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Titel: Ska vi samarbeta? - En fallstudie om samarbete mellan musikterapeut och musiklärare 
inom grundsärskolan. 
 
 
Title in English: Shall we collaborate?- A case study of collaboration between the music 
therapist and music teacher in special school. 
 
 
Studiens syfte är att undersöka hur en musiklärare och en musikterapeut samverkar i 
särskolans verksamhet.    
 
Mina frågeställningar:  
Hur ser musikläraren på sitt arbete med barn med speciella behov? 
Hur ser musikterapeuten på sitt arbete med barn med speciella behov? 
Hur upplever musikläraren och musikterapeuten sitt samarbete i särskolan? 
 
Jag har i denna undersökning använt mig av fältforskning, där jag observerat och intervjuat en 
musikterapeut och en musiklärare i deras arbete på en särskola.  
 
Studien presenterar en musikterapeuts och en musiklärares syn på och erfarenheter av 
samverkan inom särskolans verksamhet. Den visar också att denna form av samarbete är 
sällsynt, men kan, ur informanternas perspektiv, vara givande både för elever med särskilda 
behov och yrkesrollernas egen utveckling. Då särskolans verksamhet består av barn med 
många olika diagnoser och behov kan man tillsammans, och med hjälp av sina olika 
yrkesroller, skapa en bredare kompetens. Där kan även annan form av samarbete mellan 
personal och andra resurspersoner ses som viktigt.  
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FÖRORD 
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina informanter som har deltagit i studien med en mycket 
positiv inställning. Jag vill tacka min pappa för korrekturläsning samt båda mina föräldrar 
som till vardags alltid ger mig möjlighet att diskutera och analysera allt mellan himmel till 
jord. Detta har varit till stor hjälp vid alla mina tidigare skolarbeten och fram till detta 
examensarbete. 
 
Sist, men inte minst, vill jag tacka min handledare Annika, som funnits tillhands mer eller 
mindre dygnet runt och med kloka och tydliga svar stöttat och vid behov hjälp mig ”på rätt 
spår” igen.  
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INLEDNING	
Jag har haft förmånen att få prova på musikläraryrket i praktiken på tre olika grundskolor vid 
sidan om mina studier. Valet av mitt ämnesområde grundar sig på en viss upplevelse då jag 
skulle undervisa ett tjugotal elever i årskurs 3-4 men inte fick ta del av någon information om 
vilka elever som hade särskilda behov innan lektionen skulle börja. I klassrummet satt en elev 
med någon form av diagnos som, med både specialpedagogen och klassläraren, kommit 
överens om en del regler för lektionerna. Dessa regler hade dock inte heller vidarebefordrats 
till mig. Resultatet av detta blev att jag uppfattade eleven som olydig när denne inte ville sitta 
på stolen och upplevde hur elevernas förtroende för mig minskade då jag blev ”rättad” inför 
alla när klassläraren senare kom in. I denna situation insåg jag att lärarutbildningen inte hade 
gett mig några direkta förkunskaper om hur man arbetar med elever med särskilda behov eller 
diagnoser. Jag har i min utbildning lärt mig att skolans uppgift är att ge stöd och stimulans åt 
den individuella eleven och se till att alla elever utvecklas så mycket som möjligt baserat på 
deras olika behov. Jiang Millington, skribent, debattör och kommunikatör i svenska kyrkan 
(Millington 2015), som jobbar aktivt för Barn i behov1 menar att: ”Kunskap om symptom är 
därför a och o om det ska kunna ske förbättringar” (Färlin 2015). Räcker det att en 
specialpedagog har hela ”den riktiga” kunskapen om förhållandet i klassrummet? Eller borde 
min utbildning se till att jag kan känna mig trygg i mitt bemötande med elever utan 
specialpedagoger? Eller är specialpedagoger en nödvändighet, då man som musiklärare kan 
möta en eller flera elever med särskilda behov i en klass? 
 
Mitt intresse har alltid varit musik och människor, vilket har medfört att läraryrket känts som 
mitt enda självklara alternativ fram till att jag, i slutet av gymnasiet, fick höra talas om en 
vidareutbildning till musikterapeut. I detta yrke använder man musiken som redskap och hjälp 
för människor med olika handikapp och speciella behov, vilket i mina öron fortfarande låter 
lika intressant som när jag först hörde det. Trots att valet ändå blev att utbilda mig till lärare 
kan jag i mitt yrke möta dessa musikterapeuter i skolorna och jag känner också till fall där 
musikterapeuten har fått bedriva vanlig musikundervisningen. Om dessa två yrkesroller, där 
musiklärare i möten med speciella behov har sitt fokus på pedagogiken och musikterapeuter 
har blicken på terapi, befinner sig på samma arbetsplats, kan ett samarbete i så fall vara 
aktuellt och givande för elever med särskilda behov, deras utveckling och utbildning? Och 
kan ett sådant samarbete vara en hjälp för musikterapeutens och musiklärarens egna arbeten? 

	

                                                
1	”Barn	i	behov	är	ett	nätverk	för	föräldrar	till	barn	som	har	funktionshinder.	Organisationen	har	2000	
medlemmar	och	vill	ge	alla	barn	förutsättningar	att	klara	skolan”	(Färlin	2015).	
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TIDIGARE	FORSKNING	
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring musikterapins plats i grundskolan och 
musikundervisningen för barn med särskilda behov. Även undersökningar om musikterapin i 
just särskolan samt personalens förhållningssätt till funktionsnedsättningar presenteras. 

Musikterapi	i	skolan	
Idag växer verksamheten inom musikterapin allt mer i det svenska samhället. En större 
efterfrågan kring musikterapeutisk kompetens har uppstått och skolverksamheten ser 
musikterapin som en betydelsefull komplettering till dagens olika skolformer (Granberg 
2000). Enligt Ruud ser musikterapeuterna själva skolan som en ”naturlig arena” för deras 
arbete i skolvardagen, klassmiljön och elever med särskilda svårigheter (Ruud 2002). När 
trivsel och personlig utveckling är centralt och en målsättning i musikundervisningen kan ett 
musikterapeutiskt arbete tas in i skolverksamheten och ses som en ”förlängning av musik-
undervisningen” (Ruud 2002, s 79-80). I en studie av musikterapeuters verksamhet i skolan 
(Granberg 2004) visas det dock att musikterapi i skolorna inte är en självklarhet. 
Internationell praxis ger alla elever rätt enligt lag att få stöd och hjälp efter behov. Även 
musikterapi, som en del av den specialpedagogiska verksamheten, räknas in i detta. Men det 
finns inte lagstadgat om vilka som ska ge den eller hur den ska gestaltas. Vidare framgår i 
Granbergs undersökning att man inte anställt musikterapeuter i dess egentliga yrke utan som 
musiklärare. Detta för att musikterapin, som är en icke-obligatorisk verksamhet i skolan, inte 
ska försvinna helt av ekonomiska skäl. En annan anledning är också att på detta sätt lösa 
bristen på utbildade musiklärare, då musikterapeuten anses ha en omfångsrik kompetens och 
erfarenhet av musiklärarjobb. Dock skiljer sig målen i musikterapiverksamheten ifrån musik-
undervisningens, vilket kan få musikterapeuten att känna sig hämmad att utnyttja sin 
yrkeskompetens till fullo (Granberg 2004).  
 
I Marie Hiding Olssons (2013) uppsats är syftet att ”informera personal inom framförallt 
skolan, om FMT-metoden2  och undersöka hur man med hjälp av FMT kan stödja elever med 
läs- och skrivsvårigheter”(s 4). Slutsatsen hon drar är att funktionsinriktad musikterapi har en 
plats i grundskolan där elever skulle kunna få mer stöd med musikterapi som resurs och så 
småningom klara skolans mål. Bland annat nämns i undersökningen ett moment i den 
funktionsinriktade musikterapin som hänger ihop med om eleven har lässvårighet eller inte.  

Musikundervisning	för	barn	med	särskilda	behov	
Anna Lundmark och Sofie Skoog (2014) har som syfte med sin uppsats ”att undersöka vad 
musiklärare anser att musikämnet har för betydelse för elever i grundsärskolan år 7-9” (s 7). 
Resultatet visar att musiklärarna är överens om att utvecklingen av självförtroendet och att 
musicera är viktigt för eleverna, men att de har skilda uppfattningar om betygssättning och 
bedömning i undervisningen. I denna undersökning kom man även fram till att 
musikterapeutiskt arbete har en plats i musikundervisningen. 
 
En uppsats av Anna Sjölund (2014) har syftet: ”att undersöka olika uppfattningar om 
musikens betydelse för lärandet i stort och om musiken kan hjälpa elever att klara skolan i 
allmänhet och teoretiska ämnen i synnerhet” (s 2). I denna studie tas möjligheterna i 
musikämnet upp för barn och ungdomar med olika ”försvårade förutsättningar”. Slutsatsen är 
                                                
2	FMT-	står	för	funktionsinriktad	musikterapi	och	är	en	av	tre	musikterapeutiska	inriktningar	i	Sverige.	
Förutom	FMT	finns	även	musikterapi	på	psykodynamisk	grund	samt	Guided	Imageryand	Musik	(GIM)	
(Paulander	2011).	
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att det inte finns något svar på om musiken är en hjälp för barn med försvårade 
förutsättningar, men att den stimulerar exempelvis minnets utveckling samt inlärning av språk 
och matematik (om musicerandet börjar i tidig ålder) och att musiken även kan användas som 
utryckmedel. 
 
I examensarbetet ”I mötet mellan musikpedagogen och elever med särskilda behov; En 
intervjustudie om förhållningssätt till musikundervisning för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning”, är syftet ”att undersöka hur personer från fyra olika yrkespositioner 
beskriver sina uppfattningar om olika förhållningssätt till barn och unga med särskilda behov i 
undervisningen; främst i musikundervisning då uppsatsen kopplas till ämnet musik” (Meijer 
2015, s 3).  Här redovisas bland annat musiklärares olika syn på förkunskaper om diagnoser 
och om man anser att det är viktigt att ha detta i yrket eller om erfarenheten räcker i längden. 
Resultatet i studien uppvisar att en baskunskap om diagnos eller särskilda behov i mötet med 
den aktuelle eleven bör finnas, men att den inte behöver vara tvingande. Den ska mer bidra 
som en komplettering och hjälp i mötet med eleverna. En medicinisk kunskap hos läraren kan 
även underlätta i mötet med eleven och undervisningen. I denna uppsats klargörs även att 
lärarna i första hand bör se till eleverna och inte deras diagnoser, då man ju ska möta olika 
individer där de är samt att musik kan vara nyttigt och ge glädje åt barn och ungdomar med 
särskilda behov. 
 
Liselott Stenman (2010) har i sin undersökning som syfte ”att få ökad kunskap om 
förhållningssätt i särskolans musikverksamhet” (s 12). Informanterna har olika förbindelser 
till musikverksamheten och undersökningen visar hur dessa tänker kring fenomenet 
förhållningssätt, vilket sorteras och redovisas i fem olika tankevärldar. Samarbetet inom 
särskoleverksamheten och ett gemensamt förhållningssätt mellan personal och elev, är något 
som värdesätts men är inte självklart utan snarare något som ”önskas” (s 37). Mera frågor 
kring samarbete och förhållningssätt bör uppmärksammas menar Stenman, likaså anses det 
också viktigt med olika kompetenser inom personalen i särskolan då elever har olika behov 
och diagnoser, vilket i sin tur ställer krav på ”personalens sätt att förhålla sig till dem” (s 37). 
 	



 4 

PROBLEMOMRÅDE,	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	
Tidigare forskning visar att musikterapeuter och musiklärare i sitt arbete kan möta elever med 
särskilda behov och olika former av diagnoser (Ruud 2002, Meijer 2015). Granberg (2000)  
menar att musikterapi anses av skolor som betydelsefull i skolverksamheten och för elever 
med särskilda behov. Musikterapeuterna själva ser också fördelar med musikterapeutisk 
verksamhet i skolan (Ruud 2002). Trots det verkar musikterapi inte ha en självklar plats i 
skolan då den inte är lagstadgad och frånvaron av denna kan i första hand bero på ekonomiska 
skäl (Granberg 2004). Även musikundervisning på särskola kan vara ett sätt att stärka 
elevernas självförtroende och minnesutveckling, för att nämna ett par exempel (Sjölund 
2004). Med andra ord kan både musikterapeuter och musiklärare befinna sig i både 
grundskolan och grundsärskolan, men ett dokumenterat samarbete mellan dessa två 
yrkesroller har inte hittats i mitt sökande kring tidigare forskning. Jag vill i detta arbete ta reda 
på hur ett samarbete mellan en musiklärare och en musikterapeut kan se ut. Uppsatsens syfte 
är därför att undersöka hur en musiklärare och en musikterapeut samverkar i särskolans 
verksamhet. 
 

• Hur ser musikläraren på sitt arbete med barn med speciella behov? 
• Hur ser musikterapeuten på sitt arbete med barn med speciella behov? 
• Hur upplever musikläraren och musikterapeuten sitt samarbete i särskolan? 
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BAKGRUND	
Som bakgrund till denna studie framställs en presentation av den svenska särskolan, då båda 
mina observationer genomförs på en sådan, beskrivning av musikterapi samt en överblick av 
en musikterapeuts arbete. En beskrivning av den funktionsinriktade musikterapin (FMT) 
presenteras, då musikterapeuten i studien har sin utbildning i denna, samt skillnaden mellan 
musikterapeuten och musikläraryrket. Som avslutning under denna rubrik redovisas vilka 
resurspersoner man kan möta inom skolan och särskolan. 

Särskolan		
Sedan den nya skollagen trädde i kraft 1 juli 2011 tar särskolan endast emot elever med 
utvecklingsstörning (Habilitering och hälsa 2015b). Detta gäller även autism eller 
autismliknande tillstånd (Skolverket 2009). För att gå på särskola krävs en pedagogisk 
utredning där det framgår om eleven inte kan nå upp till målen oavsett stöd inom 
grundskolan. Denna ska ligga som underlag för beslutet tillsammans med psykologiska, 
medicinska och sociala utredningar (Carlsson Kendall 2011). Dessa tre sistnämnda visar om 
eleven har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och om det finns en 
oförmåga att nå målen på grund av denna (Skolverket 2009). För att få diagnosen 
utvecklingsstörning ska man ha nedsättning i minst två områden av akademiska-, sociala- och 
praktiska färdigheter i intelligens och adaptiva färdigheter3. En utvecklingsstörning kan se 
mycket olika ut hos barn, då det inte finns ett enhetligt begrepp och där en lindrig 
utvecklingsstörning kanske inte märks förrän barnet kommit upp i skolåldern (Larsson & 
Holmbom 2014). Diagnosen autism4 innebär problem med social interaktion, det vill säga 
sociala regler och beteende, där huvudproblemet är brist på ömsesidighet och att kunna se sig 
själv igenom andras perspektiv (Klasén McGrath 2009). Med autismliknande tillstånd, eller 
atypisk autism, innebär att den inte uppfyller autism-symtomen till fullo eller att den visar sig 
i en annan form. En atypisk autism kan även kallas den som infaller ”sent” (Autism och 
Aspbergerförbundet 2015), vilket innebär en debut efter 18 års ålder. Denna mycket sena 
diagnos förekommer bland ungdomar och vuxna som har svårt att klara av sina studier och 
arbete (Larsson & Holmbom 2014). 
 
Det formella beslutet om en elev får börja på särskola (eller träningsskola) görs av den 
politiska nämnd vars ansvar är särskolan i kommunen men kan också göras av en 
utbildningschef eller annan ansvarig person om uppgiften lämnats över. Det krävs även att 
rektorerna i särskolan och grundskolan ska vara överens om detta tillsammans med 
vårdnadshavare, som tar det slutgiltiga beslutet. Om en särskolesökande elev inte har någon 
av nämnda funktionsnedsättningar som krävs för att bli antagen, kan man överklaga beslutet 
till Skolväsendets överklagandenämnd (Skolverket 2009). Fortfarande har en elev alltid rätt 
att få särskilt stöd som hjälpmedel och anpassning av skolans fysiska miljö. Det gäller även en 
mer individ-anpassad undervisning, och ett åtgärdsprogram 5  om eleven inte klarar 
kunskapskraven i skolan. Åtgärdsprogrammet gäller tills eleven uppnått godkänt i alla ämnen, 
vilket också gäller rätten till särskilt stöd (Habilitering och hälsa 2015b). På skolan har man 
via elevhälsan tillgång till läkare, psykolog och specialpedagog som kan undersöka barnet och 
sedan, efter granskning, eventuellt föreslå vidare utredning (Wallin & Holmbom 2013). En 
forskningsrapport från 2011 redovisar att drygt 40 procent av eleverna i grundskolan får 

                                                
3	Adaptiva	färdigheter=	De	vardagliga	handlingar	vi	människor	gör	och	för	att	kunna	leva	självständigt	ute	
i	samhället,	exempelvis	påklädning	av	kläder	eller	åka	att	buss	(Habilitering	och	Hälsa	2015a).	
4	Autism=	autos	på	grekiska,	betyder	”själv”	(Klasén	McGrath	2009).	
5 	Åtgärdsprogram=	”Ett	 verktyg	 som	 ska	 stödja	 möjligheterna	 för	 eleven	 att	 nå	 sina	 mål.	
Åtgärdsprogrammet	ska	ge	en	samlad	bild	av	elevens	skolsituation.	Det	ska	beskriva	vad	som	ska	åtgärdas	
på	individ-,	grupp-	och	organisationsnivå” (Specialpedagogiska	skolmyndigheten	2012).	
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särskilt stöd någon gång under sin skoltid och att 1,4 procent av alla grundskoleelever går i 
grundsärskolan (Skolverket 2011) 
 
I grundsärskolan består utbildningen i ämnen eller ämnesområden, eller av båda, där 
ämnesområden är skapad för elever som inte kan ta till sig hela eller delar av utbildningen i 
ämnen [Skollagen, § 5]. Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 
verklighetsuppfattning är ämnesområden som alla finns i grundsärskolan (Habilitering och 
hälsa 2015b) och där brukar lärarna och assistenterna vanligtvis ha specialkompetens, 
exempelvis inom specialpedagogik (Skolverket 2009). Specialpedagogik innebär 
undervisning för barn med funktionshinder eller särskilda behov (Skolverket 2011). För de 
elever som på grund av omfattningen av sin utvecklingsstörning inte klarar av grundsärskolan 
finns träningsskolan till hands. Här omfattar lektionerna endast de ämnesområden som 
beskrivits ovan och undervisningen är individuellt anpassad, då eleverna oftast inte bara har 
en funktionsnedsättning, utan flera. Dessa ämnesområden är mer praktiska än andra 
skolämnen i grundskolan (Skolverket 2009).   

Resurspersoner	i	(sär)skolan	
En assistent, eller elevassistent inom skolan, följer med elever med behov, funktionshinder 
eller utvecklingsstörning under hela skoldagarna som en extra resurs för stöd och hjälp i 
undervisningen. Uppgifterna kan se olika ut på skolorna, men man behöver som elevassistent 
vara tålmodig, lyhörd, ansvarsfull och bra på att skapa relationer. Kunskaper om 
skolverksamhetens styrdokument och läroplan samt olika funktionshinder som påverkar 
inlärningen och metoder är något som man bör ha. Man ser ett samarbete mellan föräldrar och 
lärare som nödvändigt för att veta hur man ska kunna hjälpa eleven på bästa sätt (Redaktionen 
för yrkesinformation 2013). Förutom elevassistenter kan det även förekomma 
specialpedagoger och speciallärare i särskolemiljön. Dessa är likt elevassistenter ett 
pedagogiskt stöd för att underlätta lärande för elever med särskilda behov, som lässvårigheter 
eller funktionshinder och som även stöttar lärare i undervisningen. Men de kan även 
undervisa i olika ämnen, bedriva sinnesträning, alltså övningar som tränar till exempel lukt- 
och lyssningsförmågan, och aktiviteter i vardagen för barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning. De kan också ansvara för träning i adaptiva färdigheter, som exempelvis 
personlig vård. I sitt arbete på särskolan kan de även vara med och utarbeta åtgärdsprogram 
för eleverna. Specialpedagoger och speciallärare förekommer också inom förskola, 
grundskola och gymnasiet med liknande uppgifter samt i sammanhang med andra 
inriktningar, som inom talpedagogiken och synpedagogiken (Gymnasieinfo 2015).   
 
Det som skiljer specialläraren och specialpedagogen åt inom skolverksamheten är att 
specialpedagogen har ett mer övergripande perspektiv över flera skolorganisationer. Den har 
även ett fokus på pedagogiken i den aktuella skolan och dess lärandemiljö som kartläggs 
tillsammans med andra lärare och arbetslag på skolan. Arbetet med den individuella eleven 
och dess behov bedrivs av båda yrkesgrupperna, men där specialläraren arbetar mer nära och 
”individinriktat i färdighetsträning” inom språk eller matematik, använder sig 
specialpedagogen av exempelvis olika samtal (Nohrstedt 2010). 
 
Från och med 2018 måste alla inom särskolan, både speciallärare och specialpedagoger, ha 
läst en inriktning mot utvecklingsstörning för att kunna ansvara för undervisningen 
(Lärarförbundet 2014). 
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Musikterapi	
Musikterapins moderna form växte fram i början 1900-talet och har med tiden utvecklats från 
att vara en psykoterapeutisk inriktning till att anpassas beroende på i vilket sammanhang den 
används (Granberg 2007). Från att den kliniska musikterapin 6  uppstod efter Andra 
världskriget kom en pedagogisk musikterapi7 till Norden i slutet av sextiotalet (Ruud 1982). 
Föreläsare till den första musikterapikursen i mitten av 70-talet kom från våra grannländer 
Norge, Finland och Danmark, som då kommit längre i forskningen kring musikterapi än vi i 
Sverige (Granberg 2007). 
 
Begreppet musikterapi uppvisar många sidor beroende på i vilka sammanhang, inriktningar, 
kulturer och olika gruppers perspektiv den har sin verksamhet. Detta gör att en generell 
bestämning är ”svår att finna” (Granberg 2007, s 22). Man anser att den bör vara 
”allomfattande, fokusera på musikens funktion som terapeutiskt medium och säga vem eller 
vilka personer musikterapi är tänkt för” (Granberg 2007, s 22). Musikterapiverksamhet ska 
därmed sträva efter att vara anpassningsbar och bred, där musiken används i terapeutiskt syfte 
och där det finns en tydlighet kring vilka som ingår i målgruppen.  

Musikterapeutens	arbete	
Even Ruud (1980) beskriver en musikterapeuts yrkesutbildning i psykologi, specialpedagogik 
och psykiatri. Med ett behandlingsarbete för psykiska och fysiska handikapp i alla åldrar 
handlar ett musikterapeutiskt arbete om kommunikation och utveckling: 
 

Att få kontakt, bygga upp en kommunikation, att stärka identitet och självkänsla, att skapa 
motivation är alltid en förutsättning för vidare arbete. (Ruud 1982, s 13). 
 

Enligt Ruud är musikens terapeutiska funktion en variation av ljudstyrka, klangfärg och toner 
som fångar klientens intresse (Granberg 2000). Men fortfarande anses musikterapi ha fokus 
på klintens personliga utveckling och inte på det musikaliska resultatet. Musiken blir därmed 
ett medel, inte ett mål: 
 

Musikterapins arbete består i att med hjälp av musikaktiviteter påverka förhållandena så att den 
enskilde klienten får möjlighet att utveckla sina resurser. Målet för detta speciella musikarbete är 
därför inte av musikalisk karaktär; för musikterapeuten är det inte i första hand de musikaliska 
resultaten som räknas. (Ruud 1982, s 21). 

 
Med musiken som medel för klientens egen utveckling skiljer den sig från 
musiklärarutbildningen, där pedagogik och det musikaliska resultatet har sitt fokus (Ruud 
1982). En musikterapeuts roll kallas i verksamheten för mediator (”Medlaren” 8) och klienten 
eller eleven för adepten (”ung lärjunge” 9 ). Mediatorn ska ”skydda klienerna för 
överstimulering eller störande moment samt förmedla rum, tid, plats, innehållsligstruktur och 
musik” (Paulander 2011, s 152). Mediatorn har i sin huvudsakliga uppgift att skapa en så 
gynnsam miljö som möjligt för att adepterna ska kunna sugas upp i det musikaliska 
händelseförloppet men den har också som uppgift att strukturera det som sker i rummet 
(Paulander 2011). 
                                                
6	Klinisk	Musikterapi:	”Är	som	forskning,	praktik	och	utbildning	baserade	på	professionella	normer	enligt	
kulturella,	sociala	och	politiska	sammanhang”	(Förbundet	för	musikterapi	i	Sverige	2003).	
7	Pedagogisk	 Musikterapi:	 ”En	 profession	 användning	 av	 musik	 och	 dess	 delar	 som	 en	 intervention	 i	
mediciniska,	 pedagogiska	 och	 vardagliga	miljöer	med	 individer,	 grupper,	 familjer,	 eller	 samhällen	 som	
försöker	 att	 optimera	 sin	 livskvalitet	 och	 förbättra	 deras	 fysiska,	 sociala,	 kommunikativa,	 emotionella,	
intellektuella	och	andliga	hälsa	och	välbefinnande”	(Förbundet	för	Musikterapi	i	Sverige	2003).	
8	Latinsk	översättning	(Natur	och	kulturs	psykologilexikon	2015).	
9	Hjelm	2005.	
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Funktionsinriktad	musikterapi	(FMT)	
Funktionsinriktad musikterapi, med förkortning FMT, skapades av Lasse Hjelm under 1975-
76 på Folke Bernadottehemmet i Uppsala, där han arbetade med barn och ungdomar med CP-
skador. Den är en strukturerad neuromuskulär behandlingsmetod där man genom rörelse 
utvecklar hjärnan hos adepten, det vill säga klienten eller eleven som musikterapeuten arbetar 
med. I metoden arbetas det med att stimulera en utökad rörelserepertoar hos adepten där man 
strävar mot maximal funktion i balans, stabilitet och struktur i kroppen. I behandlingen följer 
man utvecklingen steg för steg utifrån utvecklingsteoretiska grunder och för att främja den 
egna drivkraften är metoden icke-verbal (Hjelm 2005). Varken instruktioner eller beröm sker 
verbalt då metoden vill skapa förutsättningar för eget planerande, tanke, reaktion och handling 
utan andras ord och förmaning (Hjelm 2005). Genom att inte ge information eller instruktion 
minskas även risken för dåligt självförtroende, då inget utrymme för misslyckande ges genom 
missförstånd. I stället får adeptens andra sinnen mer plats för koncentration (Granberg 2007). 
Metoden ska upplevas som trygg och lustfylld och ses som en utvecklingsprocess (Hjelm 
2005). Trots att metoden av skaparen endast anses vara individuell förekommer den emellanåt 
i grupp (Paulander 2011). 
 
Musiken i verksamheten innefattar ett speciellt kodsystem, specialskrivna melodislingor som 
var och en är anslutna till en speciell uppställning av attribut, vilket oftast är instrument inom 
FMT (Hjelm 2005). FMT-terapeuten spelar akustisk piano och adepten trummor och 
cymbaler samt effektinstrument10. Att adepten spelar just trummor förklarar Hjelm med att det 
tycks finnas ett ”inbyggt intresse för trummor hos de flesta människor” (Hjelm 2005, s 129). 
Att använda sig av trummor är därmed ett vinnande koncept om man vill få adepten att 
aktivera sig genom att spela, då instrumentet inte innehåller enskilda eller flera toner som kan 
kräva förkunskaper om musiklära (harmoni- och ackord-lära, skalor, melodier). Trummorna, 
inklusive cymbalerna, är även justerbara för olika rörelser hos adepten. Att exempelvis 
cymbalerna är högt eller lågt uppsatta ger nya mål i rörelserutveklingen och genom olika 
storlekar på trumstockarna och justerbar stol kan man möta individer med olika behov, när det 
gäller till exempel grepp och ryggstöd (Hjelm 2005). 
 
I rummet där musikterapin har sin verksamhet är det viktigt att en återkommande struktur sker 
i både musiken, agerandet (från musikterapeuten) och miljön. All kommersiell musik är 
uteslutet, då Hjelm själv har erfarenhet av att igenkännande musik kan vara ”farlig” om 
adepten upplevt något skrämmande i samband med musiken. Koderna, som är trettio stycken, 
är skapade i en speciell ”stegringsmodell” för adeptens utveckling och det är därmed viktigt 
att koderna utförs exakt. Detta unika analys- och observationssystem, som skiljer sig från de 
andra musikterapimetoderna, är en del av taktiken för att närma sig adepten och skapa 
trygghet för att sedan samverka för utveckling. Rummet får inte bytas ut och det är viktigt att 
all utrustning finns på plats innan behandlingen börjar, då Hjelm menar på att igenkännlighet 
är det som får adepten att känna trygghet, något som är grunden i hela metoden. Om något 
verbalt ska uttalas sker det utanför och Hjelm använder sig av persienner för att behålla 
samma ljus i rummet oavsett väder och för att avskärma det som sker utanför (Hjelm 2005).  

Skillnader	mellan	musikundervisning	och	musikterapi	enligt	Hjelm	
Förutom att beskriva vad musikterapi är och innebär i sin bok reflekterar Hjelm även över hur 
stor skillnaden är mellan musikundervisning och musikterapi:  
 
Musikundervisning   Musikterapi 
                                                
10	Effektinstrument:	Musikaliskt	instrument	som	främst	används	till	att	generera	ljud	framför	ackord,	
melodi	och	rytm.	Exempel;	kyrkklocka,	kazoo,	visselpipa	m.fl.	(Wikipedia	2015).	



 9 

- Närmare instrumentet   - Närmare människan 
- Närmare traditionen   - Närmare nu- situationen 
- Närmare verket   - Närmare jag-känslan  
- Närmare isolering   - Närmare samverkan  
- Resultatet räknas   - Fri från prestationskrav 
- Något att visa upp   - Inget att visa upp  
- Estetikkrav    - Inget estetikkrav 
- Teknisk färdighet   - Den egna (adeptens) färdighet 
- Utåtriktad    - Inåtriktad 
- Läxa    - Ingen läxa 
- Övning nödvändig   - Ingen övning 
 

 (Utdrag från Hjelm 2005, s 121) 
 
Hjelm väljer helst att skilja mellan musikterapeutisk och musikpedagogisk verksamhet 
(Granberg 2000). Som kommentar till ovanstående uppställning uttrycker han: 
 

[…] Det är en omfattande och svår förändring/omställning, att från den traditionella 
musiklärarrollen växla till en relevant musikterapisituation. Jag kan själv intyga hur djupt rotad 
lärarinstinkten och påpekarrollen kan vara. Vi vuxna, och kanske särskilt lärarkåren, besitter en 
enorm tilltro till vårt eget vetande om hur det ska vara (Hjelm 2005, s 121). 

 
Av Hjelms egen erfarenhet menar han alltså att det är svårt att lägga musiklärarrollen åt sidan, 
då musikterapeutrollen skiljer sig så pass mycket från musikterapeuten i tänket, rollen och 
yrket. En musiklärare har en mer påpekanderoll där man strävar mot ett resultat medan 
musikterapeuten vill se till att eleven exempelvis känner sig ”fri från prestationskrav”.   
 
Dock menar musikterapeuten Even Ruud, som också är professor och forskningsledare vars 
arbeten kring temat musikterapi blivit publicerat i flertal, att en musikerroll hos 
musikterapeuten kan i vissa situationer vara ”gynnsamt” för att få adepten att känna sig mer 
som medmusiker och inte som en så kallad ”hjälpbehövande”. Han anser att denna typ av 
verksamhet, men också andra varianter av behandlingsinstitutioner, kan skapa en 
domineranderoll hos terapeuten och en passiv roll hos klienten, vars roll kan användas till ” 
att undandra sig ansvaret för sina egna handlingar och utveckling” (Ruud 2001, s 82). 
Ansvaret för klientens handlande kan med andra ord ofrivilligt ligga hos musikterapeuten.   
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METOD	
I metodkapitlet beskrivs vilken metodansats jag använt mig av, samt vilka urval som är gjorda 
och hur genomförandet gått till. En närmare beskrivning av syfte med intervjuerna och 
observationerna följer, samt studiens struktur i relation till analysarbetet och etiska 
överväganden. 

Metodansats	
Som metodansats för denna undersökning har jag valt fältforskning, etnografi. Det centrala 
med fältforskning är ”forskarens närvaro i den miljö som beforskas” (Elvstrand, Högberg & 
Nordvall 2015, s 218) där olika typer av relevant datainsamling är kännetecknande för 
metodansatsen; intervjudata, anteckningar och videoinspelning från observationer kan nämnas 
som några exempel. De datainsamlingsmetoder jag har använt mig av är intervjuer, 
anteckningar av observation och litteratur och studien har musikterapeutens och 
musiklärarens perspektiv som utgångspunkt. I tolkningsarbetet av datainsamlingen har jag 
valt att använda mig av samma analysprocess som Elvstrand, Högberg och Nordvalls 
Tolkningar av första, andra och tredje graden (2009, s 220).  
 
Första graden          Andra graden                   Tredje graden 
 
 

	

	

	
 

 
Figur 1: Analysprocess. 

 
I den första graden ska forskaren endast beskriva hur det som undersökts visar sig, det vill 
säga en framställning av det man har granskats. Att överskrida deltagarnas ”common sense”-

förmåga11 i andra graden menas att forskaren på ett mer vetenskapligt och teoretiskt plan ska 
utveckla exempelvis teman som skiljer sig från deltagarnas självanalys och förnuft. I tredje 
graden förklarar slutligen forskaren ting på ett annat sätt än den självförståelse som finns hos 
de som hör till den aktuella verksamheten, alltså ett sökande bortom det man ser.   

Urval	och	genomförande	
Jag tog telefonkontakt med en musikterapeut som samarbetade med en musiklärare på en 
särskola, något jag kände till sedan tidigare. Musikterapeuten ställde upp direkt och erbjöd sig 
också att fråga musikläraren om eventuellt intresse att vara med i en undersökning som 
handlar om samverkan mellan musiklärare och musikterapeut. Efter några få dagar hörde 
musikterapeuten av sig via sms och meddelade att även musikläraren ville delta. Eftersom 
detta är en fallstudie, där jag vill undersöka hur en samverkan kan se ut, ansåg jag inte att 
ålder och kön hade någon betydelse. För mig var det dock önskvärt att de båda hade 
samarbetat under en längre tid, och därmed kunde se och uppleva en effekt av detta, vilket 
också visade sig vara fallet. 
 

                                                
11	Common	sense	kan	översättas	till	=	Sunt	förnuft	(Folkets	lexikon	2015a)	

Konstatering av 
det man sett & 

hört  

Överskrida 
deltagarnas 

”common sense”- 
förmåga 

Söka dolda 
bakomliggande 

mönster och 
agendor 
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I datainsamlingen valde jag att göra tre intervjuer, två enskilda och en gemensam, där tanken 
med de enskilda intervjuerna var att ge tillfälle att berätta mer om det egna arbetet med barn 
som har särskilda behov. I den gemensamma intervjun fick man därefter dela med sig av 
erfarenheter och synpunkter om samarbete. Jag har även valt att observera, för att i praktiken 
själv se hur de arbetar med särskoleelever, men ändå lagt mitt fokus på intervjuerna, då 
uppsatsens frågeställningar bygger på hur musikläraren och musikterapeuten ser på sitt eget 
arbete samt synen på samverkan. 
 
I min analys har jag, som tidigare nämnts, utgått ifrån Tolkningar av första, andra och tredje 
graden (Elvstrand et al 2009) fast med andra beteckningar: 
 
1:a graden: Resultatpresentationen av observation och intervju. 
2:a graden: ”Sammanfattande analys”. 
3:e graden: ”Diskussion”.  
 
Under ”Observation-” och ”intervju-” rubrikerna i resultatpresentationen har jag alltså utgått 
från den första graden där jag endast beskrivit det jag sett och hört. Anteckningar och 
röstinspelningsprogram är här empirin. De korta sammanfattandetexterna, det vill säga de 
sista delarna i varje intervju, är fortfarande en analys utifrån den första graden, men då en 
sammanfattning. Studiens nästa rubrik, ”Sammanfattande analys”, är dock en analys från den 
andra graden. Här användes litteratur som redskap för mer vetenskapligt tolkande och som i 
sin tur kunde skilja sig från deltagarnas självanalys. Den tredje gradens analys valde jag att ha 
i diskussionen där jag kunde införliva annat än det som skedde innanför den aktuella 
verksamhetens väggar. Även här användes litteratur som analysredskap. 

Observation 
Utifrån musikterapeutens och musiklärarens anställning fanns ett stort utbud av klasser jag 
skulle kunna följa med och observera. Men för att så mycket som möjligt hålla mig till 
uppsatsens tema ”samverkan” valde jag att följa med de yngsta särskoleeleverna som 
musikläraren och musikterapeuten gemensamt arbetar med på en skola. Observationerna blev 
då en musiklektion (gruppundervisning) med musikläraren och tre musikterapitillfällen 
(individuell terapi) med musikterapeuten. I deltagande observationsstudier kan rollen som 
observatör vara olika beroende på vilket sammanhang den genomförs i (Svensson & Starrin 
1996). Där jag vistades valde jag att hålla en låg profilroll och inte delta i aktiviteterna, både 
vid gruppundervisningen och de individuella terapierna, då sannolikheten fanns att eleverna 
kunde ha koncentrationssvårigheter och autism. Då en tydlig struktur är viktigt generellt för 
exempelvis barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning12, ville jag behålla den vanliga 
strukturen i musikundervisningen i den mån som var möjligt, den hade ju redan förändrats i 
och med en främling i rummet (Hellström 2014). Just i terapin kändes det också naturligt att 
inte vara aktiv, då det i dessa fall är en ”en mot en”- situation, terapeuten och eleven. För att 
inte missa någon viktig information antecknade jag noggrant vilka moment som genomfördes, 
för att sedan skriva ner ett ”fylligare referat” över observationerna så snart som möjligt, något 
som också rekommenderas av Repstad (2007). 

                                                
12	Neuropsykiatrisk	funktionsnedsättning:	”funktionsnedsättningen	beror	på	att	vissa	delar	av	hjärnan	
inte	fungerar	som	de	ska”	(Hellström	2014).	
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Intervju 
Jag använde mig av en semistrukturerad intervju vid alla tre tillfällen, med öppna frågor för 
att inte styra intervjun alltför mycket. Med öppna frågor hoppades jag också att informanterna 
skulle känna trygghet samt en ”öppenhet” att dela med sig, det sistnämnda är viktigt vid en 
semistrukturerad intervju (Repstad 2007). För att informanterna, i sina enskilda intervjuer, 
ändå ska ges samma förutsättningar att dela med sig av sina upplevelser valde jag att ställa 
samma frågor (Bilaga 1) följt av eventuella följdfrågor anpassade utifrån deras svar. De 
enskilda intervjuerna skedde under samma dag som respektive observationer och jag tog med 
mig choklad och vindruvor vid intervjutillfällena för att skapa en trivsam stämning. Jag 
spelade in intervjuerna med en mobiltelefon för att i stunden kunna fokusera på 
informanternas uttalande till fullo, och transkriberade detta på datorn via ett uppspelning-
program så snart jag hade möjlighet, detta för att lättare kunna tolka inspelningen. Jag och 
informanterna såg till att varje intervjutillfälle fick den tid den behövde, men min 
utgångspunkt var ca 20-30 min per intervju vilket jag trodde skulle räcka. Alla intervjuer, 
samt observationer, pågick under två dagar. 

Etiska	övervägande	
Ur ett forskningsetiskt perspektiv är det viktigt att informanterna får ta del av informationen 
om forskningen, samt att få möjlighet att samtycka till forskningen skriftligt (Vetenskapsrådet 
2011). Trots att mina informanter muntligt svarat ”ja” till att deltaga valde jag att, via mejl till 
båda (Bilaga 2), ge mer information om uppsatsen, tillvägagångssättet, informanternas 
rättigheter samt be dem meddela mig om fortsatt samtycke till deltagande. I mejlet 
informerade jag också om att materialet jag inhämtat via intervjuer och observationer inte 
kommer användas i något annat sammanhang och att de båda kommer att inneha anonymitet. 
Vid forskning har ju informanterna när som helst rätt att avbryta sin medverkan, då det är 
”frivilligt att delta” (Vetenskapsrådet 2011 s 47). 
 
Även om mitt fokus ligger på musikterapeutens och musiklärarens arbete och samverkan, så 
innefattar observationerna också de barn som dessa båda arbetade med vid de aktuella 
tillfällena. Vi kom gemensamt fram till att det bästa var att ge information om min närvaro 
som forskare via skolans veckobrev (Bilaga 3), en enkel beskrivning för att ”barnen ska förstå 
den” (Vetenskapsrådet 2011 s 47). Där gavs samma information om vem jag var, att mitt 
fokus låg på musikterapeutens och musiklärarens arbete och inte barnen samt att det är 
möjligt att vända sig till mig vid frågor. 
 
Jag har valt att byta ut informanterna riktiga namn, för att därigenom bevara deras 
konfidentialitet. Musikterapeuten kallas i studien för Elin och musikläraren för Petra. 
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RESULTATPRESENTATION	OCH	-	ANALYS	
I detta kapitel framförs en resultatpresentation av observationerna och intervjuerna med 
informanterna, vars riktiga namn är utbytta av konfidentiella orsaker. Jag har valt två 
teman/rubriker utifrån det som informanternas svarade i de individuella intervjuerna: ”Arbete 
med barn med särskilda behov” samt ”Upplevelsen av yrkesrollens kompetens”. Efter de 
individuella intervjuerna följer en gemensam intervju och efter varje intervju följer en kort 
första analys. 

Musikläraren	Petra	

Observation	
En tidig och kall morgon i början av november i det färgrika höstvädret befinner jag mig i ett 
lugnt men bebott litet samhälle. Jag parkerar bilen nära tågstationen och går med förväntan 
fram till grund- och särskolans dörr, som för mig är främmande. Jag öppnar dörren och korsar 
stengolvet i den stora entrén för att gå upp för trappan till den översta våningen. För stunden 
känns den stora tegelbyggnaden ganska folktom. När jag tar första steget på den översta 
våningen möter jag den glada musikläraren Petra som jag haft kontakt med via mejl. Hon 
hälsar mig välkommen med öppna armar och visar mig vägen till dörren allra längst bort i 
korridoren där musiksalen är. Musiksalen är ljus, rymlig och instrumentrik, där hyllorna 
sväljer rytminstrument, congas- och bongotrummor, syntar och noter. Längst väggarna finns 
även basar, trumset och gitarrer och framför tavlan står ett digitalpiano uppriggat och klart, 
med några bilder hängandes på rad vid pianokanten. Vad syftet med bilderna är vet jag för 
tillfället inte, men kroppsdelar, instrument och några ord är ritade på dem.  Musiklektionen 
med de yngsta särklass-eleverna börjar om femton minuter och musikläraren nämner, medan 
hon räknar stolar och noga ställer dem i en halvcirkel framför pianot, att eleverna idag endast 
kommer bestå av två eller tre elever. Vanligtvis är de 5 stycken men några är frånvarande på 
grund av sjukdom och utlandsresa. Petra undrar om jag vill delta eller bara observera och jag 
föreslår, som jag tidigare planerat, det sistnämnda. Jag frågar vart hon vill att jag ska sätta mig 
för att på bästa sätt observera lektionen utan att störa undervisningen, och hon föreslår en 
plats bakom eleverna längst bort i klassrummet.     
 
Några minuter senare dyker två elever upp tillsammans med en assistent och musikläraren 
börjar med att skoja med eleverna att de är lite sena, vilket eleverna verkar uppskatta. När 
eleverna satt sig ner, och jag fått tala om vem jag är, så informerar läraren om att vi idag ska 
sjunga julsånger men att vi ska börja med sången ”Nu är vi på gång”. Musikläraren kompar 
utan några noter och har blicken fäst på eleverna samtidigt som hon sjunger. Assistenten 
sjunger också och eleverna sjunger med lite då och då. Musikläraren ber mig, efter låtens slut, 
att flytta mig till andra sidan av rummet så att eleverna kan se mig framifrån, då eleverna 
verkar ha svårt att sluta titta bakåt mot mig. I nästa sång, som heter ”Tjena tjena”, får var och 
en i turordning säga sitt namn och till ordet ”yeah” ska man vifta med händerna upp i luften. 
Musikläraren tar sedan fram en bongotrumma och ställer sig framför pianot hos eleverna och 
tillsammans sjunger de ”Ragga-dansen”, som innehåller många rörelser och där eleverna får 
bestämma vilket kroppsdel som ska röra sig. Här är läraren med och dansar tillsammans med 
eleverna och assistenten samtidigt som hon spelar på trumman under armen. Efteråt att läraren 
sedan tar bort en av bilderna på pianot förstår jag att dessa representerar lektionens innehåll. 
Nästa bild på schemat föreställer ett ägg och musikläraren tar fram en låda full med ägg-
maracas och delar ut varsitt till eleverna. Tillsammans sjunger de en sång som handlar om att 
de sitter här och spelar men att snart så blir det stopp! När de kommer till ordet ”stopp” i 
sången så ska alla i rummet genast sluta spela och vara knäpptysta. På lärarens tecken, när 
hon börjar spela, får de återuppta sången och spelet igen.   
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Sedan är det dags för kompissångerna och en julsång. Under kompissångerna sjunger de ”Vad 
det är bra att jag har dig” från Astrid Lindgren-filmen Nils-Karlsson pyssling och en annan 
sång som heter ”Tänk att du är du”, båda utan några rörelser. Julsången, som handlar om 
paket, är ny för eleverna och musikläraren väljer att gå igenom rörelserna först. Sedan sätter 
hon på musiken på CD-spelaren och alla sjunger och dansar till skivan två gånger. 
Musikläraren tittar på klockan och inser att de ligger bra till i tiden och menar att de kan 
sjunga sången en tredje gång, men det vill inte eleverna. Istället går de vidare i planeringen 
och sjunger en sång som de får önska och till sist en sång där de dansar och sjunger att de 
gillar hela kroppen. Slutligen släcker läraren lampan och eleverna får lägga sig på golvet och 
lyssna på Disneys ”En helt ny värld” för att därefter sätta sig på stolarna. Så sjunger de 
tillsammans en slutsång och eleverna går vidare till nästa lektion.  

Intervju	
I högstadiet bestämde sig Petra för att bli lärare, men det var dock inte säkert att det skulle bli 
musik. Hon valde en humanistisk-inriktning med språk som fokus på gymnasiet men tog sin 
musiklärarexamen 2006 med inriktning på klassundervisning, vilket hon idag inte ångrar. 
Som andra ämne läste hon tyska, något hon använt någon gång i sångundervisningen men inte 
haft tillfället att få undervisa i som ämne. Idag känns tyska något som är för långt bort för att 
ta upp. 
 
Petra har en bakgrund som musiklärare under åtta års tid. Hon har även jobbat som 
musiklärarvikarie, men har nu varit anställd i samhällets kulturskola sedan två år tillbaka.  
 
På kulturskolan har hon en heltidsanställning och blir, som alla musiklärare i samhället, 
uthyrd till olika skolor. Just Petra är uthyrd till grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet. 
Förutom musikundervisning i klass leder hon en barnkör på kulturskolan samt ansvarar för 
specialundervisning av elever som har autism i mellanstadiet och högstadiet. Trots att hon inte 
är utbildad sångpedagog har hon privata sångelever både på grundskolan och kulturskolan då 
hennes huvudinstrument är sång. ”Ja det är jättekul! Jag trivs verkligen med blandningen. [...] 
Det kanske är på gränsen att det blir rörigt”. Trots en bred och ”lite splittrad” tjänst menar 
Petra att det finns inget som hon skulle vilja byta bort.  
 
Musik för helklass ser olika ut beroende på om det är på särskolan med smågrupper, 
specialgrupper för autism eller en vanlig klass. Under en vanlig vecka har Petra sex vanliga 
musiklektioner med ca 20 elever per tillfälle, annars är det små grupper eller individuella 
lektioner som täcker hennes tjänst. Det tycker hon är skönt då hon tidigare oftast jobbat med 
helklasser med flera elever på samma gång. Dagarna är schemalagda så att hon kan befinna 
sig på en skola på förmiddagen och en annan på eftermiddagen.    

Arbete	med	barn	med	speciella	behov	
Petra beskriver att det i de flesta klasserna, inte bara i särskoleklasserna, finns någon eller 
några som har olika diagnoser. Hon förklarar att dessa elever ibland har assistenter med sig 
men ibland inte, det ska fungera ändå.  
 

Det är ju lite olika! Ibland funkar det väldigt bra men det är väldigt mycket värt när man har fått 
veta ändå. För ibland kan det va att man själv får upptäcka [...] man kommer liksom utifrån som 
musiklärare och man är inte riktigt del av skolan på samma sätt, som de andra. Så det kan va att 
man märker att det är extra svårigheter med den här eleven. […] och sen får man veta att den har 
en diagnos eller så, som kanske hade varit skönt att veta från början.  
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Petra menar på att informationen om diagnos inte alltid kommer fram till henne då hon 
kommer utifrån. Trots att det oftast fungerar bra ändå uppskattar Petra den formen av 
information. 
 
Inom särskolan där Petra är verksam har alla elever någon typ av utvecklingsstörning som 
visar sig på olika sätt. Det gäller även träningsskolan, där det också finns en del fysisk 
handikappade. Någon som inte kan gå och sitter i rullstol, en annan som inte kan röra sig eller 
vara med på samma sätt i musikverksamheten. Petra menar att man då får bedriva 
undervisningen på andra sätt med dessa. I träningsskolan använder Petra ibland teckenspråk i 
musikundervisningen. 
 

Jag är själv tyvärr väldigt dålig på tecken, teckenspråk, men jag lär mig lite i taget. Men att man 
kanske försöker och ha vissa tecken med i sångerna för det är vissa som inte ens kan sjunga, som 
inte använder sin röst och så. Utan då tecknar ju de istället och att man, att man tar med det också 
som lärare. Sen är ju assistenterna väldigt bra på det, de i träningsskolan har vi ju så gott som en 
assistent på varje elev. Så de är med hela tiden och gör det som eleven kanske inte gör. Så att den 
känner att den ändå är delaktig eller vad man ska säga.  

 
Petra anser teckenspråk som svårt men försöker anpassa undervisningen med rörelser för de 
elever som inte kan använda sin röst, för att även de ska kunna känna sig delaktiga. 
Assistenterna är med och kompletterar med exempelvis sången om eleven fokuserar på 
rörelserna.   
 
På frågan om det innebär mer bilder och rörelser i träningsskolan än grundsärskolan svarar 
Petra att det stämmer men att hon använder bilder och rörelser även i grundskolan.  

Upplevelsen	av	yrkesrollens	kompetens	
Att musiken ”tillför” något för elever med särskilda behov känns ”verkligen tydligt”, menar 
Petra och påpekar att det finns de som kanske inte kan prata men som ändå kan göra 
rörelserna.  
 

Ja det känns verkligen att de kan vara med och att de gensvarar. Men sen liksom min egen 
kompetens så känner jag att det är just också de delarna som jag kanske saknar mycket. Jag har ju 
hela det här ”hur tänker man runt elever” men just med speciella behov så har man ju inte, i den 
vanliga musiklärarutbildningen fått tillräckligt mycket verktyg inte. Ehm… Så det märker jag ju 
nu när jag läser speciallärare att det fylls på liksom. 

 
Petra ser att hennes kompetens hjälper elever när det handlar om pedagogik, men hon saknar 
metoder att kunna tillgodose de speciella behoven som vissa elever måste ha. 

Tillsammans med andra lärare på särskolan läser Petra, vid sidan om sitt arbete, en treårig 
speciallärarutbildning på halvfart för att bli behörig att undervisa i särskolan inom några år, 
troligen från och med år 2018. Trots att hon inte är anställd av särskolan har hon fått denna 
möjlighet, vilket hon tror beror på att särskolan inte har någon estetlärare som har den 
behörigheten och kan sätta betyg efter den nya stadgan. Petra uttrycker att hon alltid velat läsa 
specialpedagogik och upplever situationen som jättebra.  
 
I arbetet med barn med speciella behov tar Petra hjälp av kolleger, bland annat 
musikterapeuten Elin, vilket Petra ser som ”lyxigt” då hon har en ”annan utgångspunkt” som 
Petra uttrycker det.  
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När vi pratar om saker så säger ju hon saker som ”just det så kanske man kan göra”. Ja, jag har 
haft jättemycket hjälp med just arbetet med särskolan. […] jag börjar ju få erfarenhet men jag har 
inte redskapet fullt ut som man skulle vilja ha kanske. 

 
Trots att Petra börjar få erfarenhet inom särskolan så uppskattar hon Elins erfarenheter, 
mycket på grund av den kunskap i Elins yrkesutbildning om metoder som Petra anser att hon 
själv saknar. 

Intervju	med	Petra	–	sammanfattning		
En förväntan finns att Petra som musiklärare ska hantera eleverna självständigt utan 
assistenter, då assistenterna inte kommer kontinuerligt till musiklektionerna. Att Petra 
uttrycker att hon inte är en del av skolan på samma sätt som de andra, utan kommer utifrån, 
kan tolkas som att hon känner sig som en outsider13. Det kan även tolkas som att det finns en 
kommunikationsbrist mellan musikläraren och assistenterna då musikläraren ibland inte får 
information om de särskilda behov som finns hos vissa elever. Hon ser att det finns ett behov 
av en musikundervisning som är anpassad till varje elev med dess särskilda behov. 
 
Petra verkar se sin yrkesroll som betydelsefull, då hon tydligt märker att musiken tillför och 
kan ses som ett redskap för bland annat kommunikation med elever med talsvårighet, där 
moment som rörelser ger möjlighet att känna sig delaktig i musiken, trots funktionshinder. 
Hon nämner sin kompetens inom teckenspråk, vilket är vissa elevers sätt att kommunicera, 
som ”dålig” men att hon lär sig lite i taget. Elevernas assistenter finns med som hjälp och blir 
som en del av eleverna när det gäller deltagandet på lektionerna. Att läsa specialpedagogik 
verkar vara en betydelsefull puzzelbit som fattats i yrkesutbildningen för att kunna känna en 
vidare kompetens i arbetet på sär-och träningsskola. Petra uppskattar samtalen med Elin, där 
hon får ta del av erfarenheter i musikterapeutiska metoder och hur man tänker.  

Musikterapeuten	Elin	

Observation	
Musikterapin ska snart äga rum i det medelstora, vita rummet som har hög takhöjd, två pianon 
i hörnet av rummet och stora fönster med utsikt mot tågstationen. Jag och musikterapeuten 
befinner oss på samma våning som musiksalen fast i andra änden av korridoren. Trots att 
detta är musikterapeutens rum så finns det mycket saker att ställa iordning innan första eleven 
ska hämtas från första våningen. Musikterapeuten väljer att flytta det pianot hon ska använda 
så att hon ser dörren om någon skulle komma in under terapin. Mitt framför pianot ställer hon 
fram en virveltrumma med dämpare, två små cymbaler ställda strax bakom virveltrumman 
och en stol framför där adepten ska sitta. Hon tar även fram sin dator och en massa olika 
trumstockar/slagverksklubbor samt en låda med blåsinstrument. Musikterapeuten gör upp ett 
schema med hjälp av bilder och sedan är det dags att hämta den första eleven, som precis varit 
på en annan lektion. På vägen upp till musikterapisalen från den första våningen samtalas det 
lite smått mellan musikterapeuten och eleven om hur det känns att gå uppför trappan. De 
stannar till vid varje fönster de passerar för att blicka ut över skolgården och kommentera det 
eleven ser. Tillslut har de kommit upp till salen och eleven sätter sig direkt på stolen vid 
virvlarna när de kliver in i rummet utan att musikterapeuten uppmanat till det. 
Musikterapeuten spelar en kort melodi, avslutar med att dra fingret över de vita tangenterna 
upp till den högsta tonen i grundackordet. Eleven sitter ganska stilla på stolen. 
Musikterapeuten sträcker sig över pianot och håller fram schema-bilderna som sitter fast med 
kardborreband framför eleven. Eleven tar bort första bilden som föreställer en trumma och 

                                                
13	Outsider	kan	översättas	till	=	Icke	favorit,	person	som	står	utanför	samhället	(Folkets	lexikon	2015b)	
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lägger den i musikterapeutens utsträckta hand. Musikterapeuten ger sedan eleven två 
trumstockspinnar och denne börjar slå på virveltrumman i cirka 20 sekunder. Samtidigt spelar 
musikterapeuten på pianot och slutar när hon, som i början, drar fingret över tangenterna och 
avslutar med en hög kort ton. Vidare får eleven spela även på cymbalerna, då med andra 
trumstockar som har större bollar, och proceduren är densamma som i det tidigare momentet. 
Eleven får sedan även spela blockflöjt. Ibland kan förändringen till nästa moment vara att 
justera cymbalerna till en högre position.  
 
Varje moment under terapin tar cirka 15-40 sekunder och jag upplever en lugn och ”trivsam” 
miljö, trots att det blir mycket ljud då eleven inte är blyg när det till exempel gäller att slå på 
virveltrumman. Musikterapeuten kommenterar inte hur eleven spelar eller säger särskilt 
mycket överlag, om inte eleven stannar upp för att titta ut genom fönstret. Då kommenterar 
musikterapeuten exempelvis ”Ja se där, där kommer tåget”. Vidare i schemat ska adepten 
sjunga, vilket han väljer att inte göra, trots flera försök. Istället tas blockflöjten upp ännu en 
gång och musikterapeuten kompar som tidigare. Som avslut spelar musikterapeuten en 
melodi, drar fingret över pianot och eleven får sällskap tillbaka ner till sitt klassrum. Under 
promenaden förs liknande samtal och stopp vid fönstren som innan lektionen. 
 
Liknande musikterapier görs med två elever till denna förmiddag, individuellt där eleverna får 
spela, sjunga utan några direktiv om hur de ska göra, med undantag för den sista eleven. Där 
för musikterapeuten mer en dialog och hon instruerar bland annat hur eleven ska spela på 
virveltrumman och cymbalerna vid ett tillfälle. Efter att sista eleven blivit avlämnad förklarar 
musikterapeuten att denna elev har hon haft under många år och känner eleven bra, vilket är 
anledningen till att hon upplever att hon kan föra en dialog, till skillnad från de andra. Hon ser 
också hämtningarna och avlämningarna som värdefulla tillfällen att knyta kontakt. Varje 
musikterapitillfälle är cirka 20 minuter långt. 

Intervju	
Elin jobbar som funktionsinriktad musikterapeut (FMT) i kommunen och har sin anställning 
på kulturskolan där hon nu är inne på sitt fjärde år. Hon har även en tjänst som barnskötare 
med musikterapeutisk kompetens där hon är verksam på förskola med barngrupper och 
musik. Med dessa två anställningar, förskola och kulturskola, jobbar hon totalt 100 %. Hon 
började med cello när hon var sex år och har gått på kulturskola samt sjungit i barnkörer. Hon 
valde en musikestetisk inriktning på gymnasiet för att sedan ta sin examen som FMT-terapeut 
på en musikhögskola. Huvudinstrumentet cello används inte i någon musikterapilektion, 
eftersom hon då sitter vid pianot och leder både enskilda lektioner och grupper under tiden 
som eleverna spelar på andra instrument. Om hon däremot skulle välja att inte bedriva 
musikterapi, utan ”ha musik” så skulle hon kunna tänka sig att använda cellon, då 
funktionsinriktade musikterapeuten bara ser musiken som ”ett redskap för att nå 
kommunikation”.  
 
Elin är anställd av kulturskolan men arbetar i nuläget på särskola och träningsskola. Tidigare 
har hon även jobbat på gymnasiesärskolan. Sedan hon tog sin examen har hon jobbat på 
samma kulturskola och därmed följt en del elever och deras utveckling under fyra års tid. En 
vanlig arbetsvecka kan, förutom enskilda lektioner och grupplektioner, även innehålla 
konferenser och möte med kulturskolkollegerna. 

Arbete	med	barn	med	speciella	behov	
I sitt arbete på sär- och träningsskolan träffar Elin 7-13-åringar. I gruppundervisningen på 
träningsskolan skiljer eleverna sig i åldrarna, vilket innebär både för- och nackdelar.  
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Deras mentala ålder är ju oftast ganska jämbördig, så är det ju. Den är ju ofta ganska låg. […] Det 
kan vara en 14-åring eller en 13-åring i en 5-årings kropp eller en 14-årings kropp men i en 5-
årings huvud. Men jag tycker att det är otroligt svårt och ha grupper när det är så spretigt. För de är 
på så olika ställen i livet. […] Jag kan säga att det är ganska svårt ibland. 

 
Trots att eleverna oftast har en låg ålder mentalt uttrycker Elin att det är svårt att undervisa i 
grupp om åldrarna varierar i gruppen.   

Att ha olika mål i en grupp ser hon också som en utmaning. Varje elev har sitt mål, allt från 
att få ljud i en flöjt, spela på en trumma ståendes till att våga sjunga i mikrofon eller känna 
igen instrumentet fiol, hur det ser ut och låter. Därför jobbar Elin läsårsvis och med ständiga 
utvärderingar. Mål som måste uppnås i träningsskolan är att delta i musik där inga betyg sätts. 
I grundsärskolan ges däremot betyg, om än med lite reviderade mål jämfört med 
grundskolans.  

Mycket fokus ligger på de enskilda lektionerna, musikterapeuten och en elev i ett stängt rum, 
i både grundsärskolan och i träningsskolan. Men i träningsskolan sker också 
gruppundervisning i ämnet Musik-motorik, som namnet anger är det en blandning av musik 
och motorik, med fyra elever per grupp. Olika metoder används beroende på om det är 
individuellt eller i grupp. På de enskilda lektionerna utgår man från vad som händer i stunden 
på ett helt annat sätt än i gruppundervisningen. Hon menar att det är ytterst sällan som det 
fungerar att ta vid där man slutade förra veckan, ”man måste alltid backa några steg för att 
kunna komma framåt”.   
 
I hennes jobb möter hon många olika särskilda behov, eleven kan till exempel vara rädd för 
ljud eller för en klasskompis. Det viktigaste är att ha en fast struktur och följa sitt eget 
schema, för om schemat inte följs blir det ”jättesvårt”. Detta fasta schema gör att en trygghet 
skapas för både elever och även för lärare, då man kan vila i strukturen.   
 
Till skillnad mot en individuell lektion liknar gruppundervisningen mer en klassundervisning 
i musik, med mycket rörelsesånger, bildschema och med en ”hej-sång” som öppningssång 
varje gång. Man illustrerar sångerna på olika sätt, som till exempel en äggmaracasorkester, 
och avslutar alltid med en speciell slut-sång efter en lyssningsövning, där eleverna har fått 
träna att lyssna. 
 

Vad händer i den här musiken, ”hur vill jag göra till den här musiken? Vill jag sitta ner och blunda 
eller jag kanske somnar? Oj det spritter så i kroppen så jag måste dansa!” […] Men där är ju 
utmaningen att där är ju flera... då är det ju fyra elever individer med helt olika behov. Och sen då 
fyra assistenter som är med och hjälper till.  

 
Det finns en stor utmaning i att ha fyra elever med olika behov i samma grupp, trots att fyra 
assistenter, till skillnad från de enskilda lektionerna, är närvarande.  
 
Elin beskriver att de individuella lektionerna kan bli påverkade av grupplektionerna, då det är 
samma elever som är inblandade. 

 
Om man jobbar med teman, nu är det höst! Och dom sjungit höstsånger på grupplektionen, då kan 
det bli ”ska vi inte sjunga `Hej sa hösten?´” även på dom enskilda lektionen, för att jag är ju 
samma, jag är samma person i båda situationerna. Och då förknippar dom mig med det. ”Ah men 
då, då gör vi väl det!” Hellre det än och ta en strid ibland. Nej men nu ska vi följa den här metoden 
utifrån, till punkt och pricka:”så här får man inte göra” eller ”så här får man göra”. 
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Eleverna skiljer inte på lektionerna när det gäller moment, så Elin väljer ibland att gå ifrån 
FMT-metoden då hon i första hand utgår från elevernas behov före momenten. Lektionerna 
överlag blir aldrig som hon har tänkt sig då det ”alltid blir någon utsvävning åt något håll”. 
 
Ibland händer det att Elin får gå in och jobba som musiklärare och ha vanlig 
musikundervisning, vilket hon inte tycker är något konstigt även om det inte heller är något 
hon föredrar: ”Så jag har fått stå framför 25 elever i en klass också kan jag säga. Det har jag 
gjort, usch!”. Att det beror på att hon är musikterapeut spelar ingen roll, det kan lika gärna 
vara ”någon från gatan”. Om det gäller ett längre vikariat försöker skolan se till att det blir en 
”vuxen som tar hand om barnen bra” som vikarierar.  
  
I övrigt får Elin inte alltid information om särskilda behov, exempelvis om en elev är rädd för 
ljud, vilket hon uttrycker är en av bristerna i ”informationssamhället vi lever i”. 

Upplevelsen	av	yrkesrollens	kompetens			
Det finns mycket som Elin ser som positivt med utbildningen och sin kompetens. Hon känner 
att hon har en otrolig kunskap om neurologie och olika funktionsnedsättningar, vad som 
händer i hjärnan, avvikelser och hur man ska handskas med det. Hon menar att hon har blivit 
”matad” med FMT-metoden och dess tänkande. Vid Elins första möte med en elev som bara 
kunde kommunicera via teckenspråk upplevde hon sin bristande kunskap som ett nederlag för 
henne själv. Samtidigt menar Elin att det beror lite på var man arbetar och vem man arbetar 
för. Med en strokepatient är exempelvis inte teckenspråk det mest aktuella och jobbar man på 
ett sjukhus är det mediciniska frågor man behöver kompetens i. För Elins del anser hon att 
den specialpedagogiska delen är viktig, då man har ett specialpedagogiskt tänkande inom 
särskolan som det handlar om. Exempel på specialpedagogiken är strukturen och förståelsen 
för alla hjälpinsatser. I praktiken blev till exempel utvecklingsplaner och bilder som en 
hjälpinsats något hon inte fått ta del av under sin utbildning och som hon ”knappt visste att 
det fanns”. 
 
Efter att hon börjat jobba har hon på eget bevåg läst två teckenspråkskurser, specialpedagogik 
och kursen ”Musik och hälsa” för att få mer ”inputs”. 
 

[…] man känner ”hjälp det här kan jag inte ett skit om”! Hur ska jag göra med den här eleven? 
Eller hur ska överhuvudtaget i jobbet. Det är ju så jag har sökt mig till de här extra utbildningarna. 
För och få en kompetens i jobbet.  

 
Elin har inte valt specialpedagogiken endast ”för nöjets skull”, utan för att ”kunna använda 
det i jobbet”.  
 
Elin försöker få till samtal med assistenterna, då hon i sitt arbete måhända har ”bäst kunskap 
om det musikaliska målet” men där assistenterna ”oftast har mest kunskap om eleven”.  

Så är det ju, för dom är ju inpå varandra hela tiden i skolan. Men man skulle kunna behöva prata 
mer, mer specifikt och inte bara när det inte går bra för ofta är det ju då man ser till och tar sig tid 
o pratat med dom. ”idag hände det där, vad ska vi göra?”, istället för att ”åh vilken bra lektion vi 
hade idag”. Vad är det som gör att vi hade en så bra lektion idag? Det behöver man ju bli bättre på. 
För det är ju så lätt och fastna i det här, ah, när det inte riktigt går som man har tänkt sig. 

 
Då assistenten och eleven har en närmare relation än musikterapeuten och eleven, då de ju 
lever med varandra hela dagarna, ser Elin ett behov av att reflektera och diskutera, inte bara 
när det har gått dåligt utan också när det har gått bra. Hon uttrycker även att ”det är skönt att 
ha dem där för då kan man bolla med dem”.  
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Under den schemalagda kulturskoletiden för alla kulturskollärare finns möjligheten att träffa 
sina kollegor. På denna tid kan ett möte anordnas med chefen eller en träff med kolleger i 
grupper. Dessa möten anser Elin vara bra i många avseenden, då man träffar kolleger som är i 
samma situation. 
 

Då har man liksom kolleger som man kan bolla det här musikaliska med. ”Vad använder ni för låt 
med ettorna och tvåorna?” […]. Det blir naturligt och träffa dom. […] Du kan ju kanske inte prata 
musik med en mattelärare på det sättet och utveckla lektioner. 

 
Att ha kolleger på kulturskolan som ”backar upp ibland” ser hon många fördelar med. Hon 
skiljer även på samtalen mellan kulturskolekollegerna och andra lärarkolleger då man har mer 
att utbyta när man har musiken som gemensam nämnare. 

Intervju	med	Elin	–	sammanfattning	
Elin undervisar både enskilt och i grupp med två olika metoder som ibland blandas för att 
anpassas till eleverna och deras behov i stunden. Elins upplevelse av gruppundervisning kan 
liknas med vanlig klassundervisning i musik, med mycket sånger och rörelser och även inslag 
av instrument. Att undervisa i stor grupp verkar Elin se som en utmaning, men det händer 
bara när hon får vikariera som musiklärare. Att all information om särskilda behov hos 
eleverna inte alltid kommer fram till henne, anser hon är en ”brist”. 
 
Elin upplever att hon har kompetensen att veta hur hjärnan fungerar hos eleverna med 
funktionsnedsättningar, hon kan FMT-metoden utan och innan. Däremot saknar hon 
specialpedagogutbildning samt teckenspråk, vilket hon väljer att läsa in för att ”få en 
kompetens i jobbet” då Elin upplever en specialpedagogisk tankesyn inom särskolan. Hon 
betonar vikten av ett samarbete med assistenterna, vars nära relation till eleverna ger en större 
kompetens i arbetet med varje enskild individ. Ett samarbete med övrig kolleger på 
kulturskolan ser hon som en möjlighet att slippa känna sig ensam, då man då kan dela 
erfarenheter med andra i samma situation.  

Samarbete	mellan	musikläraren	och	musikterapeuten	

Gemensam	intervju	
I dagsläget har musikläraren och musikterapeuten de yngsta eleverna på särskolan 
gemensamt. Tidigare har även gymnasieelever ingått, men varken musikläraren eller 
musikterapeuten vet varför läget ser annorlunda ut nu. De ser yrkesrelationerna som en 
”väldigt bra relation” och försöker samarbeta så mycket de kan, men upplevelsen är att ”de 
ses nästan aldrig”. Målet är att ses en timme en gång var eller varannan vecka under 
”kulturskole-tiden”, vilket det inte riktigt har blivit. De försöker samarbeta i gemensamma 
projekt där man planerar tillsammans genom att styra upp material och dela olika erfarenheter 
och metoder. ”Hur jobbar du med dina? Vad kan vi samla ihop så det blir ett resultat?” är 
exempel på de frågor som ställs under planeringstiden och så småningom, på uppvisnings- 
och konsertdagen gör de ”i stort sett allt tillsammans”. Själva uppvisningen rymmer ingen 
form av musikterapi då musiken endast är en metod och inte ett resultat.  
 

Petra: Däremot kan ju du liksom förbereda på dina lektioner  
 
Elin: ja! 
 
Petra: … sånt som vissa elever har svårt med eller sådär. Så, så är det ju men annars blir det ju 
oftast, nu kommer vara en allsångssamling liksom. Så det blir ganska vanlig musiksamling och så. 
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På musikterapin kan eleverna få hjälp och stöd i förberedande syfte för det resultat som ska 
visas i musikundervisningen.   
 
Under denna termin är Elin med på ett ”jul-event” med gymnasieeleverna trots att hon inte 
längre har tjänsten där. Petra, som är musikläraren, uttrycker: ”Vi försöker väl egentligen 
binda ihop det för att visa att vi behöver jobba tillsammans. Och att vi behövs båda två”. Med 
detta jul-event med gymnasieeleverna vill både musikläraren och musikterapeuten visa på 
betydelsen av samverkan mellan dessa yrkesroller.   
 

Elin: Jo men just att det här att man ser ett komplement till varandra, kan jag väl känna. Och det 
tror jag att du, och vi är ganska bra på att göra det, vi är bra på olika saker och det tillför våra 
elever väldigt mycket. Men det är ju det man skulle ju alltid önska att man hade liiite mer 
planeringstid tillsammans. Just som jag nämnde förut.” Jaa idag gjorde den där eleven, gjorde 
sådär på min lektion jag fattar ingenting? Varför gjorde den det, det har aldrig hänt! Hjälp!” 

 
Förutom ”lite” mer planeringstid för att känna ett större samarbete så vill man visa det 
positiva i varandras yrkesroller och att det ger eleverna mycket.  
 

Petra: Nånting händer på grupplektioner och om Elin då har den eleven enskilt så vet ju hon oftast 
mer om, vad som kan hända med den eleven och varför och lite sånt där. Så då har man ju kunnat 
hjälpas åt väldigt mycket i det. Och det kan vi väl fortfarande eftersom du fortfarande känner 
många utav eleverna även om du inte har dom just nu, men det är ändå ett steg tillbaka helt klart. 

 
Erfarenheten av deras samtal har visat att Elin under musikterapitillfällena får, tack vare sin 
kunskap och metod, försprång när det gäller kännedom om hur eleverna reagerar och dess 
anledning. I och med att Elin har kvar sina före detta elever på gymnasiet så kan Petra och 
Elin fortfarande ha en kommunikation där man lättare kan ”hjälpas åt”, något som annars 
blivit svårare att få till då Elin inte befinner sig på gymnasiet. Det har även kommit in ”väldigt 
många” nya elever som de aldrig har haft gemensamt. Att Elin inte är kvar på gymnasiet är en 
av anledningarna till att planeringstiden är svår att få till.  
 

Petra: Planeringstiden, ja det är svårt och få till det och det också förra året var vi samtidigt på 
samma skola, en förmiddag i veckan liksom, och fick nån paus då och då när man liksom kunde 
prata lite men nu är vi aldrig på samma ställe liksom. Så, det är ju skillnad. 
  
Elin: Det är en otrolig skillnad, faktiskt. 

 
Båda är överens om att det har uppstått en skillnad när Elin inte befinner sig på 
gymnasieskolan när det gäller att befinna sig på samma plats, vilket påverkar tiden till att 
planera och samtala om olika fall. Förutom Elin så har även Petras musiklärartjänst blivit lite 
annorlunda inför denna termin så detta är kontentan av det som de ändå försöker göra ”det 
bästa av situationen just nu”.   
 

Elin: Så här blev det av den här terminen, så, har man ingen aning om vad som händer i januari 
eller i september! Alltså ja… det är ju inledningsfråga mer. Och nu är det ju en schemateknisk 
fråga att vi inte ses så mycket. För att, det är ju så det ser ut! Det hänger ju inte på en sak.  

  
Kommande termin är oviss när det gäller placering och schema, vilket påverkar framtida 
samarbetet. Detta gör att Elin och Petra inte bara ser uppsättningen av schemat som den enda 
faktor som bestämmer hur ofta det kan ses.  
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Om Petras och Elins personligheter har betydelse för deras samarbete menar båda att det har 
det.  
 

Elin: Mm, det tror jag. Slut på svar! 
 
Petra: Haha ja det tror jag också. 
 
Elin: Man måste väl alltid gå in i en yrkesroll och vara professionell. Men jag tror ju ändå att det är 
svårt att klicka med någon och känna att man kan ha ett utbyte med vem som helst. Det tror jag 
inte man kan känna. Utan det tror jag är en personlighetsgrej, om man funkar som personer. Sen 
måste man alltid vara professionell liksom då, och så.  
 
Petra: Ja precis.  
 
Elin: Men det tror jag spelar in. Att man liksom har lite respekt för varandra.  
 
Petra: Ja precis. Och man… Jag tänker till exempel då, om det skulle vara så att vi egentligen inte 
passade så bra ihop eller liksom så där att vi egentligen inte jobbade så bra ihop, utan bara har 
liksom försökt och få det funka under tidigare så skulle det här vara en sån termin när vi inte hade 
brytt om och göra saker ihop. Eller hur?  
 
Elin: Ja, helt klart! 

 
Petra och Elin ser ”klickandet” som något som spelar roll i samarbetet, trots att man tar på sig 
en yrkesroll och är ”professionell” och visar respekt. Om Elin och Petra inte hade haft en så 
bra kontakt hade de inte jobbat för ett nära samarbete lika ivrigt.  
 

Petra: Då hade man liksom såhär bá, ”Ah men nej men nu..”,  du skulle ju kunna säga ” Nej men 
jag, nu är jag inte med på gymnasiets avslutning för jag har ingenting med dom och göra med nu 
så att! Så skulle man kunna göra det lätt för sig. Men… 
 
Elin: ”Nej jag skiter i det!” Haha! 
 
Petra: Haha! […] 
 
Elin: ”Jag jobbar i X då…”  
 
Petra: Nej men så, och det känner man ju är för att man trivs med varandra som personer också 
som vänner liksom. Så, tror jag! Att såna grejer inte känns jobbiga att lägga lite extra tid på 
nånstans.  

 
Elin och Petra förklarar, samtidigt som de skojar om hur dialogerna skulle kunna se ut om de 
inte trivdes med varandras personligheter och ville undfly den tid, utanför ordinarie arbetstid, 
som samarbetet krävde.  
 
Med skilda ”ryggsäckar” och olika yrkesroller hämtar de inspiration från varandra. Elin har 
lärt sig från specialpedagogiken att använda bildscheman, vilket även Petra har tagit efter. 
Petra får kunskaper om funktionsnedsättningar när hon frågar och Elin får musikmaterial att 
jobba med.  
 

Elin: Sånt är ju jag kass på. För det har ju jag inte med mig! Det är mitt eget, det är ju inte min 
utbildning som har gett mig nått material direkt. Så. Det är ju, ja, min andra erfarenhet höll jag på 
att säga, privaterfarenheten men det har inte utbildningen liksom. Och det är ju också så här liksom 
det har ju jag INTE bra koll på, om man säger så! Utan det har ju du, till exempel.[...] Ja men ”hur 
kan man jobba med instrument?” till exempel.  
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Elin, musikterapeuten, upplever inte att hennes musikmaterial är så brett som Petras då 
utbildningen inte har ”gett något material”. Men båda har erfarenhet om vilka material som 
fungerar inom deras område och det delar de med varandra och anpassar till sin egen 
situation. ”Man lägger det på en annan nivå men använder samma material” (Petra). Båda 
anpassar materialet till sin målgrupp och ”löser mycket problem ihop” (Elin).  
 
Sångmaterialet skrivs sällan ner på noter. ”När jag säger material så ser jag framför mig, ja 
men en låt som är nedskriven på noter men det är väldigt sällan man använder det materialet! 
Utan man har det i bakhuvet bara! ” (Petra). Genom att skriva exempelvis färgkoder och enkla 
ackord blir detta istället det nya materialet som anpassats till elevernas kunskaper.  
 
Om ett samarbete mellan yrkesrollerna är viktigt är båda rörande överens om och vill 
poängtera.  
 

Elin: Vi har båda så pass mycket och ge, med våra enskilda kompetenser som verkligen kan gynna 
våra elever, gynna deras utveckling, det är liksom, små små små pusselbitar som bara (visar, tch 
tch tch.). Att vi är viktiga, det är lika viktigt. Båda kompetenserna har sitt och ge liksom.  

 
Petra: Precis, ja så är det ju. Och jag tänker på just att musikterapin ser ju vi hur viktigt den är, och 
många som jobbar i särskolan ser hur viktig det är, men samhället ser liksom inte det på samma 
sätt. Och det är väldigt svårt och liksom, vad ska man säga… och få, ja, ibland ledning, ibland ja 
men samhället överhuvudtaget liksom och förstå vilken otrolig kompetens det är som musikterapin 
är för att den har ingen behörighetsgrad i skolvärlden. Och det är så sorgligt den borde ju ha det! 
VERKLIGEN borde den ha det inom särkolan. Men den har ju inte det så därför är det hela tiden 
på nåt sätt… Ja men det blir ju lite så att, när det ska sparas in så är det lätt att spara in på det där 
för att det finns inte i kursplanen, det finns alltså så där. Och det är farligt, för det tycker jag 
verkligen att man märker så otroligt mycket som det betyder för dem. Som jag absolut inte kan ge 
som vanlig musiklärare. Så det kan man trycka lite på! Haha. 

 
Både Elin och Petra känner att de båda yrkesrollerna tillsammans är som starkast då båda har 
olika områden som gynnar elevernas egen utveckling. Petra nämner att hon upplever att 
musikterapi inte anses vara viktigt i samhället och uttrycker en stor sorg över att musikterapin 
inte har en behörighetgrad i särskolan med dess ”otroliga kompetens”, något som inte en 
musiklärare kan ge.  

Gemensam	intervju	–	sammanfattning	
Ett samarbete är bra enligt musikterapeuten och musikläraren, då båda bär på olika 
kompetenser som tillsammans gynnar elevernas utveckling. Genom samarbete i planering så 
kan yrkesrollerna i dialogen och planeringen hjälpa varandra i olika situationer som de båda 
har upplevt gemensamt. Musikläraren anser att man inom särskolan ”verkligen” borde ha 
musikterapi då musiklärare saknar kunskap om till exempel funktionsnedsättningar, en 
kompetens som är nödvändig i arbetet. Ett personligt ”klickande” mellan dessa två spelar en 
viktig roll och kan ses som en grund för ett gott samarbete. Både musikterapeuten och 
musikläraren önskar att de hade mer tid ihop för samarbete, då terminens uppbyggnad med 
placering på olika skolor försvårar samarbetet.  

Sammanfattande	analys	
I nedanstående text kommer jag, utifrån de första analys-texterna, att fokusera på hur 
musiklärarens och musikterapeutens ser på arbete med barn som har särskilda behov, hur de 
upplever samarbetet inom särskolan samt relatera till bakgrundslitteratur och tidigare 
forskning.  Jag kommer även att belysa andra faktorer som framkommit i intervjuerna och 
observationerna och som kan beröra undersökningens syfte och frågeställningar. 
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Att	arbeta	med	barn	med	särskilda	behov	
I arbetet med barn med särskilda behov finner funktionsinriktade musikterapeuten Elin och 
musikläraren Petra sina och varandras yrkesroller som olika och betydelsefulla. Hjelm (2015) 
och Ruud (1980) förklarar olikheten med att musikterapeutens fokus är inriktad på en 
personlig utveckling hos eleven/adepten, med musiken som medel, medan musikläraren har 
blicken riktad mot pedagogiken och ett musikaliskt resultat.  
 
Petra, musikläraren, nämner särskilt att musiken tillför något positivt i arbetet med barn som 
drabbats av tal och sång-svårigheter. Genom rörelser kan de här ”gen-svara”, trots sina 
funktionshinder, vilket kan liknas med det Sjölund nämner i sin uppsats: ”En tilltro till den 
egna förmågan; Om musikämnets möjligheter att hjälpa barn och unga med olika försvårande 
förutsättningar”(2014), där hon funnit att musiken visar sig vara ”behjälplig” och kan 
användas som uttrycksmedel. I observationen av Petras musikundervisning ser jag en glädje 
hos eleverna under hela musiklektionen, även om man redan innan musicerandet kunde se en 
positiv respons på exempelvis musiklärarens skämt. När musiklektionen sedan började behöll 
de samma motivation och glädje vid musicerandet med rytmikinstrument och genom rörelser, 
trots att de ibland inte sjöng med. Att musiken kan vara till glädje och till nytta för just elever 
med särskilda behov menar även Meijer (2015) i studien: ”I mötet mellan musikpedagogen 
och elever med särskilda behov; En intervjustudie om förhållningssätt till musikundervisning 
för barn och ungdomar med funktionsnedsättning”. Elin, musikterapeuten, ser även hon sin 
yrkeskompetens som givande, då hon anser sig besitta en ”otrolig kunskap” om 
funktionsnedsättningar och neurologie tack vare FMT-metoden. Hon ser även att elever med 
särskilda behov behöver en tydlig struktur, vilket enligt Hellström (2014) stämmer bra då 
elever med funktionsnedsättning behöver en tydlighet vid lärande. Liksom Hjelm (2015) ser 
Elin att ett återupprepande schema skapar en trygghet hos eleven.  
 
Dock antyder både musikläraren och musikterapeuten ett behov av speciallärar-
/specialpedagogik i sina utbildningar, vilket de båda har valt att komplettera med. Förutom att 
stärka kunskapen om undervisning av barn med särskilda behov behöver Petra, från och med 
år 2018, också speciallärarutbildningen för att bli behörig att undervisa på särskola. Under 
musikterapiobservationen verkade Elin ibland se ett behov av att frångå en av Hjelms främsta 
regler – att hålla terapin fullkomligt ickeverbal (Hjelm 2005) – då hon väljer att svara på olika 
uttalanden från eleverna. Att en dialog fördes i trapphuset kanske inte bröt mot denna regel, 
då jag tolkar att musikterapiakten började först inne i det aktuella rummet. Dock förekom det 
även pratstunder med eleverna någon gång under varje musikterapitillfälle. I intervjun 
framkommer det att hon gör detta medvetet, då eleverna har svårt att särskilja musikterapin 
och gruppundervisningen, båda innehåller ju liknande moment med samma ”lärare”.  
Angående gruppundervisning verkar Elin se det som en utmaning med fler elever att ta 
hänsyn till, vilket inte behöver tolkas som något negativt. Denna utmanande känsla skulle 
kunna ha sin orsak i att hennes FMT-utbildning inte har förberett henne på gruppundervisning 
(jmf Hjelm 2015). 
 
Att kunna teckenspråk är något som informanterna nämner som eftersträvansvärt vid 
närmandet av vissa elever. När de kom ut i arbetslivet efter utbildningarna saknades kunskap 
om hantering vid situationer som exempelvis när en elev väljer att ”snurra på golvet”. Trots 
att musikterapeuten ser sin kunskap om olika funktionsnedsättningar som stor antyder hon att 
det är assistenten som ändå vet mest om eleven som person och dess olika behov, detta på 
grund av att den är med eleven hela dagarna. Då assistenten under hela skoltiden ska befinna 
sig med eleven och genom lyhördhet se till att inlärningen når ända fram (Redaktionen för 
yrkesinformation 2013) ser jag här en större möjlighet att lära känna den individuella elevens 
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särskilda behov och personlighet, oavsett om de har kunskap eller inte om olika 
funktionshinder. En utvecklingsstörning ser ju också olika ut och saknar egentligen något 
enhetligt begrepp (Larsson & Holmbom 2014) och detta skulle, enligt min mening, eventuellt 
kunna göra det svårt för en musikterapeut att fullt ut förstå elevernas olika behov, trots den 
utredning som krävs för antagning i särskola om diagnos för utvecklingsstörning (Carlsson 
Kendall 2011). Detta gäller i så fall även musikläraren, som Petra nämner inte har några 
förkunskaper eller redskap om funktionsnedsättningar från yrkesutbildningen. 

Olika	kompetenser,	liknande	situationer	
Trots olika yrken hamnar Petra och Elin i likande situationer och konflikter då båda möter 
samma elever och särskilda behov. Med olika kompetenser, utgångspunkter och fokus kan de 
dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra, något som sedan öppnar nya vägar till 
metoder och konfliktlösningar som de annars inte får tillgång till. Genom samtal kan de 
planera och fatta liknande beslut och bilda gemensamma förhållningssätt till eleverna, vilket 
Stenman (2010) i sin studie ”Tankevärldar och förhållningssätt i särskolans 
musikverksamhet” menar är viktigt och bör uppmärksammas mer. Man delar även material, 
hjälpmedel som till exempel bildscheman och moment, och musikterapeuten Elin nämner att 
hon i gruppundervisning, något som ju kan förekomma även i den funktionsinriktade 
musikterapin (Paulander 2011), använder sig av en ”hej-sång”, en äggmaracasorkester och 
lyssnings-övningar, vilket även Petra gjorde under observationstillfället. Trots liknande 
moment upplever jag att ingen av dem försöker vara ”den andra lik” i sina yrkesroller. I 
stället, med sina olika kompetenser, utgångspunkter och fokus, menar musikterapeuten och 
musikläraren att man kompletterar varandra i arbetet med att ge barn med särskilda behov 
något meningsfullt. Stenman (2010) uttrycker på liknande sätt att olika kompetenser inom 
särskolan är viktigt då det ju existerar ett så brett utbud av särskilda behov och diagnoser. Hon 
uppmanar även till mer samarbete inom personalgruppen, något som Elin och Petra ser som 
viktigt, både för dem själva i deras arbete och för elevernas utveckling. Även ett samarbete 
med övrig personal på kulturskolan minskar känslan av att vara ensam med de problem som 
dyker upp. 

Samarbete	i	särskolan	
Trots att informanterna betonar betydelsen av samarbete mellan musikterapeut och 
musiklärare, något som till exempel framkommer när Elin medverkar i Petras arbete med 
gymnasieeleverna, får de inte mycket planeringstid ihop av kulturskolan. De upplever inte att 
skolan eller samhället överlag ser samarbetet eller musikterapins inflytande inom grund- och 
särskolan som viktigt då detta inte är ett behörighetskrav. Detta stämmer överens med 
Granbergs studie om musik-terapeutens icke självklara plats i skolverksamheten då den inte är 
lagstadgad (2004).    
Att musikterapi inte finns inom särskolan beklagar musikläraren Petra, då musiklärare saknar 
kunskap om funktionsnedsättning. Att Elin sedan poängterar att ”vi är viktiga” och att det är 
viktigt att "se vad båda kompetenserna kan ge” kan tolkas som att båda upplever sig som 
lägre prioriterade. Det verkar som att ”klickandet” mellan de båda är drivkraften som gör att 
de känner sig motiverade att ge tid till samarbete utanför den ordinarie arbetstiden. Även om 
man som musikterapeut och musiklärare ska ha ett professionellt förhållningssätt till sina 
yrken så antyder också informanterna att ett gott samarbete vilar på att man trivs med 
varandra.   
 
Petra nämner i sin intervju att hon upplever en känsla av utanförskap gentemot särskolan, 
vilket verkar bero på att hon är anställd av kulturskolan och kommer ”utifrån” till 
särskollärarnas arbetsplats. Det förekommer också ibland brist på information från särskolan 
och assisterna angående elevers särskilda behov, något som både Elin och Petra behöver ta 



 26 

del av. Detta är i samklang med Millingtons (Färlin 2015) tes att kunskap om elevers 
diagnoser är ”a och o” för att uppnå förbättringar.   



 27 

DISKUSSION	

Resultatdiskussion		
Syftet med denna studie är att undersöka hur en musiklärare och en musikterapeut samverkar i 
särskolans verksamhet. De frågeställningar jag har haft med mig under forskningsprocessen 
är: Hur ser musikläraren på sitt arbete med barn med speciella behov? Hur ser 
musikterapeuten på sitt arbete med barn med speciella behov? Hur upplever musikläraren och 
musikterapeuten sitt samarbete i särskolan? Resultatet visar att informanterna i studien ser 
arbetet med barn med särskilda behov som betydelsefullt, då de ser många positiva 
egenskaper i sina egna kompetenser. Dock upplever de i vissa situationer att deras 
kompetenser inte räcker till, men som den andra (informanten) har. Ett samarbete mellan 
musikterapeuten och musikläraren är något som önskas men som inte är en självklarhet, vilket 
också gäller samarbete med övrig personal på särskolan. I nedanstående text diskuteras det 
resultat jag fått fram tillsammans med bakgrundslitteratur och tidigare forskning med 
utgångspunkt i uppsatsens syfte.  

Ett	sällsynt	samarbete	
Att finna tidigare forskning, som visar exempel på hur samarbete mellan musikterapeut och 
musiklärare kan se ut eller värderar om ett sådant samarbete i praktiken är givande, har varit 
mycket svårt. Orsaken kan vara, vilket även Granberg (2004) anser, att musikterapi inte är en 
lagstadgad verksamhet inom grund- och särskolan. Därmed verkar samhället inte dela 
musikterapeutens åsikt om att dessa skolor skulle vara den ”naturliga arenan” för 
musikterapin (Ruud 1982). Med andra ord kan man tolka samarbetet mellan dessa 
yrkesgrupper som sällsynt, vilket i sin tur medför en svårighet när man vill påvisa betydelsen 
av ett sådant samarbete eller överhuvudtaget musikterapins existens i skolor för barn med 
särskilda behov. Det tycks vara en bidragande faktor till att informanterna upplever sig 
”ohörda” när de önskar ett sådant samarbete, vilket här har resulterat i korta planeringstider. 
Frågan är också om deras röst blir svagare då de har sin anställning på en skola (kulturskolan) 
men delar av sin verksamhet på en annan (särskolan). I så fall skulle ett samarbete med andra 
ord möjligen vara lättare att genomdriva och genomföra om skolan som anställer också kunde 
se denna del av verksamhet i praktiken.      
 
För den som är påläst när det gäller musikterapeutens och musiklärarens verksamheter vet 
också att det är två olika yrken, och här anser Hjelm (2005) och Ruud (1982) att det är viktigt 
att skilja på dessa yrken. Men i ett nära samarbete kanske man börjar jämföra och studera de 
kompetenser som finns hos kollegan men som man själv saknar och vill försöka efterlikna. I 
denna studie ser informanterna på varandras olikheter som positivt, man kompletterar och lär 
sig av varandra. Kanske kan en strävan efter utökad kompetens, något som den andra besitter, 
inte göra musikläraren till en musikterapeut utan istället skapa en musiklärare med ökad 
kunskap om till exempel autism? Att de båda yrkesrollerna kan använda sig av samma 
material, i detta fall en äggmaracasorkester och samma ”hej-sång”, kan tolkas som att man 
inte strävar efter att efterlikna den andra utan att det istället blir ett sätt att utbyta ”fungerande 
material” och anpassa detta till sin egen verksamhet, något som mina informanter har gjort. 
Kanske medför också ett nära samarbete att man tillsammans bildar en ”ny” och ”bredare” 
kompetens, som skiljer sig från deras ordinarie yrkesroll och som ständigt utvecklas av nya 
erfarenheter. 
 
Ett fortsatt samarbete där ett utbyte sker ser jag på sikt skulle kunna få informanterna att 
uppleva sig mer kompetenta i arbetet med barn med särskilda behov, då detta tycks vara ett 
sätt att känna en trygghet i sina yrkesroller. Å andra sidan är det kanske mer eller mindre 
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omöjligt att uppnå en fullkomlig kompetens, då eleverna har olika former av diagnoser och 
särskilda behov där ingen är den andra lik (Larsson & Holmbom 2014). Men frågan är om det 
skulle kunna finnas en enhetlig musikterapeut- eller musiklärarroll, som fungerar för alla 
adepter/elever.  Kanske bör man, som Ruud nämner (2001), vara öppen för att ibland lämna 
sin ”rätta yrkesroll” för att kunna möta eleverna där de är. Om en musikterapeut, som i detta 
fall har en elev som stannar till under musikterapeut-tillfället för att titta på tåget, inte ger 
respons varken verbalt eller kroppsligt, kanske det inte alla gånger hjälper eleverna i deras 
utveckling. En sådan situation skulle i vissa fall kanske få en elev att känna en osäkerhet i 
rummet, vilket inte uppfyller Hjelms syfte (jfr Hjelm 2005). Fortfarande bör man dock som 
musikterapeut vara varsam när man väljer att ”gå ur” rollen, då det är viktigt med tydlig 
struktur och där ett brytande mönster, som att musikterapeuten plötsligt pratar, kan ge 
negativa konsekvenser (jmf Hjelm 2005).  

Poänger	med	samarbete	
I studiens resultat och tidigare forskning visas goda förutsättningar för att musikterapeuters 
och musiklärares olika kompetenser i ett samarbete kan gynna elever med särskilda behov, 
men också kan hjälpa de båda grupperna i sina yrken. Musikläraren har sitt fokus på det 
musikaliska resultatet, där musiken i sig kan vara givande för bland annat minnets utveckling 
och som ett alternativt uttrycksmedel (Sjölund 2014). Musikundervisningsmaterialet består av 
många sånger som, enligt musikterapeuten i undersökningen, kan vara givande även om 
musiken endast används som metod i musikterapiverksamheten (Hjelm 2005). Musikterapi, 
med fokus på utveckling av kommunikation och personlig utveckling (Ruud 1982), bär på 
kunskap om utvecklingsstörning och hur hjärnan är uppbyggd, något som informanten 
musikläraren saknar och kan lära sig av. Kanske kan också deras sammanhållning stärkas 
ytterligare som en följd av detta då de ju även delar samma elever. Ett samarbete mellan 
musikterapeuten och någon annan personal än musikläraren verkar med andra ord inte 
upplevas lika givande med enbart den sistnämna förutsättningen, då det oftast bara är 
musikterapeuten och musikläraren som använder musiken som redskap i undervisningen.  
 
I resultatet framkommer att samarbetet nästan uteslutande sker genom samtal, råd och utbyte 
av erfarenheter och material under den utsatta planeringstiden. Det nämns även lite kort i 
intervjuerna att andra typer av samarbete har ägt rum i samband med olika projekt, men där 
har man endast använt musikterapin som stöd i förberedande syfte. Ett samarbete mellan 
musikterapeut och musiklärare kan utifrån informanternas erfarenheter även genomföras, inte 
bara i samtal och planering, utan också i praktiken i olika projekt trots olika utgångspunkter 
och fokus. Med andra ord har informanterna i studien inte bara lärt känna varandras 
yrkesroller genom samtal utan också ”sett” varandras arbete i praktiken, vilket 
förhoppningsvis kan stimulera till ett utökat och utvecklat samarbete. Detta skulle kunna vara 
en bidragande orsak till att man i detta fall vill samarbeta. 
 
Informanterna i studien tycks mycket väl veta om sin kompetens men också vad man saknar i 
arbetet med barn som har behov av särskilt stöd. Hade denna medvetenhet, som spelat in när 
de båda har valt att utöka sin kompetens med specialpedagogik respektive 
speciallärarutbildning, visat sig lika tydligt om man inte befunnit sig i ett samarbete med en 
kollega i samma situation? Skulle man alltså vara mindre självkritisk till sin yrkeskompetens 
om man inte hade någon att jämföra sig med? Just denna medvetenhet om sin egen 
kompetens, med dess styrka och brister, är givande i detta fall, där informanterna ser sina 
olikheter som något positivt i arbetet med barn med särskilda behov.  
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Inte	bara	ett	samarbete	mellan	två	yrkesgrupper	
Trots att musikterapeuten i sin utbildning fått kunskap om hjärnans funktion och diagnoser 
upplever informanten ett lika stort behov som musikläraren av att få förkunskap om diagnos 
eller de särskilda behov hos den elev som man möter. Kanske är denna förkunskap mer viktig 
och nödvändig än vad man tror och alltså inte bara en hjälp (jfr Meijer 2015). I ett samarbete, 
där man utbyter erfarenheter för att undvika till exempel utbrott hos en speciell elev, kanske 
inte erfarenheterna räcker till om båda saknar kunskap om orsaken till varför eleven får sina 
utbrott. Kanhända att man på sikt upptäcker orsaken, men om nu assistenten eller särskolan 
redan besitter den kunskapen, borde väl deras lagstadgade skyldighet vara att vidarebefordra 
denna kunskap, om inte annat för elevens skull, och för att en förbättring ska bli möjligt (jfr 
Färlin 2015).  
 
Varför det råder informationsbrist mellan informanterna och assistenterna skulle kunna bero 
på flera olika orsaker, bland annat att assistenter inte har något fastställt krav på samarbete 
med lärare. Att delge information betraktas som en ”nödvändighet”, dock inte ett måste enligt 
lag (jmf Redaktionen för yrkesinformation 2013). Ytterligare en orsak skulle kunna vara att 
assistenterna i studien inte behöver närvara kontinuerligt på lektionerna, vilket signalerar att 
musikterapeuten och musikläraren ska kunna arbeta självständigt. Musikterapeuter och 
musiklärare förväntas alltså ha koll på eleverna och deras olika diagnoser och därmed anses 
kunna arbeta självständigt. Är det så att man räknar med att assistenterna själva ska ta 
initiativet att informera och samarbeta med lärarna? Detta tänk skulle säkert kunna fungera i 
vissa fall, men jag ser ett problem i att det lika gärna skulle kunna finnas assistenter som inte 
ser denna information som något självklart att dela med sig av, om det inte är ”tvingande”. 
Som assistent kanske man inte förstår lärarnas behov av att få dessa förkunskaper.  
 
Att arbeta självständigt är något som varje utbildning mer eller mindre förbereder oss på att 
kunna göra. Men kanske är det så, vilket Stenman (2010) tar upp i sin studie, att det är lättare 
att kunna möta de olika särskilda behoven med en bred kompetens hos personalen. Kanske 
bör man även i detta aktuella fall ställa fler frågor kring hur de anställdas samarbete ser ut (jfr 
Stenman 2010) och på så sätt komma fram till om samarbetet mellan musikterapeuten och 
musikläraren är givande för denna särskola, dess elever och personal.  

Metoddiskussion	
Att välja etnografisk fallstudie som metodansats, vars datainsamling kan bestå av både 
intervju och observation, ser jag som positivt för att kunna förstå informanternas perspektiv 
på arbetet med barn och deras särskilda behov, likaså hur de upplever sitt samarbete med 
varandra. Att fokusera på intervjuerna framför observationerna anser jag även i efterhand ha 
varit nödvändigt, då observationernas syfte mer har varit att ge en bild av hur 
musikterapeutens och musiklärarens arbete kan se ut i praktiken. Eventuellt hade en 
observation där de båda gemensamt ”samverkar i praktiken” kunnat ge en mer konkret bild av 
hur ett praktiskt samarbete på särskola kan se ut. Samtidigt insåg jag vid intervjutillfällena att 
något ”praktiskt samarbete” under denna uppsatsperiod inte pågick, då inget sådant projekt 
var aktuellt, utan samarbetet fungerade istället via samtal.  
 
Att använda mig av Elvstrand, Högberg och Nordwalls (2009) beskrivning av 
analysprocessen har varit till stor hjälp för att tolka de olika datainsamlingarna. Dock har jag 
valt andra beteckningar för att läsaren inte ska behöva hålla koll på vad exempelvis ”tredje 
graden” innebär. Denna valda metodansats har varit svårt att exakt förhålla sig till, då jag i 
efterhand har insett att de tre graderna lätt överlappar varandra i analysprocessen. 
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Genom att använda mig av telefon som första kontakt och inte mejl gav en omedelbar 
respons. Då kunde jag också förbereda informanterna om att mejl med utförlig information 
skulle komma inom kort. Av egen erfarenhet vet jag att mejl ofta faller i glömska men att ett 
telefonsamtal blir en nödvändig påminnelse om dessa mejl. 
 
Valet av semistruktuerad intervju och dess ”öppna frågor” upplevde jag som positivt. På så 
sätt upplevde jag att informanterna gavs en större möjlighet att utveckla svaren utifrån sina 
egna perspektiv och erfarenheter. Detta öppnade också möjligheten att ställa mer styrda 
följdfrågor där så krävdes. Även ordningen på frågorna anpassades till vad som sades under 
intervjuerna. Att jag valde två individuella och ett gemensamt intervjutillfälle gav mig dels 
detaljrika svar om de olika yrkena i de individuella och mer djupgående tankegångar om 
samarbete som diskuterades fram vid den gemensamma intervjun. Att de båda informanterna, 
utan att jag bad om det, även tog upp samarbetet i sina individuella intervjuer kan, förutom att 
man hade en positiv syn och erfarenhet av detta, ha sin förklaring i att de visste om syftet med 
mitt arbete, att jag ville undersöka samverkan mellan musiklärare och musikterapeut i 
särskola.  
 
Musiklärarens och den gemensamma intervjun tog cirka 20 minuter var, medan intervjun med 
musikterapeuten pågick i cirka 40 minuter. Anledningen till att den sistnämna pågick dubbelt 
så länge kan bero på att mina förkunskaper och erfarenheter av musikterapeutens arbete av 
naturliga själ var mindre än av musiklärarens, jag utbildar mig ju själv till det senare yrket. 
För att då kompensera detta och jämna ut skillnaden kände jag under intervjutillfällets gång 
att det krävdes både fler frågor och längre svar. Alla tre intervjuerna kändes dock, i den senare 
bearbetningen, relevanta till uppsatsens syfte och frågeställningar och ingen upplevdes 
innehållsmässigt vara svagare än de andra. Jag upplevde därmed inte något problem med att 
det blev skillnader i intervjuernas längd. 
 
I stort gick intervjuerna och observationerna smidigt och bra. I efterhand inser jag dock att jag 
borde ha deltagit mer redan från början på musiklärarens lektion, då mitt val att endast 
observera bara verkade göra eleverna osäkra och ofokuserade. Att jag senare deltog i 
lektionen medförde ett naturligare agerande hos eleverna. Att tre observationer gjordes hos 
musikterapeuten gjorde bland annat att jag kunde följa de som deltagit på musiklektionen 
även i musikterapin. Detta gav mig också en större kunskap om musikterapiarbetet, då 
momenten gick snabbt och dess syften var svåra att förstå efter bara en observation.  
 
Något jag i efterhand kan sakna är tillfälle för ytterligare en observation, då där 
musikterapeuten har sin verksamhet med elever i grupp. Musikterapeuten nämner detta som 
likt musikundervisningen, men eftersom man även här använder musik som medel utan krav 
på resultat ligger även dessa tillfällen under begreppet musikterapi. Så även om en sådan 
observation ytterligare skulle öka min kunskap om musikterapeutens yrke kan jag inte se att 
det skulle påverka undersökningens syfte.  
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FÖRSLAG	TILL	VIDARE	FORSKNING	
I studien framställs musikterapeut och musiklärare som två olika yrken med olika 
utgångspunkter och fokus. Det hade varit intressant att ta del av forskning där praktiskt 
samarbete sker i ”samma rum”, hur detta kunna se ut och hur resultatet skulle upplevas för de 
inblandade eleverna och de båda yrkesutövarna.  
 
Intressant vore också ytterligare forskning kring musikterapi i grupp och hur stor likheten 
med musikundervisning den är, likaså hur stor skillnaden är mellan gruppterapi och den 
individuella terapin.  
 
Att musikterapeuten i denna studie väljer en mer ”verbal” terapi, är detta i längden positivt för 
klienten i jämförelse med den icke-verbala, som ju bygger på en av den funktionsinriktade 
musikterapins främsta regler?  
 
Frågan är också om det bara är barn med särskilda behov som gynnas av ett samarbete. Det 
finns tidigare forskning som visar att musikterapeuter även har en plats i grundskolan (Hiding 
Olsson 2013) och det skulle vara intressant att se om ett samarbete mellan musiklärare och 
musikterapeuter skulle vara givande även där.  
 

All forskning kring samverkan borde även inkludera elevperspektivet, alltså hur eleverna ser 
på samarbetet mellan musikterapeuten och musiklärare. 
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SLUTORD	
Avslutningsvis tycker det jag det har varit intressant och lärorikt att forska kring samverkan 
mellan musikterapeut och musiklärare inom särskola, framför allt om detta nu är så sällsynt 
som studien visar. Jag ser ett behov av ytterligare forskning i detta ämne, något som skulle 
kunna ligga till grund för en mer omfattande utvärdering om detta är ett samarbete som man 
borde lyfta fram i skolan. En bra början vore kanske att ge musikterapeuten mer plats i 
skolorna, så att samverkan ens skulle kunna bli möjlig. 
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Figur 1: Analysprocess.  
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BILAGA	1,	UNDERLAG	FÖR	INTERVJU 

Intervjufrågor-	Enskilt	

Allmänt	
1. Berätta lite om dig själv 
2. Vad har du för bakgrund/utbildning?  
3. Hur ser din anställning ut? 

Erfarenheter	
4. Hur länge har du jobbat? Har du någon tidigare jobberfarenhet i detta område eller 

annat? 

Arbetet	
5. Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? Vad har du för arbetsområden? 
6. Hur många elever träffar du i veckan? Åldersgrupp? 
7. Vilka särskilda behov möter du bland eleverna? 
8. Har du någon speciell metod för dessa elever? 
9. Vilken kompentens anser du att du har i ditt yrke som är bra? Är det något som du i 

din roll som musiklärare/musikterapeut saknar? 
10. Anser du att din utbildning stämmer överens med den verklighet du möter idag i 

arbetslivet? 
11. Är det något mer som du vill dela med dig/förtydliga? 

Intervjufrågor-	Båda	
1. Hur är er yrkesrelation på den här arbetsplatsen? 
2. Hur ser ni på ert samarbete? 
3. Förekommer det att ni samarbetar i andra sammanhang? 
4. Hur kommer det sig att man arbetar såhär (musikterapeut och musiklärare) på den här 

skolan? 
5. Anser ni att ni skulle behöva samverka mer yrkesmässigt? 
6. Tror ni att era personligheter har betydelse för ert samarbete?  
7. Om ni tänker er att en av er ersätts med samma yrkeskompetens men med en helt 

annan personlighet, hur tror ni det skulle bli? 
8. Är det något mer som ni vill dela med er/förtydliga?  



 37 

BILAGA	2,	INFORMATIONSBREV	TILL	INFORMANTER	
 
Hej! 
 
Jag heter Malin Berg och går mitt sista år på musiklärarprogrammet på Musikhögskolan i 
Örebro. Jag ska nu under hösten skriva mitt examensarbete och söker en musiklärare och en 
musikterapeut att intervjua. 
 
Jag planerar att göra en fallstudie och undersöka hur en musikterapeut och en musiklärare, 
som jobbar på samma skola och undervisar samma elever, arbetar och samverkar. Jag undrar 
därför om jag skulle kunna få intervjua er. 
 
Min avsikt är kombinera intervjuer enskilt och tillsammans och om möjligt också observera 
någon lektion. Intervjuerna kommer att spelas in via ljudinspelning på mobilen och kommer 
raderas när arbetet är klart. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte 
att användas i något annat sammanhang utanför min uppsats. Ni båda kommer att vara 
anonyma i uppsatsen. Mitt fokus är ur ett lärarperspektiv, så vid eventuell observation där 
barn är med kommer jag inte att spela in dom. Jag kommer i så fall även ge ut information om 
min undersökning till föräldrarna. 
 
Det var roligt och höra att ni båda har visat intresse för att delta i studien. Svara mig på detta 
mail så jag vet om du vill medverka eller inte. Om du tackar ja så kan du närsomhelst avbryta 
din medverkan. 
Jag tänker att intervjuerna skulle kunna ske någon gång i slutet på oktober eller i början på 
november. Tid och plats för intervjuerna kommer vi överens om tillsammans. Jag tänker mig 
att hela undersökningen kommer äga rum under några dagar. 
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning, Malin Berg 
 
070-1234567 
malbeh113@studentmail.oru.se  
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BILAGA	3,	INFORMATION	TILL	ELEVER	OCH	FÖRÄLDRAR	PÅ	SÄRSKOLAN	
 
Hej! 
 
Jag heter Malin och läser till musiklärare på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Jag 
håller just nu på med att skriva ett arbete där jag ska ta reda på hur X och Y jobbar. Jag 
kommer därför att vara med på några lektioner under v. 45 för att titta och skriva lite när dom 
undervisar. Arbetet kommer bara att handla om lärarnas arbete och ni är välkomna att höra av 
er om ni undrar över något.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Malin Berg 

malbeh113@studentmail.oru.se  

 
 
 
 
 


