runa förlag AB: 

Malmö. 

 

Varkøy, Øivind (2013): Den musikaliska erfarenhetens egenvärde. Lund: Studentlitteratur. 

 

Studieförbundet Vuxenskolan (2014): Vild Vacker Vuxen.  

http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/orebrolan/funktionsnedsatt/Vild-

Vacker-Vuxen/ [Hämtad 2014-05-22]. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [Hämtad 2014-06-03]. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/tidigare-kursplaner/grundsarskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=MU&tos=grsar2000
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/tidigare-kursplaner/grundsarskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=MU&tos=grsar2000
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/tidigare-kursplaner/grundsarskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=MU&tos=grsar2000
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/att-satta-betyg/grundskoleutbildning/betyg-i-grundsarskolan-1.182260
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/att-satta-betyg/grundskoleutbildning/betyg-i-grundsarskolan-1.182260
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2842
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola
https://www.spsm.se/sv/Om-oss/Organisation-och-uppdrag/
http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/orebrolan/funktionsnedsatt/Vild-Vacker-Vuxen/
http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/orebrolan/funktionsnedsatt/Vild-Vacker-Vuxen/


 

 

BILAGA 1 

 

Intervjufrågor 
 

1. Uppvärmning 

 

Berätta om dig själv! 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du jobbat inom särskolan? 

 Vad har du gjort innan du började jobba här? 

 Har du sökt dig till att jobba inom särskola? Varför? 

 

2. Arbetssätt vid musikundervisning 

 

 Hur kan en musiklektion se ut? 

 Vad tycker du är viktigt att ha med i din undervisning? 

 Vilka kunskaper önskar du att eleverna utvecklar? 

 Kan du beskriva ditt arbete med betygssättning? 

 

3. Musikämnets betydelse 

 

 Hur ser du på musikämnets betydelse för eleverna? 

 Vad vill du att dina elever ska få med sig av musikundervisningen inför framtiden? 

 Kursen "Estetisk verksamhet" finns inte längre kvar bland de obligatoriska ämnena i 

gymnasieskolan. Däremot finns kursen fortfarande kvar i gymnasiesärskolan. 

– Vad tänker du om det?                   

 

4. Övrigt 

 

 Finns det något mer du vill ta upp som rör det vi har pratat om? 

  

 


