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Abstract 
The aim of this study is to investigate some teachers’opinions about using the Functional 

Music Therapy, FMT- method in compulsory school for pupils with learning disability. 

 

Research questions that have guided the study are: Which abilities does the FMT- method 

give the students the prerequisites to develop according to the teachers? Which learning 

theories appear according in the teachers opinions of the FMT- method? 
 

The theoretical basis for this study is theories of learning. The ones that are used are 

behaviorism, cognitive traditions, pragmatism and socio-cultural perspective. 

In order to collect data, the qualitative interview has been used. The study is based on 

interviews with five teachers that educate students with multifunctional disabilities in 

compulsory school for pupils with learning disability. The overall result of the study of the 

FMT-method suggest that music therapy according to the teachers opinions have a positive 

effect and contribute to develop communication, body-function, social, cognitive and 

emotional abilities. To communicate is the ability that all teacher mentions as the most 

developable using the FMT- method. This result is in line with previous research in the area as 

shown in the research overview. The educational explanatory models to describe the FMT-

method can be found in three of the four learning theories, behaviorism, cognitive traditions 

and socio-cultural perspective.  
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar av att använda 

Funktionsinriktad musikterapi, FMT-metoden, för elever med flerfunktionsnedsättning på 

grundsärskolan inriktning träningskola.  

Två frågeställningar som väglett studien är: Vilka förmågor ger FMT-metoden eleverna 

förutsättningar att utveckla enligt lärarnas uppfattningar? Vilka pedagogiska 

förklaringsmodeller framkommer i lärarnas uppfattningar av FMT-metoden? 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är lärandeteorier. De lärandeteorier som används är 

behaviorismen, kognitiva traditioner, pragmatism och det sociokulturella perspektivet. För att 

samla in data har den kvalitativa forskningsintervjun använts. Studien baseras således på 

intervjuer med fem lärare vilka undervisar elever med flerfunktionsnedsättning i 

grundsärskolans inriktning träningsskola. Det sammantagna resultatet av hur lärarna beskriver 

FMT-metoden tyder på att musikterapi enligt lärarnas uppfattningar kan bidra till att utveckla 

kommunikationsförmåga, motorisk förmåga, social förmåga, kognitiv förmåga och 

känslomässig förmåga. Att kommunicera är den förmåga som alla lärare i studien framhåller 

som den mest utvecklingsbara med hjälp av FMT-metoden. Detta resultat pekar i samma 

riktning som övrig forskning av musikterapi inom det specialpedagogiska fältet vilket 

redovisas i forskningsöversikten. De pedagogiska förklaringsmodeller som lärarna använder 

för att beskriva FMT-metoden återfinns i tre av de fyra lärandeteorierna, behaviorismen, 

kognitiva traditioner och det sociokulturella perspektivet.     
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Musikterapi, Funktionsinriktad Musikterapi, flerfunktionsnedsättning, särskola
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1. Inledning 
 

Musikterapi är kanske en något kontroversiell metod att använda inom utbildning, trots detta 

så är det ändå inte ovanligt att det förekommer på grundsärskolan inriktning träningsskola. 

Som blivande speciallärare inom denna skolform finner jag ett intresse i att undersöka 

befintliga metoder som används i specialpedagogisk verksamhet. Stephenson (2006) påpekar 

att musikterapi har blivit allt mer förekommande inom specialundervisning i USA, 

Storbritannien och Australien, och då främst för elever med måttlig till djupgående 

intellektuell funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning. Musikterapi kan även finnas 

som tillval vid kulturskolans musikverksamhet och vid barnrehabiliteringen. Elever med 

medelsvår till grav utvecklingstörning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning 

dvs. flerfunktionsnedsättning, har ofta starkt begränsade kommunikationsmöjligheter trots 

goda insatser från både skola och habilitering. De är ofta beroende av vårdnadshavare, lärare 

och assistenter för att kunna kommunicera och det är viktigt för lärarna att hitta metoder 

utöver alternativ och komplementerande kommunikation- AKK som gör det möjligt för dem 

att kommunicera och samspela med eleverna på ett sätt som motiverar och engagerar 

eleverna. Det behövs ett tillåtande och kreativt tänkande från lärarnas sida där ingenting är 

omöjligt.    

I examensförordningen för speciallärare (SFS, 2011:186) står det att specialläraren ska ha en 

fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd. Det 

nämns också att specialläraren ska visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan 

med andra yrkesgrupper. Mitchell (2015) skriver om olika undervisningsstrategier och vad 

som fungerar i undervisning av elever i skolsvårigheter och i sin inledning nämner han en 

grupp elever med stora eller mycket stora behov som behöver annorlunda 

undervisningsstrategier än de som pedagoger i vanliga klasser i allmänhet använder. Han tar 

inte upp dessa undervisningsstrategier utan menar att i de flesta fall så tar speciallärare eller 

terapeuter hand om dessa specialiserade metoder. Vad jag kan förstå så är musikterapi en av 

dessa metoder som används och jag menar att det är av intresse för speciallärare att få insyn i 

hur och av vilka det används idag. Jag hoppas att denna studie ska ge en liten inblick i vad 

musikterapi kan ha för betydelse för de lärare som har tillgång till detta för sina elever med 

flerfunktionsnedsättning. 

1.1 Syfte och frågeställningar   
Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar av att använda 

Funktionsinriktad Musikterapi, FMT-metoden, för elever med flerfunktionsnedsättning på 

grundsärskolan inriktning träningsskola. Detta är de frågeställningar jag ställt för att försöka 

få en djupare förståelse för de uppfattningar lärare har av musikterapi vid 

flerfunktionsnedsättning. 

Vilka förmågor ger FMT-metoden förutsättningar att utveckla för elever utifrån lärares 

uppfattningar? 

Vilka pedagogiska förklaringsmodeller framkommer i lärarnas uppfattningar av FMT-

metoden? 
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1.2 Centrala begrepp  
Under denna rubrik förklaras begreppet intellektuell funktionsnedsättning och 

flerfunktionsnedsättning.  På detta följer en kort presentation av grundsärskolan inriktning 

träningsskolan och de fem olika ämnesområden inom vilka undervisning bedrivs i 

träningsskolan.  

1.2.1 Intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
Intellektuell funktionsnedsättning är det ord som används idag för att benämna det som 

tidigare kallades utvecklingsstörning. Intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, 

innebär enligt Granlund och Göransson (2011) att det finns svårigheter i att ta in och bearbeta 

information samt bygga och tillämpa kunskap. Graden av utvecklingstörning klassificeras i 

fyra grader vilka är grav, svår, medelsvår och lindrig utvecklingsstörning. Graderingen 

baseras på mätningar av intelligens och definieras av tre kriterier. IQ ska vara under 70, det 

ska finnas nedsättning av adaptiv förmåga och orsaken till dessa nedsättningar av intelligens 

och adaptiv förmåga ska i Sverige ha skett före 16 års ålder. En intelligensmätning säger dock 

ingenting om hur en person fungerar i vardagen. För att få den kunskapen och kunna planera 

för olika stödåtgärder kan man titta på hur individen fungerar utifrån tre traditioner som 

fokuserar på olika delar av begåvningen. Dessa är tankestrukturer och utveckling av 

verklighetsuppfattning, lärande och lärandeprocesser samt problemlösningsprocessen 

(Granlund & Göransson, 2011).  

1.2.2 Flerfunktionsnedsättning 
De flesta personer med flera funktionsnedsättningar har enligt Winlund (2011) grav eller 

måttlig intellektuell funktionsnedsättning men den intellektuella förmågan har också ett 

variabelt spann och en kombination av funktionsnedsättningar kan förekomma oavsett den 

intellektuella förmågan. Kombinationer av olika diagnoser kan variera på många sätt och ge 

svårigheter inom flera områden och några exempel på detta är syn, hörsel, motorik och 

kommunikation. Andra sinnesfunktioner kan bli nedsatta eller vara över eller underkänsliga 

och ibland uppstår även medicinska problem. Epilepsi och spasticitet, svårigheter att äta och 

svälja, sömnsvårigheter, andningsproblem och smärta (Winlund, 2011).  

Att ha flerfunktionsnedsättning innebär att de olika funktionsnedsättningarna påverkar 

varandra. Wilder och Granlund (2011) skriver att om en person har både nedsatt syn och 

nedsatt rörelseförmåga så blir det en större effekt på vardagsfungerande än om 

funktionsnedsättningarna förekommer var för sig. En person kan ha olika kombinationer av 

funktionsnedsättningar och bör bemötas utifrån sin unika situation av omgivningen. De 

behöver ha en omvärld som är anpassad till deras sätt att tänka, se, höra och röra sig. När det 

gäller kommunikation är kroppsspråk, mimik, ljud, blick och gester den vanligaste formen för 

kommunikation. Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK är ett samlingsnamn 

som används för kommunikation som bygger på andra sätt att uttrycka sig än talat språk. Det 

kan vara till exempel bilder, symboler och tecken. Det kan även vara taktila föremål och 

taktila tecken som man gör med sitt finger i den andres handflata. Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation kallas för TAKK. Det är viktigt för omgivningen att känna 

till vilket kommunikationssätt som en person använder för att kunna kommunicera och 

samspela med respekt för individen (Wilder & Granlund, 2011). 
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1.2.3 Grundsärskolan inriktning träningsskola 
Barn som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

intellektuell funktionsnedsättning ska tas emot i grundsärskolan (SFS, 2010: 800). 

Grundsärskolan är en skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning där de ska få 

tillgång till en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och den ska ge 

möjlighet att utveckla kunskaper samt bidra till personlig utveckling. Eleverna ska få social 

gemenskap och skolan ska lägga en god grund för att eleverna ska bli aktiva i samhället. 

Utbildningen består av undervisning i ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. 

Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen kan gå 

grundsärskolan inriktning träningsskola (Skolverket, 2017). Läroplan för grundsärskolan 

(Skolverket, 2011) innehåller tre delar och dessa är skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. 

I träningsskolan läser eleven ämnesområden och i träningsskolans kursplaner beskrivs fem 

ämnesområden, deras syfte, centrala innehåll samt kunskapskrav för grundläggande och 

fördjupade kunskaper. De ämnesområden som undervisas i är estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.  Här följer en kort 

presentation över vad syftet med undervisningen i dessa ämnesområden är. 

Estisk verksamhet ska sammanfattningsvis ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga 

att skapa genom bild, musik och slöjd, välja och använda olika material, tekniker, redskap, 

verktyg, instrument, ljud och rörelser. De ska få möjlighet att undersöka estetiska uttryck i 

olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer samt använda ord, begrepp och 

symboler inom ämnesområdet (Skolverket, 2011).  

Kommunikation ska sammanfattningsvis ge eleverna förutsättningar för att utveckla sin 

förmåga att samspela med andra och tolka olika former av kommunikativa uttryck. De ska 

också få möjlighet att utveckla sin förmåga att söka information från olika källor och använda 

ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation (Skolverket, 2011). 

Motorik ska sammanfattningsvis ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt och se samband mellan rörelse, hälsa och 

livsstil. De ska också få möjlighet att genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen samt 

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet (Skolverket, 2011). 

Vardagsaktiviteter ska sammanfattningsvis ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön. De ska få möjlighet att 

undersöka religioner och livsåskådningar samt reflektera över demokratiska principer, söka 

information om service och kulturutbud, använda ord och begrepp inom ämnesområdet 

(Skolverket, 2011). 

Verklighetsuppfattning ska sammanfattningsvis ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att använda kunskaper om människa och natur, ordna händelser i tid och rum samt 

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet. De ska få utveckla förmågan att reflektera över 

sambandet mellan orsak och verkan och identifiera och reflektera över tekniska lösningar som 

de möter i vardagen samt använda ord och begrepp och symboler inom ämnesområdet 

(Skolverket, 2011). 
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2. Litteratur och forskningsöversikt 
 

Sökningar efter artiklar och doktorsavhandlingar inför denna uppsats har gjorts via Karlstads 

universitetsbibliotek. Använda databaser är Eric och Google Scholar. Ord som använts är 

music therapy, music therapy and disabilities, music therapy and special needs and special 

school. Sökningar har även gjorts på DIVA och Scoupus samt via Kungliga musikhögskolan i 

Stockholm. Här nedan redovisas en del av den forskning som behandlar musikterapi. Först 

kommer en liten tillbakablick på musikterapins teoribildningar, framväxt och inriktningar. 

FMT-metoden som används av lärarna i studien ges lite extra uppmärksamhet och sedan följer 

en redogörelse för vilka målgrupper musikterapi i specialundervisning riktar sig till samt vilka 

resultat man kan se.   

2.1 Musikterapins bakgrund och inriktningar 
Paulander (2011) menar att musikterapi i ett internationellt perspektiv präglas av både 

mångfald och bredd. Det finns många olika metoder, tekniker, modeller, inriktningar och 

perspektiv vilket gör att det är svårt för gemene man att få en tydlig bild av vad musikterapi är 

och hur det används. Hon hänvisar till Ruud (2010) som skriver att musikterapi kan idag 

beskrivas utifrån en rad olika perspektiv som går in i varandra. Detta gör att området är svårt 

att ringa in på ett enhetligt sätt. De olika perspektiven grundar sig på en mängd teorier och 

några exempel på dessa är utvecklingspsykologi, ortodox freudiansk teori, kognitiv teori, 

beteendevetenskap, humanistisk och existentiell teori. Även Rickson och MacFerran (2007) 

pekar på att de teoretiska grunderna kommer från många olika områden som musikpsykologi, 

fysiologi, biokemi, sociologi samt utbildningspsykologi. Pienar (2012) påtalar också att 

musikterapi har teorier i både fysiologi och psykologi. Shi, Lin och Xie (2016) benämner 

musikterapi som ett omfattande tvärvetenskapligt fält som integrerar med psykologi, musik, 

medicin och utbildning. De förklarar musikens påverkan på hjärnan med att akustiska vågor 

inverkar på hjärnans limbiska system och hjärnstammen vilket leder till en ökad mottaglighet 

hos nervcellen.  

Sandell (2013) skriver att det 1999 på den nionde världskonferensen för musikterapi i 

Washington, presenterades sex kända modeller av musikterapi. Det är dessa som i ett 

internationellt perspektiv anses finnas: Kreativ Musikterapi, CMT, Analytiskt Orienterad 

Musikterapi, AOM, Guided Imagery and Music, GIM, Benezon Music Therapy och Kognitiv 

Behaviorisktisk Musikterapi, CBTM. På senare år har även Community Music Therapy lagts 

till. Rickson, Castelino, Moleyneux, Ridley och Upjohn-Beatsson (2016) nämner i sin studie 

om musikterapi, för elever inom autismspektrat, att musikterapeuterna använder sig av olika 

musikterapeutiska metoder och tekniker beroende av elevernas behov. Musikterapin kom till 

Sverige i mitten på 1900-talet men började utvecklas under 1970-talet och då främst inom 

specialpedagogik och mot elever med olika funktionsnedsättningar. Under 1980-talet började 

de första kurserna med inriktning på musikterapi och specialpedagogik att hållas vid olika 

högskolor. Utvecklingen har gått mot två inriktningar. En inriktning är den psykodynamisk 

som ges vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm sedan 1991. Den andra inriktningen, 

Funktionsinriktad Musikterapi, FMT-metoden, har funnits vid musikhögskolan i Ingesund 

(Sandell, 2013). I Sverige finns idag tre olika musikterapeutiska inriktningar, 

Funktionsinriktad Musikterapi, psykodynamisk grundad musikterapi och Guided Imagery and 

Music. Det finns även två närliggande metoder som inte benämns som musikterapi och dessa 

är Tomatismetoden samt Ronnie Gardiner Method, RGM-metoden (Paulander, 2011). 
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2.2 Funktionsinriktad Musikterapi: FMT-metoden 
Metoden växte fram under åren 1975-1987 då Lasse Hjelm började arbeta med musik på 

Folke Bernadottehemmet i Uppsala. 1987 grundade Lasse Hjelm musikterapiinstitutet i 

Uppsala och då startade han även utbildningen av FMT-terapeuter. 1988 började även 

utbildningen bedrivas vid musikhögskolan i Ingesund (Hjelm, 2005).  Den teoretiska 

utbildningen omkring FMT-metoden har sina grunder i neuropsykologi och neurofysiologi. 

Den är en ickeverbal musikterapeutisk metod som bedrivs individuellt. Metoden bygger på att 

man genom musiken skapar en samverkansprocess mellan terapeut och adept som klienten 

eller eleven benämns med i denna metod. Musiken består av musikaliska fraser som kallas för 

koder vilka anpassas efter adepten på en nivå som ska locka adepten att ta nästa steg. 

Samverkan ska kunna locka till motorisk aktivitet utifrån adeptens egen inre drivkraft och den 

motoriska aktiviteten i sin tur anses kunna stimulera den kognitiva utvecklingen. Adeptens 

egen aktivitet genom medvetna eller omedvetna rörelser är en central del i denna metod. 

Samverkan kan bestå i endast en utandning som svar på en musikalisk signal men den kan 

också bestå av avancerade rörelsemodeller beroende på adeptens funktionsnivå. 

Musikkoderna länkas samman med instrumentkombinationer och olika rörelsemönster i 

varierad kognitiv svårighetsgrad. Vid flerfunktionsnedsättning används ibland endast ett 

blåsinstrument eller en enkel handtrumma (Paulander, 2011). Så här skriver Hjelm med egna 

ord. 

Utan verbal påverkan skapas utrymme för spontana reaktioner i form av rörelser, som ger direkta 

förbindelser till och påverkar sensoriska områden i hjärnan - detta utan omvägar över språkliga och 

intellektuella tolkningar och bearbetningar. Syftet är att via en utökad rörelserepertoar befrämja 

kroppsbalansering, stabilisering och strukturering riktat mot en optimal funktion, via den egna 

drivkraften. Allt i ett helhetsperspektiv – i en utvecklingsprocess (Hjelm, 2005, sid. 12).   

2.3 Musikterapi i specialundervisning 
Sandell (2013) skriver att musikterapi i specialundervisning används för att uppmuntra till 

utveckling. Det kan vara språkutveckling, motorisk utveckling och social utveckling. 

Musikterapi i specialundervisning skiljer sig från vanlig musikundervisning i det att 

betoningen ligger på en utveckling av icke musikaliska färdigheter. Relationen mellan 

terapeut och deltagaren i musikterapin är viktig i samanhanget och musikterapeuten arbetar 

antingen i grupp eller individuellt beroende på vilka behov som eleven uppvisar (Sandell, 

2013). Cheng, Ockelford och Welch (2009) har granskat hur musikaktiviteter används i 

specialskolor och han pekar på att det finns en uppfattning av att musikaliska aktiviteter 

uppmuntrar elevers utveckling inom kommunikation, koncentration, uppmärksamhet, 

beteende och känslomässig kontroll. Granberg (2004) skriver om tiden som en viktig faktor. 

Hon poängterar rektors ansvar att skapa utrymme i verksamheten för samplanering kring 

elever. Inte bara en eller två gånger utan ett flertal gånger per termin. Tiden är också 

avgörande för att kunna visa resultat i det långsiktiga arbetet som det ofta handlar om. Hon 

menar att musikterapeuter arbetar förebyggande både individuellt och i grupp utifrån de 

behov som finns. Hon beskriver musikterapeutens kompetens som specifik och musiken som 

ett unikt medel att arbeta med. Hon menar att de även kan arbeta oberoende av medicinska 

diagnoser. Stephenson (2006) har granskat hur musikterapi används som pedagogisk insats 

vid flerfunktionsnedsättning. Hon fokuserar i sin forskning på hur musikterapi används i 

utbildningsmiljöer, vilka inställningar och mål som finns och överväger möjliga tillämpningar 

för elever med funktionsnedsättningar av svårare grad. Hon beskriver kommunikation som ett 

lämpligt fokusområde för musikterapi riktat mot flerfunktiosnedsättningar. Hon tar även upp 

möjligheten att använda sig av elevernas IUP- mål och betonar då vikten av terapeutens 
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samarbete med elevernas familj, lärare och andra professionella för att utföra bedömningar 

och utveckla IUP – målen. 

2.3.1 Målgrupper  
I denna del av forskningsöversikten redovisas några studier inom tre målgrupper i 

specialverksamhet där musikterapi förekommer. Målgrupperna är flerfunktionsnedsättning, 

intellektuell funktionsnedsättning och autismspekrumtillstånd. Dessa målgrupper har i 

huvudsak studerats inom området kommunikationsutveckling. 

2.3.1.1 Flerfunktionsnedsättning  
Wheeler och Stultz (2008) har gjort en jämförelsestudie av barn med och utan 

flerfunktionsnedsättning där de studerat den musikaliska kommunikationen. Båda grupperna 

av barn har filmats i liknande musikterapeutiska sessioner under nio månaders tid med avsikt 

att få syn på gemensamma utvecklingsmässiga milstolpar och diskutera behandlingar utifrån 

dessa. Sång, olika instrument och rörelseaktiviteter användes i dessa sessioner och sessionerna 

var mellan 30 och 45 minuter långa. De gjorde tolkningen att barnen stöds i sin förmåga att 

kommunicera med hjälp av musikterapisessionerna och att musiken hjälper till att strukturera 

kommunikationen. Den visar även på att det vanligtvis finns samma behov av anknytning och 

engagemang för tvåvägskommunikation hos båda grupperna. 

Krikeli, Michailidis och Klavdianou (2010) har gjort en undersökning i syfte att se om musik 

genom att minska ångest kan förbättra kommunikationsförmågan hos barn med 

flerfunktionsnedsättning. De använde sig av experimentell forskning där de mätte ångest före 

och efter musikterapibehandling. Resultaten visade att det var en signifikant relation mellan 

ångest, hjärtfrekvens och kommunikation. När ångesten minskar och barnet blir lugnare får 

denne lättare tillgång till sin kommunikationsförmåga. Ångesten minskade hos 

experimentgruppen medan kontrollgruppens ångest var oförändrad. Musikterapin minskade 

ångest och hade en lugnande inverkan på barn med svåra funktionsnedsättningar, vilket ledde 

till att kommunikationsförmågan förbättrades. De påpekar dock att studien inte är 

generaliserbar på grund av att antalet deltagare inte var tillräckligt stort. 

Thompson och MacFerran (2015) har i en studie tittat på hur några ungdomar med 

flerfunktionsnedsättning kommunicerar med en terapeut när de spelar spel tillsammans och 

när de har musikterapi. Studien pågick i sex månader och samma terapeut höll i spelstunderna 

och musikterapin. Resultatet i studien visar att båda aktiviteterna engagerade ungdomarna 

men att de gav mer respons i form av kommunikation i musikterapin. Thompson och 

MacFerran (2015) drar slutsatsen att musikterapi skapar motivation och ger förutsättningar för 

interpersonella möten för ungdomar med flerfunktionsnedsättning. 

2.3.1.2 Intellektuell funktionsnedsättning 
Pienar (2012) har gjort en studie i syfte att undersöka vårdgivarnas uppfattning och inställning 

till musikterapi för barn med Downs syndrom i en specialskola. Respondenternas svar visade 

att de trots stora variationer i utbildning och erfarenhet, hade liknande uppfattningar om 

eleverna samt deras kommunikativa beteende i förhållande till musikterapin. Studien visar på 

att vårdgivarna uppfattar det som att barn med Downs syndrom i allmänhet svarar väl på 

musik och att musikterapin har potential att förbättra kommunikationsutvecklingen. Skeja 

(2014) visar i en experimentell studie att effekten av samarbete mellan musikterapi och ett 

kognitivt interventionsprogram för elever i inlärningssvårigheter kan leda till förbättring av 

kognitiva förmågor som uppmärksamhet, planering och samordning. Den grupp som fick 

både musikterapi och kognitiv intervention visade på signifikant skillnad i ett standardiserat 
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test av kognitiva förmågor jämfört med kontrollgruppen som bara fick kognitiv intervention. 

Hon drar slutsatsen att de båda metoderna täcker upp för varandras brister och tillsammans 

skapar förutsättningar för utveckling av kognitiva förmågor.  

2.3.1.3 Autismspektrumtillstånd 
Wigram och Gold (2006) presenterar en studie av befintlig forskning gällande musikterapi vid 

autism. De har analyserat tidigare forskning inom området, deras tillvägagångssätt och 

resultat i syfte att få fram hur den kliniska tillämpningen fungerar och vilka forskningsresultat 

som finns inom området. Resultatet visar sammantaget på att musik som sker spontant i en 

strukturerad form tycks gagna denna grupp. De får möjlighet att visa sin potential inom 

kommunikation, kreativitet och social interaktion. Shi m.fl. (2016) har i en metastudie av 300 

individer i kinesiska studier tittat på hur musikterapi används för att förbättra humör, utveckla 

språk, sensorisk perception samt beteende hos barn i autismspektrat. De menar att delaktighet 

i musik, musiklyssning, rytm, sång och spel bygger och underhåller psykisk och fysisk hälsa 

vilket i sin tur främjar utveckling av språk, socialförmåga samt kognitiv förmåga. Musiken 

väljs efter ålder och tillstånd, den kan förekomma i grupp, enskilt eller kombineras. De 

påpekar dock att musikterapin bör pågå regelbundet i minst tre månader för att kunna se några 

förändringar.  

2.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar denna forskningsöversikt att musikterapi internationellt sett präglas 

av mångfald och bredd vad gäller metoder, tekniker, modeller, inriktningar och perspektiv. I 

Sverige finns det tre musikterapeutiska inriktningar Funktions inriktad Musikterapi, 

psykodynamiskt grundad musikterapi och Guided Imagery and Music. Det finns även två 

närliggande metoder som inte benämns som musikterapi, Tomatismetoden samt RGM- 

metoden (Paulander, 2011). Musikterapi används inom specialundervisning för att uppmuntra 

till utveckling inom språk, kognition, motorik och social förmåga. Den kan ske både 

individuellt och i grupp (Sandell, 2013). Tre målgrupper för musikterapeutisk verksamhet har 

lyfts i denna översikt vilka är intellektuell funktionsnedsättning, flerfunktionsnedsättning samt 

autismspektrumtillstånd. Det visar sig i internationella studier omkring dessa grupper att 

positiva reaktioner av musikterapi tycks förekomma i form av framför allt ökad 

kommunikationsförmåga men även den sociala och den kognitiva utvecklingen syns 

uppmuntras. (Krikeli, Michailidis & Klavdianou, 2010; Thompson & MacFerran, 2015; 

Wheeler & Stultz, 2008; Skeja, 2014; Pienar, 2012; Wigram & Gold, 2006; Shi m.fl., 2016). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 

Den här studien fokuserar på musikterapi som en utvecklingsmöjlighet för lärprocesser och 

med tanke på detta är det intressant att undersöka lärarnas uppfattningar om FMT-metoden 

utifrån teorier som handlar om lärande. Med hjälp av dessa teorier görs i denna studie ett 

försök att förstå de förklaringsmodeller lärarna använder för att motivera FMT-metoden vid 

flerfunktionsnedsättning. I forskningsöversikten kan man se att en mångfald av teorier 

representeras inom musikterapin. Några exempel på dessa är utvecklingspsykologi, ortodox 

freudiansk teori, kognitiv teori, beteendevetenskap, humanistisk och existentiell teori. (Ruud, 

2010). Rickson och MacFerran (2007) pekar på att de teoretiska grunderna kommer från 

många olika områden och nämner utbildningspsykologi som en av dessa. Även Shi Lin och 

Xie (2016) benämner musikterapi som ett tvärvetenskapligt fält som interagerar med 

psykologi, musik, medicin samt utbildning. Säljö (2014a) presenterar fyra teoretiska 

perspektiv som haft stor betydelse för vår syn på lärande under de senaste hundra åren och 

även återspeglats i hur undervisning och utbildning organiserats. De fyra lärandeteorierna är 

behaviorismen, kognitivismen, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Dessa 

teorier används som utgångläge för att undersöka några lärares uppfattningar av att använda 

Funktionsinriktad musikterapi, FMT-metoden, för elever med flerfunktionsnedsättning på 

grundsärskolan inriktning träningskola.  

3.1 Behaviorismen 
Behaviorismen dominerade pedagogiken från 1900-talets början och fram till 1960-1970-

talen. Den tar avstamp i beteendevetenskapen vilken var en stark kraft inom både psykologi 

och pedagogik och spåren av den kan man se även i vår tid. Dess grundläggande filosofiska 

lärandeidé är att händelser som uppträder nära varandra gärna kopplas ihop och lärs in, den så 

kallade associationismen. Namn som förknippas med detta perspektiv är Ivan Pavlov, J.B. 

Watson och B.F. Skinner (Säljö 2014a). Grundantagandet för hur inlärning fungerar i denna 

teori är att lärande handlar om att förstärka önskvärda beteenden, de så kallade 

betingningsprinciperna. I den konkreta pedagogiska situationen leder detta till att 

komplicerade beteendemål delas upp i mindre delmål som lärs in stegvis. Systematiska 

testningar används också för att kontrollera individens kunskapsnivå (Håkansson och 

Sundberg, 2012). Enligt Säljö (2014b) är betingande reflexer en förvärvad eller inlärd 

reaktion som bygger på kedjor av komplicerade betingningsprocesser vilka resulterar i att 

människor reagerar och etablerar beteenden. Betingningen uppfattas i denna teori som 

nyckeln till hur människor lär sig genom sina erfarenheter. Kopplingen mellan stimulans och 

respons är en viktig del i betingningsprocessen. Förstärkningsprincipen bygger på tanken om 

att individen upprepar de beteenden där man får positivt resultat, en belöning av något slag. 

Den kan även bestå av att undvika något obehagligt. Ett önskvärt beteende belönas för att 

individen ska fortsätta att göra på det sättet. I en undervisningssituation kan det innebära att 

man använder sig av läromedel som ger systematisk och omedelbar förstärkning. Kunskapen 

ses som något som förekommer utanför individen och det är dennes ansvar att se till att 

kunskaperna fastnar och blir en del av beteendereportoaren. Inlärningssynen är empiristisk 

vilket innebär att de fysiska erfarenheter en individ gör är grunden för lärandet. Det är det 

yttre beteendet som är det verkliga och i vilket man kan observera förändring. De kognitiva 

processerna av tänkande, känslor och föreställningar går inte att mäta med objektiva metoder 

och är därför inte något som vetenskapen kan uttala sig om. Alltså ägnar man sig inte åt dessa 

processer i sina studier (Säljö, 2014b). 
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3.2 Kognitiva traditioner   

3.2.1 Kognitiv psykologi 
Den kognitiva psykologin växte fram under 1950-1960-talet och utvecklades under samma tid 

som datortekniken. Det kom att prägla termer och begrepp och såg även människan som en 

informationsbehandlare. Man talade om människan som en dator. Människan hämtar in 

information, kodar av den genom sinnena, processar den i hjärnan och lagrar den i hjärnans 

minnesspår. Kunskap beskrivs som mentala modeller, scheman eller kognitiva strukturer, 

något abstrakt i vårt minne som vi i bästa fall kan komma åt. Lärande i den traditionen 

innebär att människor använder sig av information genom att ta in, bearbeta och kombinera i 

syfte att befästa information i långtidsminnet genom repetition. Det finns en stark betoning på 

att det kognitiva och det fysiska handlandet blir ett resultat av att man förstått något. Den 

kognitiva psykologin är inte så synlig i normativa dokument om skolan (Säljö, 2014a). 

3.2.2 Utvecklingspsykologi 
Jean Piaget och hans teoretiska perspektiv har haft stort inflytande på skola och utbildning. 

Evenshaug och Hallen (2001) skriver att det inte finns någon annan teori som haft så stor 

betydelse för hur vi uppfattar och tänker runt barn och ungdomars utveckling. Säljö (2014a) 

menar att Piaget studerade tänkandet som process och hur barn resonerar och vilken logik de 

använder. Piaget var i grunden biolog och det avspeglas i hans sätt att beskriva barns 

utveckling. Piaget intresserade sig i första hand för utveckling och betraktade detta som en 

grundläggande process. Grundtänkandet är att varje människa strävar efter jämvikt med 

omgivningen vilket han kallar för ekvilibrium och detta uppnås genom anpassning, 

adaptation. I adaptationsprocessen ingår assimilation och ackommodation. Vid assimilation 

tar man in intryck och erfarenheter från omgivningen och bygger vidare på dessa i ett linjärt 

tänkande i en stegvis utveckling. Erfarenhet läggs till erfarenhet och på så sätt ökar den 

kognitiva kunskapen. Ackommodationen innebär att man måste förändras utifrån de nya 

erfarenheter man lägger till. Man måste ändra sitt tänkande och sina föreställningar för att 

hitta jämvikten utifrån de nya erfarenheterna. I Piaget teoribygge ingår ett stadietänkande och 

han menade att det finns ett antal stadier som ingår i en människas utveckling och lärandet bör 

anpassas till vilket stadium eleven befinner sig på. Undervisningen måste alltså anpassas till 

elevens utvecklingsnivå.  Det som har lämnat störst avtryck inom skola och undervisning är 

hans tankar om det aktiva barnet som genom sitt eget handlande och iakttagande kan upptäcka 

och förstå omvärlden. Barnet ses som kompetent och logiskt men har andra utgångspunkter 

för sitt handlande än vuxna och behöver utvecklas i sin egen takt (Säljö, 2014a). Piaget talar 

om en operativ kunskap där barnet konstruerar sin egen förståelse när de ställs inför konkreta 

uppgifter och hanterar detta på egen hand. Den operativa kunskapen tillägnar man sig genom 

logisk inlärning och det finns en inre drivkraft hos människan som skapar behovet av kognitiv 

aktivitet (Evenshaug & Hallen, 2001). En annan tydlig tanke i hans teoribygge är att vårt inre 

inte är en spegel av omvärlden utan vår förståelse av verkligheten bygger på att vi aktivt 

konstruerar våra erfarenheter (Håkansson & Sundberg, 2012). 

3.3 Pragmatismen 
Pragmatismen tar enligt Håkansson och Sundberg (2012) avstamp i några filosofiska 

traditioner med namn som John Dewey, Charles Sanders Peirce och William James i 

förgrunden. Den har sin utgångspunkt som lärandeteori i hur kunskaper fungerar för 

människor i vardagen. Relationer är viktiga mellan individ, kultur och samhälle. Dessa 

relationer har betydelse för utbildning och undervisning. Språket och kommunikationen har 

också en viktig plats i denna teori. Säljö (2014a) menar att det som fungerar i vardagen och 
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går att koppla till människors erfarenhet är enligt pragmatismen värdefull kunskap. Teori 

betraktas som reflektion och idéer. Teori och praktik går hand i hand och det som betraktas 

som praktiska handlingar går inte att utföra utan tanke och reflektion. Teori och praktik finns i 

allt mänskligt handlande. Undervisningen ska syfta till att det blir möjligt för barnet att 

fördjupa sin förståelse för omvärlden och pedagogens uppgift är att strukturera undervisning 

så att det skapas möjlighet för barnet att bygga vidare på sina erfarenheter. Det är genom 

språket och kommunikation som man kan få del av andras erfarenheter och utöka sin egen 

förståelse för det man inte själv varit med om. Principen om grundläggande lärande-inquiry är 

en viktig teori om hur man enligt pragmatismen bör kommunicera i skolan. De tankar som 

finns bakom problembaserat lärande och elevaktiva undervisningsmetoder bygger på 

närliggande idéer. När man lär genom inquiry utgår man ifrån ett problem. Problemet leder till 

en obalans som vi löser genom att skaffa information vilken vi strukturerar så att vi förstår 

problemet. Det som vi betraktat som en sanning stämmer kanske inte och vi får ompröva våra 

idéer. Ny information och nya idéer gör att förståelsen fördjupas genom att vi systematiskt 

arbetar med problemet för att så småningom se en lösning (Säljö, 2014a).  

3.4 Det sociokulturella perspektivet  
Lev Semenovich Vygotskijs idéer och tankar om utveckling, lärande och språk är enligt Säljö 

(2014a) ursprunget till det sociokulturella perspektivet. Det fokuserar på hur människor 

utvecklar kulturella förmågor som att skriva, läsa, räkna, lösa problem med mera. Mediering 

är ett bärande begrepp i denna tradition och det betyder att människan använder sig av 

redskap eller verktyg, även kallat artefakter när hon handlar i den sociala praktiken. Det kan 

vara språkliga- intellektuella verktyg och materiella-fysiska (Vygotskij, 2001). Många 

företrädare för metoden väljer att inte skilja mellan psykiska och fysiska redskap utan menar 

att de utgör varandras förutsättningar, man talar då om kulturella redskap. Mediering innebär 

att den kultur och de redskap som individen är delaktig i ligger till grund för hur denne tänker 

och föreställer sig sin omvärld. Språk och kommunikation i alla dess former har en mycket 

viktig roll i det sociokulturella perspektivet. Det formar bland annat vårt tänkande, vår fantasi, 

minnesförmåga och estetiska uttrycksätt (Säljö 2014a). En annan bärande idé inom det 

sociokulturella perspektivet menar Säljö (2014b) är att människan alltid befinner sig under 

utveckling och att samspelssituationer med andra skapar möjligheter till att appropriera 

kunskaper från den vi samspelar med. Uttrycket innebär att man tar över och tar till sig 

kunskaper i samspelssituationer som man sedan kan använda i vissa syften och situationer. 

Utveckling och lärande betraktas också utifrån det som kallas den närmaste utvecklingszonen 

och det ska då representera det avstånd som finns mellan vad en individ kan förstå och göra 

på egen hand och vad denne kan åstadkomma tillsammans med någon annan som äger mer 

kompetens. Rent praktiskt kan det förstås som att vi finns i ett socialt sammanhang där olika 

resonemang och handlingar ingår, vi deltar med andra och lär oss att se hur dessa fungerar och 

såsmåningom kan vi klara att genomföra handlingarna och resonemangen på egen hand 

genom hela processen. Förutsättningarna för att processen ska fungera är att de finns någon 

med mer kompetens som guidar någon med mindre kompetens. En individ kan befinna sig i 

många olika utvecklingszoner och de kulturella praktiker inom vilken utvecklingszonerna 

äger rum är av betydelse för vilka kunskaper som utvecklas. Individen är med och påverkar 

sin egen utveckling inom ramen för de sociokulturella möjligheter som erbjuds. Utvecklingen 

blir sociokulturellt producerad (Säljö, 2014b).     
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

I detta kapitel redovisar jag val av ansats och metod. Sedan följer en pilotintervju och en 

redogörelse av urvalsprocessen till studien. Efter detta så kommer en kort presentation av 

deltagarna i studien och tillvägagångssättet vid genomförandet av datainsamlingen följt av 

analysmetod och bearbetning. Slutligen så redovisas studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

följt av etiska överväganden. 

4.1 Ansats 
Kvalitativ metod handlar enligt Larsson (2005) om hur man skall gestalta något och den är en 

systematiserad kunskap om hur man går tillväga när man ska gestalta beskaffenheten hos 

något. I denna studie är avsikten att gestalta hur lärares uppfattningar av FMT-metoden tar sig 

uttryck i de beskrivningar de gör.  

4.2 Val av metod  
Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar av att använda 

Funktionsinriktad Musikterapi, FMT-metoden, för elever med flerfunktionsnedsättning på 

grundsärskolan inriktning träningskola. För att få tillgång till lärares uppfattningar har i denna 

studie använts en halvstrukturerad intervjuform. Den kan beskrivas som en metod att försöka 

förstå teman i den levda världen utifrån intervjupersonens eget perspektiv. Intervjun är ett sätt 

för intervjuaren att få grundligt prövade kunskaper genom att ställa genomtänkta frågor och 

ett noggrant lyssnande. Den halvstrukturerade intervjun fokuserar på vissa teman och 

använder sig av en intervjuguide med förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). I den 

inledande pilotintervjun som gjordes i denna studie användes en frågeguide (bilaga 1) som är 

tematiskt indelad och innehåller förslag till frågor. Den förenklades efter pilotintervjun och 

vid de huvudsakliga intervjuerna användes den omarbetade frågeguiden (bilaga 2). Efter 

pilotintervjuen valde jag att se på en inspelad FMT session för att få en större förståelse av 

vad lärarna beskriver. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det kan vara bra att 

komplettera intervju med andra metoder för att få ett material som säger mer om det man 

studerar. I det här fallet ville jag förbättra min egen förförståelse för att kunna ställa 

uppföljande frågor på ett tydligare sätt.  

4.3 Pilotintervju 
I ett inledande skede i denna studie gjordes en pilotintervju. Den genomfördes dels för att få 

kunskap om hur frågorna skulle fungera och dels för att jag skulle att en möjlighet att öva i 

rollen som intervjuare. Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att för att bli en god intervjuare 

måste man träna och det gör man genom att intervjua. De ger även som förslag att man ska 

skriva ut texten och sedan fundera över processerna i intervjuandet. Denna intervju spelades 

in och skrevs sedan ut. Under utförandet och även under utskrivningsmomentet gjordes 

upptäckten att frågorna visserligen fungerade men för att få ut mer information av de 

intervjuade måste jag vara mer lyhörd för flödet i samtalet och inte fokusera så mycket på att 

frågorna följer den planerade ordningen. Kvale och Brinkmann (2014) nämner också att 

frågeguiden bör innehålla förslag till frågor samt att man kan förbättra kvalitén på intervjun 

om man klargör innebörden av det uttalade under intervjun. Jag upptäckte i utskriften ett par 

tillfällen där jag hade behövt vara tydligare med att ställa uppföljande och klargörande frågor, 

vilket var en erfarenhet som jag tog med mig till de övriga intervjutillfällena. För att få en 

bättre struktur i samtalet och kunna följa den intervjuades tankar skrev jag delvis om och 

förenklade frågorna samt minskade ner antalet. Patel och Davidsson (2003) nämner att en 
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pilotstudie ger oss just denna möjlighet att förändra frågorna så att de blir bättre anpassade 

och fungerar så optimalt som möjligt under intervjun. Efter att ha genomfört pilotintervjun 

och utvärderat denna såg jag på en film av en FMT-session (Svensson, 2014). Jag har som 

utbildad FMT-terapeut egna erfarenheter av att använda FMT-metoden i verksamhet men 

önskade göra en observation i syfte att bättre förstå vad intervjudeltagarna ser när de iakttar 

eleverna i musikterapisituationerna. Detta tänkte jag skulle förbättra min förmåga att kunna 

ställa uppföljande och klargörande frågor på ett tydligare sätt. Kvale och Brinkmann (2014) 

nämner också att teoretisk kunskap om ämnet man ska undersöka kan vara till hjälp att skapa 

ordning och mening när man utför och analyserar intervjuer 

4.4 Urval 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att det är forskningsfrågan som är helt 

avgörande för vilken grupp eller vilka människor som man är intresserad av att intervjua. Det 

fanns viktiga kriterier i denna studie som intervjupersonerna behövde uppfylla för att jag 

skulle få svar på forskningsfrågorna och uppnå syftet med denna studie. De behövde vara 

lärare i specialpedagogisk verksamhet och de behövde ha erfarenhet av musikterapi. Jag 

använde mig dels av personliga kontakter med FMT-terapeuter för att få tips på skolor där 

musikterapi förekom och jag gjorde även sökningar på skolors hemsidor. Efter att ha fastslagit 

att skolorna använde sig av FMT- metoden tog jag kontakt först med specialpedagogen och 

sedan vid ett tillfälle rektor för att få klartecken att genomföra intervjuerna. De kontaker som 

hittades via skolors hemsidor och FMT-terapeuter ledde såsmåningom fram till några tänkbara 

deltagare i studien. Eriksson-Zetterquist (2015) menar att man i det skedet när man ska välja 

ut personer för intervju ofta är beroende av att samarbeta med någon ansvarig inom 

organisationen. Jag kontaktade regionsansvariga FMT-terapeuter för att få tips på skolor eller 

personer som använde metoden. Efter att ha fått rektorernas godkännande att kontakta några 

personer för intervju skickade jag ut ett missiv (bilaga 3) som innehöll en förfrågan om att 

delta i intervju. Kontakter togs med de lärare som gett sitt medgivande och vi bestämde 

tillsammans tid och plats för intervjun. Efter den inledande pilotintervjun uppskattade jag att 

vi behövde 45 minuter tillsammans för att genomföra intervjuerna och meddelade deltagarna 

detta. Intervjuerna skedde vid skilda tillfällen och på olika skolor. Deltagarna bestämde efter 

överenskommelse lämpliga rum på deras respektive arbetsplatser. 

4.5 Deltagare i studien 
Intervjuer har gjorts med fem lärare som arbetar inom grundsärskolan inriktning 

träningsskolan. De undervisar i ämnesområden. De namn som används i studien är fingerade 

för att deltagarna i studien inte ska gå att identifiera.  

Ina är kommunikationspedagog med specialisering Karlstadsmodellen. Hon har arbetat i 

träningskolans verksamhet i tjugosju år. Hon arbetar med alla elever och undervisar i 

ämnesområdet kommunikation. 

Ellen är utbildad socionom samt speciallärare inriktning utvecklinsstörning och hörsel. Hon 

har arbetat med barn och elever som har flerfunktionsnedsättning i fyrtio år, de senaste åren i 

träningsskola. Hon undervisar inom samtliga ämnesområden.  

Beatrice är förskollärare med behörighet att undervisa i alla ämnesområden och har arbetat 

inom träningsskolan i 20 år.  

Karin är arbetsterapeut och specialpedagog hon har arbetat inom gymnasiesärskolan, 

individuella programmet inriktning ämnesområden, i ett år.  
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Ulrika är förskollärare och har arbetat i autismklass i 20 år och arbetar sedan tre på 

gymnasiesärskola individuella programmet inriktning ämnesområden.  

Ellen och Ina har för sina elever inte längre tillgång till FMT-metoden men har haft det 

tidigare under några år. 

4.6 Datainsamling 
De fem intervjuerna skedde vid skilda tillfällen och på olika skolor. Deltagarna bestämde efter 

överenskommelse lämpliga rum på deras respektive arbetsplatser. Jag fick inspektera rummen 

innan intervjun för att godkänna att de fungerade. Rummen var bokade för oss av de 

intervjuade och samtliga intervjuer kunde utföras i lugn och ro utan något störande inslag. Vi 

satt vid tre av tillfällena mitt emot varandra med kontorsliknande bord mellan oss och på trä 

eller plaststolar vid två av tillfällena, vid ett tillfälle i en soffgrupp med ett lågt soffbord 

mellan oss. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att de första minuterna av intervjun är 

viktiga. De kallar det en orientringsfas där intervjuaren bör berätta kort om syfte och att man 

önskar spela in samtalet. Intervjuerna inleddes med att jag berättade lite om examensarbetet 

och förklarade syftet med intervjun samt att det skulle vara bra om jag fick spela in samtalet 

och samtliga deltagare godkände detta. Jag använde röstinspelningsfunktionen på min 

mobiltelefon vilken jag tidigare testat och är trygg med. Jag hade även papper och penna och 

antecknade lite runt varje fråga. Även Eriksson-Zetterquist (2015) påpekar att det är lämpligt 

att inleda intervjun genom att presentera syftet samt be om tillstånd att få spela in samtalet. De 

nämner också att det är viktigt att ha en väl fungerande teknik som man är bekväm med och 

har provat men att det ändå kan vara bra att föra vissa anteckningar. Intervjuerna avslutades 

med att jag frågade om de hade något mer att berätta om FMT-metoden eller om de ville ställa 

några frågor till mig. Det är enligt Eriksson-Zetterquist (2015) viktigt att avsluta intervjun 

med en uppföljande fas där den som låtit sig intervjuas får möjlighet att ställa egna frågor 

eller ta upp någon tanke som intervjun väckt. Intervjuerna som beräknades hålla på i 45 

minuter tog som längst 30 minuter och som kortast 25 minuter. Det inspelade 

intervjumaterialet förvarades i en lösenordsskyddad telefon som sedan fördes över på en 

minnessticka och raderades från telefonen. Minnesstickan förvarades i ett låst skåp. 

Transkribieringen av intervjuerna utfördes så snabbt som möjligt efter hemkomsten och 

förvarades i en lösenordsskyddad dator som endast används av mig. 

4.7 Analysmetod och bearbetning 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur man förbereder sig för den kvalitativa analysen 

och att det i den förberedelsen ingår några olika val i anlysförfarandet. Jag har valt att göra en 

riktad kvalitativ innehållsanalys av den text som framkommit i intervjuerna. Hsieh och 

Shannon (2005) skriver att det ibland kan förekomma teorier eller forskning om ett fenomen 

som skulle dra nytta av ytterligare beskrivningar och där man kan använda sig av befintlig 

teori och forskning för att fokusera frågeställningen ytterligare. I den redovisade 

forskningsöversikten framgår att musikterapi används för att stärka och utveckla förmågor hos 

elever i specialpedagogisk verksamhet (Sandell, 2013). Mina forskningsfrågor är riktade mot 

dessa förmågor. Vilka förmågor ger FMT-metoden förutsättningar att utveckla för elever med 

flerfunktionsnedsättning? Vilka pedagogiska förklaringsmodeller framkommer i lärarnas 

uppfattningar av FMT-metoden?  

Patel och Davidsson (2003) skriver att syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera något 

och att det kan vara till exempel den intervjuades uppfattning om något fenomen. Det i sin tur 

innebär att man inte kan konstruera några svarsalternativ i förväg eller avgöra vad som är det 

sanna svaret på en fråga. Jag hade inte några färdiga svarsalternativ vid mina intervjuer men 
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eftersom jag var lyhörd för de svar lärarna gav angående elevers förmågor, vilket var vad jag 

ville undersöka, kunde jag i ett tidigt skede se ett mönster i de svar som gavs. Kvale och 

Brinkmann (2014) nämner teoretiska ansatser vid analys och ett användande av ad hoc 

metoder där man strävar efter att hitta mönster, teman, ställa samman och att skapa ett 

begreppsligt/teoretiskt sammanhang. Jag har i min studie om FMT-metoden några skilda 

lärandeteorier som uttrycker olika perspektiv att se på lärande vilket blir synligt i analysen där 

lärarnas uppfattningar ställs samman utifrån vilka lärandeteorier som representeras i deras 

beskrivningar av FMT-metoden och vilka mönster som bildas i detta. Kvale och Brinkmann 

(2014) påpekar att det vid utskrifter av intervjuer är många problem som kan uppstå som 

gäller teknik och tolkningen. Det finns en grundregel som man bör hålla sig till och det är att 

klart ange hur utskrifterna har gjorts. De skriver också att forskare som skriver ut sina 

intervjuer själv tar med sig de sociala och emotionella aspekterna av intervjun och påbörjar 

analysen redan på utskriftsstadiet. Jag har transkriberat det insamlade materialet efter talspråk 

och försökt stå emot impulsen att övergå till skriftspråk. Jag har tagit med pauser, långa och 

korta och mina egna frågor och hummanden är också med. Jag påbörjade även en dagbok där 

jag skrev ner tankar och förslag till analys redan efter första intervju.  

Patel och Davidson (2003) nämner att det kan var bra att föra en dagbok under själva 

datainsamlingen och att göra analysen fortlöpande, fånga tankar som dyker upp under intervju 

och skriva ner för att använda i analysprocessen. De ger också förslag att man ska ha gott om 

utrymme i marginaler och mellan raderna i utskrifterna för att få plats med de tankar man får 

direkt under genomläsningen. Jag har följt detta tips och redan vid utskriften av min 

pilotintervju använde jag mig av detta för att fånga tankarna runt analysen i så tidigt skede 

som möjligt. Eftersom mina frågeställningar utgick från den redan befintliga forskningen och 

hade fokus på elevers förmågor kunde jag i ett tidigt skede av analysen se kategorier av 

förmågor i det transkriberade materialet. En av mina intervjufrågor handlade om vilka 

förmågor lärarna ansåg att eleverna kunde utveckla genom att ta del av FMT-metoden. Vid 

genomgången av intervjumaterialet sökte jag efter svar på denna fråga. När uttalanden som 

handlade om förmågor noterades så färgkodades dessa med hjälp av en överstrykningspenna. 

De olika uttalandena samlades sedan under den förmåga de representerade. I det arbetet kunde 

jag se fem förmågor som framträdde i intervjuerna med lärarna. Dessa förmågor bildar det jag 

i studien kallar kategorier av förmågor. Dessa kategorier redovisas under resultatdelen i detta 

arbete, sedan följer en analys utifrån lärandeteorier. En riktad innehållsanalys kan vara mer 

strukturerad till sin form, och teorin eller tidigare forskning som används kan vara vägledande 

vid diskussion om resultat (Hsieh & Shannon, 2005).              

4.8 Tillförlitlighet och giltighet 
För att beskriva och föra resonemang runt en studies tillförlitlighet och giltighet använder 

Kvale och Brinkmann (2014) sig av begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet står för 

tillförlitlighet och handlar om huruvida ett resultat kan reproduceras av andra forskare vid 

andra tidpunkter, om svaren kommer att förändras under en intervju eller bli olika vid olika 

intervjuare. Patel och Davidson (2003) menar att de enda fall vi kan få ett regelrätt mått på 

tillförlitligheten är när vi använder ett instrument som kan mäta poäng i till exempel en 

attitydskala, att det finns ett mått som bestämmer instrumentets stabilitet och likvärdighet med 

ett annat instrument. När vi inte kan mäta tillförlitligheten på detta sätt får vi försöka titta på 

andra saker för att försäkra oss om undersökningens tillförlitlighet. De skriver att ett sätt att 

göra detta kan vara att lagra verkligheten och göra registreringar i efterhand. Jag gjorde först 

en träningsintervju, pilotintervju, för att se hur frågorna fungerade samt för att få erfarenhet av 

rollen som intervjuare. I det skedet fann jag att min förförståelse behövde bättras på och jag 
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valde då att se en film som behandlade FMT-metoden (Svensson, 2014). Jag valde även att 

lagra verkligheten genom att spela in intervjuerna för att kunna lyssna på det inspelade 

materialet många gånger för att bli försäkrad om att jag uppfattat allt korrekt. Sedan gjorde 

jag en transkribering av det inspelade materialet så korrekt om möjligt efter det talade språket. 

Jag tog med pauser och markerade dem långa eller korta. Även min egen roll som intervjuare, 

mitt sätt att agera och ställa frågor togs med i transkriptionen. Jag försökte arbeta på ett 

medvetet sätt i denna process utan att tydliggöra, dra bort eller lägga till ord. Patel och 

Davidson (2003) påpekar att det ofta finns en mer eller mindre medveten påverkan i denna 

process eftersom talspråket ofta känns ofullständigt och innehåller grammatiska fel. 

Tillvägagångssättet vid bearbetningen av datamaterialet redovisas tydligt steg för steg så att 

det går att granska och bedöma tillförlitligheten av hur materialet har hanterats. Intervjuerna 

skedde i deltagarnas naturliga miljö i ett rum som de valde ut. Jag försäkrade mig om att det 

var lämpliga och ostörda platser genom att inspektera rummen i förväg. Innan intervjuerna 

startade berättade jag kort om studien och dess syfte. Jag gjorde lärarna medvetna om att 

intervjun var frivillig och att de när som helst kunde avbryta eller passa på frågor som de av 

olika anledningar inte ville eller kunde svara på. Syftet med detta var att skapa en miljö och 

ett lugn som förhoppningsvis ledde till att lärarna kunde svara så sanningsenligt och öppet 

som möjligt på frågorna utan press från min sida. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att 

intervjun bör iscensättas så att intervjupersonerna blir uppmuntrade att dela med sig av sina 

uppfattningar och att de första minuterna är avgörande för hur intervjun kommer att fortlöpa. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att på vardagsspråk kan validitet sägas handla om 

giltighet och i ett bredare perspektiv innebär det i vilken utsträckning en metod undersöker det 

den säger sig undersöka.  

Validiteten bör genomsyra hela forskningsprocessen. Även Patel och Davidsson (2003) 

nämner att strävan efter god giltighet ska finnas med i forskningsprocessens samtliga delar. 

Detta kan yttra sig i på vilket sätt en forskare förmår använda sin förförståelse genom hela 

processen och vid datainsamlingen blir underlaget viktigt för en trovärdig tolkning samt hur 

väl forskaren lyckats fånga det mångtydiga. För att få ett underlag som representerade det 

ämne jag ville undersöka har jag försökt vara noggrann vid urvalsprocessen av lärare till 

intervjuerna. Ett viktigt kriterium var att de hade erfarenhet av FMT-metoden vid 

flerfunktionsnedsättning. För att säkerställa detta tog jag kontakt med FMT-terapeuter som 

arbetat med denna elevgrupp och de lotsade mig vidare till lärare som uppfyllde mina 

kriterier. Vid resultatredovisningen används de utskrifter som gjorts av intervjuerna. Dessa är 

gjorda i talspråk men vid återgivningen har jag valt att delvis använda skriftspråk för att 

underlätta läsningen. Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att det inte finns någon sann 

objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form och att man genom att ge samtalet en 

litterär stil kan belysa nyanser i ett uttalande som gör det lättare att förstå. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att en vanlig invändning mot kvalitativa studier är att de innehåller 

för få intervjupersoner för att resultaten ska var generaliserbara. Men de menar också att man 

kan titta på om kunskapen i de gjorda intervjuerna går att överföra till andra liknande 

situationer. Jag är tydlig med att det endast är dessa fem lärares uppfattningar om FMT-

metoden vid flerfunktionsnedsättning som är grunden för min studie och att det är för litet 

underlag för att göra en allmän generalisering. Resultatet pekar dock i samma riktning som 

den redovisade forskningsöversikten vilket kanske kan vara en indikation på studiens 

tillförlitlighet och giltighet. 
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4.9 Etiska överväganden 
Larsson (2005) påpekar att det etiska är en viktig aspekt för en vetenskaplig studie. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att forskningsintervjun är ett specifikt professionellt samtal som 

rymmer en tydlig maktasymmetri mellan forskaren och undersökningspersonen. Intervjuaren 

och forskaren är vanligen den som har maktpositionen. De beskriver också fyra 

osäkerhetsområden som man kan använda som en slags etisk ram när man förbereder en 

kvalitativ studie eller som etiska påminnelser vid intervjuforskning. Vetenskapsrådet (2002) 

tar också upp dessa fyra områden. Det första är informerat samtycke där försökspersonen görs 

medveten om undersökningens allmänna syfte, hur den är upplagd, att deltagandet är frivilligt 

och att man har rätt att dra sig ur. Det handlar också om att informera om vilka som får 

tillgång till materialet och hur det ska användas. I vissa situationer kan det vara bra med en 

skriftlig överenskommelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har i mitt missiv gjort en kort 

presentation av vem jag är och vad jag vill med intervjun och hur intervjumaterialet kommer 

att användas. Missivet tar även upp att deltagandet är frivilligt och att man kan dra sig ur när 

som helst. Deltagarna fick också ge sitt skriftliga samtycke till att delta. Förutom detta så 

inledde jag intervjun med att på nytt ge en kortfattad beskrivning av syftet med intervjun och 

dess upplägg. Begreppet konfidentialitet innebär oftast att se till att deltagarnas personliga 

intigritet är skyddade och att den information som deltagarna delar med sig är helt anonym. 

En risk med detta är att forskaren kan tolka deras uttalanden utan att bli motsagd så det kan 

vara viktigt att ge återkoppling till deltagarna så att de får kontrollera att deras uppgifter 

stämmer (Kvale & Brinkmann, 2014). Deltagarna i denna studie är erbjudna återkoppling till 

den bearbetade texten av intervjun innan arbetet examineras. Alla deltagare i den här studien 

är avidentifierade och de har fått information om hur intervjumaterialet ska användas.  

Nyttjandekravet är också viktigt. Uppgifterna får endast användas för forskningsändmål 

(Vetenskapsrådet, 2002). De inspelade intervjuerna förvarades i en lösenordsskyddad telefon, 

transkriberingen gjordes direkt vid hemkomsten från intervjuerna och sedan fördes materialet 

över från telefonen till en minnessticka som förvarades i ett låst skåp. Det transkriberade 

materialet har förvarats i en lösenordsskyddad dator som endast används av mig. 

Konsekvenser är också ett av de fyra osäkerhetsområden som man bör ta ställning till. 

Forskaren är skyldig att överväga de möjliga konsekvenserna både för deltagarna i studien 

och för den grupp de representerar. Om man återkopplar texten ska man vara medveten om att 

talspråket kan verka torftigt (Kvale & Brinkmann, 2014). Den elevgrupp som studien avser 

har alla intellektuell funktionsnedsättning och är extra sårbara för yttre påverkan. Genom att 

vända mig till pedagogerna runt eleverna så reduceras riskerna för att studien ska leda till 

obehagliga konsekvenser för elevgruppen. Inga elever nämns i intervjuerna annat än i 

allmänna termer. Deltagarna är utspridda på olika skolor och sammanhang och deras 

uttalanden går inte att spåra till deras arbetsplats. Den bearbetade texten som de får godkänna 

är till största delen i talform men en vis anpassning till skriftspråket har gjorts för att den ska 

var mer läsvänlig. Forskarens roll är också en viktig etisk aspekt. Det ställer höga krav på att 

de etiska aspekterna följs och att forskaren försöker uppnå hög vetenskaplig kvalité genom att 

publicera resultat som är korrekta och representativa för det valda forskningsområdet (Kvale 

och Brinkmann, 2014).   
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 5. Resultat och analys 
 

Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar av att använda 

Funktionsinriktad Musikterapi, FMT-metoden, för elever med flerfunktionsnedsättning på 

grundsärskolan inriktning träningskola. Resultatredovisningen och analysen svarar på följande 

två forskningsfrågor. Vilka förmågor ger FMT-metoden förutsättningar att utveckla för elever 

med flerfunktionsnedsättning på grundsärskolan inriktning träningskola?  Vilka pedagogiska 

förklaringsmodeller framkommer i lärarnas uppfattningar av FMT-metoden?   

Under innehållsanalysen av intervjumaterialet som förklarades i kapitel 4.8, framträdde fem 

kategorier av förmågor. Dessa kategorier är kommunikationsförmåga, motorisk förmåga, 

kognitiv förmåga, social förmåga samt känslomässig förmåga. De fem kategorierna redovisas 

var för sig och för att tydliggöra att det är lärarnas egna uppfattningar som är talande används 

citat från intervjuerna. Citaten från intervjuerna är delvis omvandlade till skriftspråk och detta 

är gjort för att få en större läsförståelse och tydlighet. Inom FMT-metoden använder man 

ordet adept när man talar om individerna i terapisituationerna. Lärarna använder sig av ordet 

elev.  Analysen görs utifrån lärandeteorierna som beskrevs i kapitel 3 vilka är behaviorismen, 

kognitiva traditioner, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Analysen avser att 

belysa och skapa förstålse för de tankar och uppfattningar lärarna har omkring FMT-metoden 

ur ett lärandeperspektiv.   

5.1 Kommunikationsförmåga 
Kommunikation är det som samtliga lärare benämner som den viktigaste förmågan som får 

möjlighet att utvecklas med hjälp av FMT- metoden. Under denna kategori finns två teman 

vilka är de termer som lärarna använder för att förklara och motivera detta. Dessa teman är 

initiativ och självförtroende, samspel och turtagning. Musikterapeuten sätter enligt samtliga 

lärare mål för musikterapin och ibland förekommer samplanering.  

Det som jag tror är att musiken är ett kommunikationsmedel…att man liksom pratar genom musiken 

så tänker lite… så mycket kommunikation utan ord. Och det är många elever som inte har några ord. 

(Karin) 

5.1.1 Initiativ och självförtroende 
Karin beskriver att kommunikation och självständighet är det övergripande målet i all hennes 

undervisning. Hon betraktar musikterapin som ytterligare ett sätt att kommunicera där det 

ickeverbala gör att eleven får större utrymme för eget initiativ. Hon uttrycker även att 

självförtroendet byggs upp när eleven ges utrymme att agera aktivt och självständigt, 

musikterapeuten följer efter och anpassar sig. Hon ger sin berättelse med reservation för att 

hon kanske blandar ihop FMT-metoden med annan musikterapi som hon har erfarenhet av 

sedan tidigare. Hon har uppfattningen att elevens initiativförmåga uppmuntras då de har 

möjlighet att visa vad de vill genom att välja mellan olika instrument och hur lång tid man vill 

fortsätta. 

Sen är det ja, självförtroende byggs upp genom att jag kan välja. Det är okej vad jag gör. Hon, 

terapeuten följer med mig och jag är den ledande. Och ta initiativ…visa vad man vill genom att välja 

mellan olika instrument eller hur lång tid man vill fortsätta med ett instrument. Alltså i min värld är 

det mycket kommunikation, och det tycker jag är det viktigaste när vi pratar våra elever. (Karin) 

Ellen berättar att när de introducerade FMT-metoden på 90-talet i hennes träningsskoleklass 

så handlade det mycket om att det skulle bli ett komplement till övrig undervisning, och då 

framför allt med elever i autismspektrat. 



 

 18 

 
Sen var det ju det här med autism. Man öppnade upp… fick ett frirum. Och det hände ju också. Vi 

hade en flicka hon.. det var det enda ställe där hon pratade. Hon pratade på för fullt, ingen annanstans. 

Nä,nä. (Ellen) 

Ellen fortsätter berätta att hon ser musikterapin som ett verktyg att nå enskilda elever, en 

lärprocess. Hon beskriver att enligt hennes uppfattning så har elever utvecklats på olika sätt i 

den här processen. Hon kan inte förklara varför men beskriver det kravlösa sampelet som en 

möjlighet för utveckling. 

Så tror jag att i det här kravlösa så blir man en annan person… och det är för att vi står för krav och 

det förekommer inte i det rummet och då kan man helt plötsligt öppna upp…Tänkandet det kravlösa. 

Att musikterapeuten ställer inga krav och ändå händer det så mycket. Det är fantastiskt. (Ellen) 

Ina har erfarenhet av att få delta i FMT-terapin och se processen. Hon berättar att eleven kan 

få trumstockar överräckt till sig och sedan väntar terapeuten in elevens initiativ och ser vad 

som händer. 

 
Sedan är det lite fritt i början, man väntar ut. Vad gör eleven när man fått sina pinnar? Börjar man 

spela? eller håller man bara i pinnarna? Om inte eleven tar ett initiativ så kan jag tänka att terapeuten 

spelar något på pianot för att se om det får någon effekt om eleven gör likadant och börjar spela. Om 

musikterapeuten tystnar så kanske eleven också tystnar och så inbjuder terapeuten till ett nytt… en ny 

signal. Om då eleven härmar eller så, eller gör som terapeuten så blir det en form av kommunikation. 

En tyst(ordlös min anm.) kommunikation med instrument som hjälpmedel. (Ina) 

Ina fortsätter att berätta att hon ser samspelet i musikterpin som ett kommunikationspass där 

tre delar ingår. Inleda, upprätthålla och avsluta. Hon kan också tänka sig att vid vissa 

funktionsnedsättningar så är målet att få en respons, ett svar. 

 
Det kanske går långsamt i början men när eleven börjar förstå vad terapeuten gör att den får respons 

direkt… kan jag tänka att eleven börjar kräva att få respons tillbaka och börjar ta egna initiativ. (Ina)  

Ina tar upp självkänsla och ökat självförtroende som en effekt av att delta i en ömsesidig 

process där eleven med sitt handlande kan vara den som styr processen framåt och 

Ellen berättar om vad som hände när musikterapeuten gav initiativet till två flickor utan 

verbalt språk och flyttade processen ut från terapirummet och in i klassrummet. 

 
Och jag vet att det var två flickor som inte pratade. Den ena var autistisk och den andra kunde inte 

prata. Hon hade ljud. Och så riggade han upp och körde ut oss ur klassrummet, och så sa han nu får ni 

komma in. Då hade han satt en mikrofon i näven på dem båda och så sjöng de… alltså jag kan få 

rysningar… (Ellen) 

Ellens berättelse visar på möjligheten att under rätt förhållande så kan eleverna med hjälp av 

det självförtroende som musikterapin uppmuntrat även använda sina erfarenheter och resurser 

utanför terapirummet. Sammanfattningsvis så har lärarna talat om initiativ och självförtroende 

som en nyckel för eleverna till att öppna upp för viljan och förmågan att kommunicera. De ser 

musikterapin som en resurs där eleverna får en möjlighet att utveckla dessa förmågor. Utan 

krav att prestera i den ordlösa miljön tror de att eleverna uppmuntras att agera på eget initiativ 

och på så sätta stärka sitt självförtroende.  
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5.1.2 Samspel och turtagning 
Beatrice beskriver FMT-metoden som en metod där två individer samspelar med varandra 

utan ord och att denna process skapar ett slags flöde av lugn. Hon illusterar detta genom att 

föra händerna uppifrån och ner över framsidan av kroppen. 

Ett tyst samspel mellan två individer som skapar flow. Det ger lugn. (Beatrice) 

Ulrika beskriver att hon har förstått FMT-metoden som en metod för kommunikation där man 

spelar med varandra, eller svarar an på ett musikaliskt tilltal. Processen blir ett givande och 

tagande som kan liknas med en dialog där man samspelar med varandra enligt ett 

turtagningsmönster. 

Jaa, det har jag ju förstått att FMT-metoden handlar ju om…Det är ett sätt att kommunicera. Att man 

liksom antigen spelar med eller svarar. Det, liksom det första steget initierar initial kommunikation. 

Att ta och ge. Att man spelar någonting och så svarar eleven på sitt sätt, och så spelar man någonting. 

Så har jag förstått att det är. Och det är ju det kommunikation bygger på. (Ulrika) 

Ina talar om FMT-processen som ömsesidig. Där både musikterapeuten och eleven kan vara 

den som leder och den andre följer. 

Det är inte bara FMT-terapeuten som styr. Jag tänker mig att det är ömsesidigt. Att det på ett visst sätt 

är planerande men på ett visst sätt inte. Det beror på vem som tar kommandot i kommunikationen. Att 

terapeuten kan svara upp på en signal som en elev ger likaså som eleven svarar tillbaka. Det kan vara 

ömsesidigt. (Ina) 

Karin anser också att turtagning, kunna lyssna, upprepa och härma är något som uppmuntras 

med hjälp av musikterpin. Hon uttrycker det mer direkt. 

 
De får öva turtagning, lyssna, följa efter, härma. Hitta på något eget, och på så vis hitta ett eget 

uttryck. (Karin) 

Ellen berättar om en pojke med autism vars förmåga till kommunikation var kraftigt 

begränsad och sällan riktad. På musikterapin kunde han reagera och svara an med ett slag på 

trumman. Hon beskriver musikens potential till att locka fram en fysisk reaktion i den 

musikaliska pausen- en tystnad där tonen hänger kvar i luften. Och Beatrice talar om en 

igenkänningseffekt i musiken som kan få elever vilka är i sin egen värld att reagera. 

 
Men alltså jag tänker på xxx när vi började med honom… Det här som är, när man tar sista tonen. Och 

man gör det! Kan inte annat än göra klart. (Ellen) 

Elever som är i sin värld kan regera när musiken skapar ett igenkännande som inbjuder till samspel. 

(Beatrice) 

Ina beskriver också samspelet där eleverna har stora kommunikationsutmaningar som en 

långsiktig process där tiden är av avgörande betydelse för att få resultat. 

 
Har man en kraftig hjärnskada eller något så kanske det räcker med en ögonblinkning eller ett finger 

som rör sig. En slags respons. Terapeuten måste vara oerhört lyhörd och träna upp sin förmåga att 

se… Jag tror inte att det handlar om att man gör det en gång. Jag tror att man måste jobba under lång 

tid...med vissa elever för att kunna se responsen och resultat i denna målgrupp. (Ina) 

Även Karin betonar de långsiktiga målen när det gäller samspel och turtagning i arbetet med 

denna elevgrupp samt och att de som känner eleverna kan se de små nyanserna som visar att 

eleverna är aktiva och fokuserade i FMT-terapin. Hon beskriver en situation med en av hennes 

elever som FMT-terapeuten filmat och visat för henne. 
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Det händer ju inte mycket. Då sitter hon framför en cymbal och gör så här (visar hur hon slår på 

cymbalen)... och så gör hon så här igen. Det kan vara så i fem minuter. Så man ser inte så mycket på 

filmen. Jag känner ju henne och vet exakt att hon är jättefokuserad. Så jag känner henne… men om 

någon annan skulle titta på filmen så skulle de se det som att ingenting händer. (Karin) 

Sammanfattningsvis så beskriver lärarna samspel och turtagning som en pågående process i 

FMT-terapin där eleven med musiken som ett medel uppmuntras att delta med rörelser och 

ljud efter sin förmåga. Musiken används för att förstärka viljan att kommunicera. De pekar 

också på vikten av att terapeuten är lyhörd för de reaktioner som eleverna visar för att kunna 

ge tydlig respons tillbaka.  

5.1.3 Analys av kommunikationsförmåga 
Under denna rubrik är avsikten att synligöra vilka lärandeteorier som återspeglas i lärarnas 

uppfattningar av FMT-metodens möjligheter att användas för att utveckla 

kommunikationsförmågan hos eleverna. Det går att se förklaringsmodeller från 

behaviorismen, det kognitiva perspektivet och det sociokulturella perspektivet. 

5.1.3.1 Behaviorismen 
Inom undervisningen den behavioristiska traditionen använder man sig av 

förstärkningsprincipen, man förstärker önskvärt beteende. Detta kan ske genom att läromedel 

bygger på ett innehåll som ger omedelbar och systematisk förstärkning. När man tittar på 

lärarnas berättelser om kommunikationsmöjligheter i FMT-metoden så är inte den 

behavioristiska traditionen det första man tänker på. Men om man tränger lite djupare in och 

ser på hur musiken används så ser man hur lärarna beskriver att musikterapeuten svarar an på 

elevens musikaliska initiativ med en snabb respons på pianot. Detta skulle då kunna tänkas 

likna förstärkningsprincipen som används i den behavioristiska traditionen. Elevens egna 

initiativ är ett önskvärt beteende och detta förstärks genom att de får ett omedelbart 

musikaliskt gensvar av terapeuten när de använder sig av det önskvärda beteendet d.v.s. tar ett 

eget initiativ.   

 Det kanske går långsamt i början men när eleven börjar förstå vad terapeuten gör att den får respons 

direkt kan jag tänka att eleven börjar kräva att få respons tillbaka och börjar ta egna initiativ” (Ina).  

5.1.3.2 Kognitiva traditioner 
Lärarna ger uttryck för att de önskar utveckla elevernas förmåga till kommunikativa initiativ 

och att det kan ske i den musikaliska samspelsprocessen där elevens initiativ bejakas och 

uppmuntras. I den kognitiva traditionen återfinns Jean Piagets och hans teorier inom 

utvecklingspsykologin. Hans teorier präglas av tanken om det aktiva barnet som genom sitt 

eget handlande och iakttagande kan upptäcka och förstå omvärlden. I denna tradition är det 

också viktigt att erbjuda undervisning på den utvecklingsnivå som eleverna befinner sig så att 

de kan använda sina befintliga kunskaper och förmågor som grund för att bygga på med nya 

erfarenheter som leder till utveckling. Lärarna ger en beskrivning av FMT-metoden som en 

kravlös men ändå strukturerad form för kommunikation där den ordlösa miljön uppmuntrar 

eleverna till ett eget handlande och planerande utifrån sina förutsättningar vilket leder till 

samspel. Kommunikation utan ord men med rörelse och kroppsspråk.      

Sen är det ja, självförtroende byggs upp genom att jag kan välja. Det är okej vad jag gör. Hon, 

terapeuten följer med mig och jag är den ledande. (Karin) 
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5.1.3.3 Det sociokulturella perspektivet 
Även inom detta perspektiv är språk och kommunikation viktigt. Här betonas speciellt 

samspel och samspelssituationer med andra som en möjlighet till utveckling. 

Samspelssituationerna skapar möjlighet till att ta till sig andras kunskaper, appropriera. I dessa 

situationer kan man också använda sig av artefakter, kulturella redskap av fysisk eller psykisk 

karaktär (Säljö, 2014a). I lärarnas uppfattningar blir samspel och samspelssituationer synliga 

som en viktig del i vad de anser vara gynnsamt för elevernas lärprocesser. De betonar även 

vid ett par tillfällen musikterapeutens roll och att det är viktigt för eleven att musikterapeuten 

är lyhörd för elevens signaler för att kunna svara an på ett sätt som leder den musikaliska 

dialogen vidare. I de uttalandena kan man spåra tanken om den närmaste utvecklingszonen 

som Säljö (2014b) nämner. Musikterapeuten får vara den kompetente kamraten som 

överbygger glappet mellan vad eleven kan utföra på egen hand och tillsammans med någon 

annan. Musikinstrumenten används som artefakter i det sociala samspelet mellan terapeut och 

elev. Ina uttrycker att musiken är ett hjälpmedel för kommunikation och Karin säger att man 

pratar genom musiken, att musiken är ett kommunikationsmedel. 

Musiken är ett kommunikationsmedel …att man liksom pratar genom musiken…att lyssna, följa efter, 

härma. (Karin) 

Att terapeuten kan svara upp på en signal en elev ger…likaså att eleven svarar tillbaks, det kan vara 

ömsesidigt… om terapeuten tystnar så kanske eleven också tystnar och så inbjuder terapeuten till ett 

nytt… ny signal, om då eleven härmar eller gör som terapeuten så blir det en form av kommunikation 

en tyst kommunikation med instrument som hjälpmedel. (Ina)  

5.2 Motorisk förmåga 
Samtliga lärare nämner fysiska förmågor och motorisk utveckling som ett område där 

eleverna får möjlighet till utveckling under FMT-terapin. Ulrika  beskriver det så här. 

Men jag tror att många elever jobbar med trumma och då kan jag ju se att den förmågan att använda 

trumman med både vänster och höger hand måste ju stimuleras i den här situationen. Och det är ju 

sådant som man hela tiden strävar efter, att utveckla deras förmågor. Att använda det de har och 

liksom stärka dem. De är ju svaga i kroppen, ja det är de ju. (Ulrika) 

Beatrice talar om elever som inte så gärna använder sina händer i olika aktiviteter men i 

musikterapin så blir de motiverade att använda händerna. Hon berättar att eleven kan ha en 

svagare sida och helst inte använda den armen och handen men i musikterapin så lockas även 

den handen till rörelse. Men hon talar också om elever som inte aktiverar sig med händerna 

överhuvudtaget men på musikterapin lockas de till rörelse. 
Det kan vara elever som inte så använder sina händer i en aktivitet men på musikterapin gör de det. 

(Beatrice).  

Karin nämner att musikterapeuten sätter mål men att de även kan ha gemensamma långsiktiga 

mål som till exempel att blåsa eller trampa med fötterna. Man använder en specialbyggd 

bastrumma med två pedaler för att utveckla fotnedsättning och gåendet. 

 
Ibland kan det ju vara motoriska mål som att trampa med foten eller blåsa… Alla de här målen är ju 

långsiktiga. (Karin) 

Ina som är kommunikationspedagog kopplar FMT-terapin till munmotorik, andning, 

kroppshållning och träning av kroppspositioner. 
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Det är ju inte bara trummor, det finns ju blåsinstrument till att jobba med andning och träna upp 

muskulatur och styrka. Kroppshållning, att man kan träna positioner i sin kropp och att man ska 

koordinera. Att känna takt och göra två saker samtidigt. (Ina) 

Hon fortsätter att berätta om en pojke och hur hans finmotorik fick möjlighet att utvecklas 

genom att laborera med olika utformade trumstockar för att stimulera handens utveckling. 

 
Hur han höll trumpinnarna, det här med pekfingret. Alltså vad han hade för grepp i början och hur han 

ändrade grepp sen. Det är lätt att hålla så här i början. Alltså handgreppet.  (Visar. Formar handen till 

ett grepp där tummen pekar framåt i styrposition) För att såsmåningom komma till det här. ( Visar. 

Formar handen till ett pronerat grepp där pekfingret är i styrposition). Det ledde till att han 

såsmåningom kunde hålla pennan på ett annat sätt, att han blev medveten om de små musklerna. (Ina) 

Musikterapeuten sätter mål för musikterpin och Ina pratar om vikten av dokumentation och 

hur samarbetet med musikterapeuten kan leda till upptäckter som gagnar undervisningen. Ett 

exempel som hon nämner är handdominans. 

 
Vi pratade om vilken hand som var dominant för det var lite svårt att se i början, alltså om han var 

vänster eller högerhänt. Men efterhand med dokumentationen så kunde man se vilken hand han tog 

emot trumpinnarna med, vilken hand som korsade vem. Viken sida som var dominant. Och när vi till 

slut i samband med FMT-dokumentationen bestämde oss för att, jo han är nog högerhänt då kunde vi 

också resonera hur vi skulle fortsätta jobba. Jag fick hjälp av den här dokumentationen. (Ina) 

Även Ellen har erfarenhet av att samarbetet med musikterapeuten har fått konsekvenser för 

hur hon tänker i undervisningen runt den motoriska funktionen. 

 
Det som jag anar mig till i klassrummet kan vi se tydligt. Jag ser det, får bekräftelse för det jag tror är 

sant. Det är väldigt skönt då kan man gå vidare. Ja till exempel det här med att korsa mediallinjen som 

man inte vet om en elev kan eller inte. Då kanske jag får lägga upp undervisningen som att de inte kan 

det. Men sen får jag bekräftelse i musikterapin att de kan det. De kan korsa, sitta så här (visar). Vad 

bra då är det upp till mig som lärare att få fram det också, för nu vet jag att de kan det. (Ellen) 

Ellen berättar vidare om hur viktigt det är att eleven ska ha förutsättningar att klara de 

uppgifter de ställs inför, men att det också kan vara avgörande hur uppgiften presenteras för 

eleven om den kan det eller inte. Och där kan musikterapin vara till hjälp med att se de 

motoriska förmågorna. 

 
Men finns inte den här förmågan att göra det här då ska jag ju inte hålla på att jobba med uppgifter där 

det krävs heller. Å de kan ju vara väldigt avgörande många gånger när man läger fram en uppgift om 

eleven inte har förutsättningar att klara det... Alltså själva uppgiften kanske eleven klarar men inte på 

det sätt jag presenterar den. Då är ju musikterapin en fantastisk hjälp. (Ellen) 

5.2.1 Analys av motorisk förmåga 
Under denna rubrik är avsikten att synliggöra vilka lärandeteorier som återspeglas i lärarnas 

uppfattningar av FMT-metodens möjligheter att användas för att utveckla motorisk förmåga. 

Här kan man se förklaringsmodeller hämtade från kognitivismen. 

5.2.1.1 Kognitiva traditioner 
Enligt Piaget så är en individs aktiva handlande och självständigt utforskande en viktig 

förutsättning för lärande (Säljö, 2014a). I lärarnas berättelser om den motoriska förmågan 

finns ett fokus på elevens eget handlande. Lärarna talar om att eleverna blir aktiva i ett 

självständig handlande i sitt utforskande av instrumenten och dess funktioner. De slår på 

trumman, de blåser i blåsinstrumenten och de trampar med fötterna på fottrumman. 
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Det kan vara elever som inte så gärna använder sina händer i en aktivitet, men på musikterapin gör de 

det. (Beatrice).  

Piagets betonar även i sina teorier tankar om att undervisningen ska presenteras på elevernas 

utvecklingsnivå samt att eleverna lägger erfarenheter till erfarenheter i en lärprocess (Säljö, 

2014a). En lärare försöker beskriva hur en elev utvecklat sin finmotorik genom att hantera 

specialtillverkade trumstockar i olika utföranden. Genom den handlingsprocessen kunde 

eleven såsmåningom förändra sitt finmotoriska grepp. 

Hur han höll trumpinnarna, det här med pekfingret. Alltså vad han hade för grepp i början och hur han 

ändrade grepp sen. Det är lätt att hålla så här i början. Alltså handgreppet.  (Visar. Formar handen till 

ett grepp där tummen pekar framåt i styrposition) för att såsmåningom komma till det här. ( Visar. 

Formar handen till ett pronerat grepp där pekfingret är i styrposition). Det ledde till att han 

såsmåningom kunde hålla pennan på ett annat sätt, att han blev medveten om de små musklerna. (Ina)  

5.3 Social förmåga 
Den sociala förmågan, eller möjligheten att skapa ett intresse för musik som leder till en 

utökning av den sociala arenan är ett ämne som berörs av både Ina och Ulrika. Ina beskriver 

en elev som efter att ha gått i musikterapi utvecklade ett intresse för musik och började spela 

trummor på musikskolan.  

Han tyckte det var jättekul och jag såg ju att det resulterade i att han själv blev intresserad av att gå 

och spela instrument och då blev det naturligt att det blev trummor för det var där han hittade takten 

med trumpinnarna… så att förlängningen blev ju att han började på musikskolan själv. Och trots alla 

svårigheter som fanns så gick det faktiskt att gå till musikskolan och spela en gång i veckan och det 

var fantastiskt. (Ina) 

Ulrika som är lärare på gymnasiesärskolan menar på att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att utveckla så många intresseområden som möjligt för att de ska kunna ha en aktiv 

och bra fritid som vuxna. Hon menar att FMT-metoden kan inspirera eleverna till att utveckla 

ett intresse för musik. 

 
Det skapar ett intresse av att kanske hålla på med musik efter skolan. Den här elevgruppen har det ju 

så snävt och det gäller att utveckla så många intresseområden som möjligt, och erbjuda för att de ska 

kunna få en så aktiv och bra fritid som möjligt som vuxna. Det är ju jättestort. Så där kan jag se att det 

är ett viktigt erbjudande med musikterapin. (Ulrika) 

Ina och Ellen talar även om att den sociala förmågan kan utvecklas i samarbete och att FMT-

metoden bygger på samspel, turtagning samt att terapeut och elev jobbar tillsammans. Ina 

beskriver också en speglingseffekt som kan uppstå i det musikaliska samspelet när terapeten 

följer efter eleven och förstärker det musikaliska i sitt gensvar. Till exempel när eleven slår 

hårt på trumman svarar terapeuten likadant. 

 
Jag tänker om man får ett par pinnar och börjar spela pang, pang, pang på allt samtidigt och terapeuten 

svarar med samma så kan jag tänka mig att man blir medveten om, oj vad gör hon, och så när jag som 

elev tystnar så tystnar hon och så det här... Det blir liksom en spegel av vad jag själv gör, och då 

kanske jag kan känna att oj, är det så här det blir. (Ina) 

Hon pekar vidare på möjligheten att FMT-metoden kan skapa omedvetna processer i ett 

längre perspektiv. 
 

För att jag har blivit speglad av mig själv kan jag tro att jag har nytta av det, Men då tror jag att det 

sitter mer i kroppen än i hjärnan, att det sätter sig omedvetet i kroppen. (Ina) 
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Sammanfattningsvis så har lärarna talat om att den sociala förmågan kan utvecklas i den 

musikaliska samspelsprocess som uppstår mellan FMT-terapeut och elev samt att eleven 

uppmuntras till ett musikaliskt intresse som kan leda till en utökning av den sociala arenan.      

5.3.1 Analys av social förmåga 
I de förklaringsmodeller lärarna använder när de talar omkring den sociala förmågans 

utvecklingsmöjligheter med FMT- metoden finns inga tydliga spår från lärandeteorierna.  

Lärarna anser att den sociala förmågan kan utvecklas i samarbetsprocesser och FMT-metoden 

tränar och utvecklar olika samspelsfunktioner hos eleven. De talar om speglingseffekter som 

för tanken till teorier inom det psykologiska fältet. De beskriver också att musikterpin kan 

väcka lust och intresse för att spela instrument och delta i olika musikaliska aktiviter vilket i 

sin tur kan leda till utökade sociala arenor.  

Så att förlängningen blev ju att han började på musikskolan själv. Och trots alla svårigheter som fanns 

så gick det faktiskt att gå till musikskolan och spela en gång i veckan och det var fantastiskt. (Ina) 

5.4 Kognitiv förmåga 
Under denna rubrik har jag samlat några beskrivningar som lärarna gjorde i intervjuerna vilka 

kan kopplas till kognitiv förmåga. De talar om orsak- verkan, antalsuppfattning, tid och rum, 

samt mönster. Karin och Beatrice pratar om orsak-verkan och beskriver hur förmågan att 

uppfatta detta kan stimuleras genom FMT-metoden. Karin berättar om spel på bastrumman 

med fötterna och att blåsa i olika blåsinstrument. Ina pratar om en steg för steg utveckling 

både av perception och av planeringsförmåga där svårighetsgraden av mönster ökar med 

förmågan. På frågan om hur målen sätts för musikterpin förklarar samtliga lärare att 

musikterapeuten sätter upp mål som de dokumenterar och går igenom med lärarna ett par 

gånger per läsår. 

Alltså orsak-verkan. Man kan trampa, och så händer det något. Man kan blåsa, och så händer det 

något. (Karin) 

Det kan vara elever om inte är medveten om att man kan använda sina händer men när man rycker till 

händer det något på trumman. Det blir en orsak-verkan. (Beatrice) 

Jag tänker att man tränar perception och även en viss planering av hjärnan. Jag tror att man ser ett 

mönster i hur man bygger upp. Man börjar i det enkla och utvecklar steg för steg. Jag tänker att man 

börjar inåt och går utåt.(Ina) 

Ina forsätter med att prata om ämnesområdet, verklighetsuppfattning, och gör kopplingar till 

antal, tid och rum och planering. Hon berättar om sina erfarenheter, det hon sett när hon 

deltog med en elev. 

 
Jag fick anteckningar utifrån ett vist graderat schema med olika steg efter ett visst program. 

Svårighetsgraden ökades allteftersom och förändrades i olika antal och kombinationer. (Ina) 

Hon beskriver vidare att hon tänker sig att det blir en upplevelse av tid och rum i placeringen 

utav de olika instrumenten i rummet. Ett planerande av rörelse. 

 
Tid och rum, hur man placerar instrumenten och hur långt man har emellan. Mellanrum har med tid 

och rum att göra, planering. (Ina) 

Ulrika pekar på värdet av att få träna höger och vänster och att detta sker när båda händerna 

används i trumspelandet samt att båda hjärnhalvorna blir aktiverade. 
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Höger och vänster och lära sig sådana begrepp. Det är ju sådant som man hela tiden försöker hjälpa 

dem med. Och så tänker jag att båda hjärnhalvorna stimuleras och det är ju också värdefullt. (Ulrika) 

Även Beatrice talar om att båda hjärnhalvorna aktiveras och att detta kan uppmuntra den 

kognitiva utvecklingen. 

 
Båda hjärnhalvorna stimuleras och det är bra för den kognitiva utvecklingen. ( Beatrice) 

Sammanfattningsvis pekar lärarna på elevernas möjlighet av att få uppleva orsak-verkan på ett 

konkret plan. Båda hjärnhalvorna stimuleras och tids och rumsuppfattning kan utmanas. 

Eleverna får en progression i sitt lärande genom att svårighetgraden av antal instrument och 

mönster kan ökas och anpassas efter elevens lärprocess. 

5.4.1 Analys av kognitiv förmåga 
Under denna rubrik är avsikten att synligöra vilka lärandeteorier som återspeglas i lärarnas 

uppfattningar av FMT-metodens möjligheter att användas för att utveckla kognitiv förmåga. 

Det går att se förklaringsmodeller från den kognitiva traditionen och då främst Piagets teorier.  

5.4.1.1 Kognitiva traditioner 
Jean Piagets teorier kommer fram i lärarnas förklaringsmodeller i hur eleverna utvecklar den 

kognitiva förmågan under musikterapin. De nämner hur eleverna får börja med enkla 

trumuppställningar vilka kan förändras och utökas steg för steg i svårighet och mönster 

allteftersom elevens utvecklingsprocess förändras. 

 
Jag tror man ser ett mönster i hur man bygger upp. Man börjar i det enkla och utvecklar steg för steg. 

Jag tänker att man börjar inåt och går utåt. (Ina) 

Detta stämmer in på Piagets teorier om adaptionsprocessen. Man tar in, assimilerar intryck 

och erfarenheter från omgivningen för att sedan bygga vidare på detta i en linjär stegvis 

utveckling. När erfarenhet läggs till erfarenhet ökar den kognitiva kunskapen. För att hitta 

jämnvikten måste man förändras utifrån de nya erfarenheter man lägger, ackommodation 

(Säljö, 2014a). Den inre drivkraften hos människan skapar behovet av kognitiv aktivitet 

(Evenshaug & Hallen, 2001).  Alla lärare nämner vid något tillfälle elevens eget initiativ som 

en viktig faktor i utvecklingsprocesen.  

5.5 Känslomässig förmåga 
Samtliga lärare pratar spontant om att eleverna får möjlighet att upptäcka och bearbeta olika 

känslouttryck i hanteradet av instrumenten i den ordlösa, kravlösa musikaliska miljön. 

Framförallt talar de om elevernas glädje över att få delta i FMT-metoden. De berättar att de 

kan se på eleverna att de är glada när de träffar terapeuten och de är glada när de kommer 

därifrån. Ina, Karin, Ulrika och Ellen berättar så här om vad som motiverar till att använda 

FMT-metoden. 

Ja dels lusten att gå iväg till det här kände jag var väldigt stark. Han tycket det var jättekul och jag såg 

ju att det resulterade i att han själv blev intresserad av att gå och spela instrument. (Ina)  

Alla elever går gärna dit, det är glädje. De vill inte sluta och de är väldigt nöjda när de kommer 

tillbaka. (Karin) 

Och att de har roligt. Alla älskar att gå dit och ser fram emot det. Det är en viktig ingrediens i deras 

vardag. Och så tror jag ju säkert att om det fanns möjlighet att ha mera så skulle de säkert uppskatta 

det. (Ulrika)  



 

 26 

Eleverna tycker ju att det här är så kul. (Ellen) 

Beatrice beskriver hur musikterapin kan vara en plats för återhämtning som ger eleven ett 

lugn. Detta gör att eleven kan koncentrera sig och fokusera på nytt när denne återvänder till 

klassrummet. Karin nämner att de får möjlighet att uttrycka sina känslor i musiken genom att 

välja instrument och hur de vill spela på dessa. 

 
För att orka behöver eleverna återhämtning…och jag kan se att musikterapin skapar motivation för att 

komma tillbaks och arbeta i klassrummet. Det ger ett påslag av positiv energi, ett kroppsligt lugn så att 

de kan fokusera på nytt. (Beatrice) 

Att kunna uttrycka sina känslor genom att välja ett instrument som passar den dagen. Om man kan 

spela lite grann… spela häftigt… eller lite mindre…för att komma nära sitt inre liv. (Karin) 

Ett par av lärarna nämner också att eleverna bemöts med stor respekt av FMT-terapeuten. 

Ellen och Ulrika uttrycker sig på detta sätt om bemötandet. 

Det är väldigt respektfullt för eleven. Det kanske inte allt vi gör är. Att vi kanske hittar på för svåra 

eller lätta saker i klassrummet som gör att vi inte alltid har respekt för eleven. Men i den processen så 

har de alltid full respekt för eleven. (Ellen) 

Musikterapeuten har ett fint sätt att vara med dem. Det ser man ju i mötet och det förutsätter jag 

fortsätter även i det lilla rummet. (Ulrika) 

Sammanfattningsvis så talar alla lärare om möjligheten att bearbeta och upptäcka känslor som 

en viktig motivation till att använda FMT-metoden. De ser elevernas glädje när de går till 

musikterapin och de beskriver en känsla av lugn och förnöjsamhet när de återvänder. De 

nämner även bemötandet de får i musikterapin som en positiv faktor för det känslomässiga 

välbefinnandet.  

5.5.1 Analys av känslomässig förmåga 
Alla lärarna nämner att eleverna blir glada av musikterapin och att de tycker att det är roligt 

att gå dit. De talar om musikterapeutens förhållningssätt och respektfulla bemötande som en 

positiv kraft. Ett par av lärarna nämner att musikterapin ger eleverna ett lugn vilket får 

effekten att eleverna kan koncentrera sig bättre i klassrummet. De förklaringsmodeller de 

använder sig av när de talar om hur musikterapin påverkar det känslomässiga tillståndet 

handlar inte så mycket om lärande. Någon av lärarna ger dock en beskrivning av hur eleven 

aktivt i en egen handlingsprocess kan påverka och bearbeta sina känslor vilket ligger nära de 

kognitiva traditionerna.  

5.5.1.1 Kognitiva traditioner 
Även här är det Piagets idéer som lyser fram. Han betonar ofta att det är barnets eget 

handlande som är grunden för utvecklingsprocesser. När barnet är aktivt fysiskt och 

intellektuellt genom att undersöka och hantera sin omgivning sker det en utveckling av 

förmågor. Tänkande kommer ur fysisk aktivitet (Säljö, 2014b). Läraren talar om att eleven får 

möjlighet att uttrycka sina känslor genom att välja och hantera instrument på olika sätt, häftigt 

eller försiktigt. De får ge uttryck för känslorna i musiken. De utforskar på vilket sätt 

instrumenten går att använda för att uttrycka den inre känslan. Den beskrivningen visar på att 

barnet är aktivt i sin egen process, vilket enligt Piagets tankar leder till utveckling.  

Att kunna uttrycka sina känslor genom att välja ett instrument som passar den dagen. Om man kan 

spela lite grann… spela häftigt… eller lite mindre, för att komma nära sitt eget inre liv. (Karin) 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel görs först en kort inledning med en sammanställning om hur studiens syfte och 

frågeställningar besvarats, efter det följer en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. 

Kapitlet avslutas med slutsatser och förslag på vidare forskning 

6.1 Inledning 
Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar av att använda 

Funktionsinriktad Musikterapi, FMT-metoden, för elever med flerfunktionsnedsättning på 

grundsärskolan inriktning träningskola. I denna studie framkom genom lärarnas uppfattningar, 

att de använde FMT–metoden för att främja lärprocesser inom kommunikation, social 

förmåga, motorik samt kognitiv och känslomässig utveckling. I forskningsöversikten framgår 

också att det är inom dessa områden som musikterapi anses ha möjlighet att påverka 

utvecklingen. I analysen av resultatet kan man med hjälp av lärandeteorierna se hur lärarna 

förankrar detta i sitt sätt att resonera runt elevernas lärprocesser. Att använda 

halvstrukturerade intervjuer som metod för att samla in data har i detta fall fungerat väl 

eftersom det var lärarnas uppfattningar som efterfrågades. En fokusgruppsintervju hade 

eventuellt också fungerat  men eftersom de intervjuade var utspridda över landet var detta inte 

genomförbart rent praktiskt.  

6.2 Metoddiskussion  
Jag ville med denna studie belysa vilka uppfattningar lärarna hade av att använda FMT-

metoden för att gynna utvecklingsprocesser hos elever med flerfunktionsnedsättning.  

Avsikten var att försöka få syn på vilka förmågor som de avsåg att utveckla och hur de såg på 

detta ur ett lärande perspektiv. Patel och Davidsson (2003) skriver att forskaren kan förbereda 

sig genom att studera tidigare forskning inom området och på så sätt skaffa sig teoretiska 

kunskaper och ta till sig centrala aspekter som är aktuella för området. Jag inledde arbetet 

med denna studie genom att gör en forskningsöversikt vilket fick mig att förstå hur 

musikterapin används internationellt och i Sverige. Den är också tänkt att skapa en förståelse 

för läsaren och ge en överblick över ämnet. Den hjälpte mig att förstå vilka metoder som jag 

kunde använda för min egen studie. Den teoretiska delen är en viktig del i att redovisa vilket 

perspektiv som finns för studien. Larsson (2005) pekar på att redovisningen av förförståelsen 

kan vara ett kvalitetskrav men det är svårt att bokstavligen redovisa all sin förförståelse av ett 

område. Det kan emellertid vara viktigt att redovisa forskningsläget och det teoretiska 

perspektivet. Jag förberedde mina frågor i teman och gjorde en pilotintervju. Frågorna 

upplevdes då en aning omständiga så jag förenklade dem så att samtalet skulle förlöpa 

smidigare vid de övriga intervjuerna. Patel och Davidsson (2003) skriver vidare att ingen 

forskare börjar som ett tomt blad. Jag har själv erfarenhet av FMT- metoden men valde även 

att göra ytterligare förberedelse genom att titta på en film, där elever med 

flerfunktionsnedsättning deltar, för att öka min förståelse och kunna ställa fördjupande frågor. 

Det finns skillnader i hur forskare ser på detta med förförståelse vid intervju. En del anser att 

man inte kan bortse från förförståelse medan andra menar att man ska kunna sätta en parantes 

kring denna. Oavsett, så krävs det ändå en medvetenhet om att den existerar så att man kan 

förhålla sig till den och verka för att den påverkar den kvalitativa intervjun i så låg grad som 

möjligt (Patel & Davidsson, 2003).  Studien handlar om lärares uppfattningar om FMT-

metoden. För att få ta del av dessa behövde jag få personlig kontakt med lärare med denna 

erfarenhet samt möjlighet att föra ett samtal omkring deras uppfattningar. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att forskningsintervjun är en produktionsplats för kunskap. En 
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kunskap som blir till i samspelet mellan den som intervjuar och den intervjuade, den är inte 

given utan skapas tillsammans genom frågor och svar. Jag valde att göra halvstrukturerade 

intervjuer eftersom det passade syftet med studien. Patel och Davidsson (2003) nämner också 

att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka egenskaper hos något och att detta något 

kan vara den intervjuades uppfattningar om något fenomen. I detta fall ville jag få reda på 

lärarnas uppfattningar och kunskaper omkring FMT-metoden och vad de ansåg om dess 

möjligheter som metod för utveckling av elevers lärprocesser. I intervjuprocessen har 

intervjuaren en viktig roll för att skapa tillförlitlighet till studien vilket Kvale och Brinkmann 

(2014) samt även Patel och Davidsson (2003) betonar. En viktig aspekt i detta är att skapa en 

miljö där den intervjuade blir bekväm samt att kunna ha ett förhållningssätt som får den som 

intervjuas att svara så sanningsenlig som möjligt. Jag har försökt svara an mot detta genom att 

låta lärarna välja tid och plats. Jag har sett över rummen och försäkrat mig om vi kunde vara 

ostörda. Innan den första intervjun hade jag gjort en pilotintervju för att bli mer bekväm som 

intervjuare och pröva frågornas hållbarhet. Jag försökte använda min förförståelse inom 

ämnet för att ställa fördjupande frågor och var medveten om att det är viktigt att ha ett neutralt 

förhållningsätt för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Att bli en god intervjuare kräver 

betydligt mer träning än en träningsintervju så man kan inte bortse från att min ovana i denna 

situation kan ha påverkat studien åt något håll. Jag har i hög grad varit medvetenhet om min 

viktiga roll för att få ett tillförlitligt resultat och tror att den medvetenheten har varit till god 

hjälp för att hitta ett bra förhållningsätt vid intervjun. Patel och Davidsson (2003) nämner i sitt 

resonemang om en studies tillförlitlighet att ett sätt att försöka göra studien tillförlitlig är att 

lagra verkligheten och detta har jag gjort genom att spela in intervjuerna för att kunna lyssna 

igenom och skriva ut intervjuerna så korrekt som möjligt. Efter att ha transkriberat 

intervjuerna gjordes en bearbetning av texten där jag försökte hitta uttryck och formuleringar 

som svarade på mina forskningsfrågor. I bearbetningen kom jag fram till de fem kategorier av 

förmågor som redovisas i resultatdelen. För att försäkra mig om att det nedskrivna i 

resultatdelen stämmer med de intervjuades uttalanden har några av lärarna fått se resultatdelen 

och gett återkoppling. Det hade varit önskvärt att få den responsen från alla intervjuade.   

Ett viktigt kriterium för studiens giltighet var att intervjupersonerna uppfyllde tre kriterier. De 

skulle vara lärare, undervisa elever med flerfunktionnedsättning samt ha egen erfarenhet av 

användning av FMT-metoden för sina elever. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) skriver 

att man inte kan bortse från att det finns vissa urvalsproblem vid den kvalitativa intervjun och 

att man vid rapporteringen måste kunna redogöra för hur man fått tag i de intervjuade. Jag tog 

kontakt med FMT-terapeuter som arbetar i träningsskolan och fick på så sätt tag på lärare med 

erfarenhet av metoden. Detta var ett bra sätt att få tag på rätt målgrupp för intervjuerna. Jag 

har undersökt det jag skulle undersöka nämligen lärares uppfattningar av FMT-metoden vid 

flerfunktionsnedsättningar. Alla intervjuade stämde med de kriterier jag sökte för att kunna få 

trovärdiga svar och på så sätt öka studiens giltighet. Jag skulle möjligtvis ha kommit igång 

med detta sökande tidigare i processen då hade jag kanske kunnat genomföra fler intervjuer 

och på så sätt få en större giltighet. För att få en bättre säkerhet i resultatet skulle man behöva 

fler lärare för intervjuerna. Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) skriver att man behöver 

komma upp i åtminstone tio till femton intervjuer för att gruppen ska vara representativ för 

det man vill undersöka. Ett alternativ till att göra halvstrukturerade enskilda intervjuer kunde 

kanske ha varit att utföra fokusgruppsintervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har de 

på senare år kommit till ökad användning och målsättningen med en sådan grupp är att få 

fram många olika synpunkter på det ämne som är i fokus. Jag tror nog att det är möjligt att jag 

fått en väldigt bred bild av hur FMT-metoden används och fungerar om jag använt mig av 

denna metod. Eftersom jag inte kunde hitta så många personer som uppfyllde mina kriterier 
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för en intervju på samma plats, och inte heller i samma kommun, var inte detta möjligt att 

genomföra. Larsson (2005) skriver att en viktig aspekt av en vetenskaplig studie är om den 

visar god etik och vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra punkter vilka kan användas som etiska 

påminnelser vid intervjuforskning. Informerat samtycke, konfidentialitet, nyttjandekravet och 

konsekvenser. Dessa riktlinjer har jag följt vilket kan ses under kapitlet 4:10, etiska 

överväganden. Deltagarna har fått information om studien och dess syfte, de har blivit 

informerade om frivillighet och hur materialet ska användas och de har gett sitt skriftliga 

medgivande till att delta. Deras intigritet har skyddats genom att intervjumaterialet gjorts 

anonymt, fingerade namn har använts.  Allt datamaterial från intervjun har förvarats i en 

lösenordsskyddad dator och deltagarna är erbjudna återkoppling till den bearbetade texten. 

Möjliga konsekvenser för deltagarna har övervägts och även för tredje person, eleverna. Inga 

konsekvenser av negativ karaktär bör uppstå för deltagarna, eller tredje person. De är helt 

anonyma och man kan inte dra några generella slutsatser för denna studie. Vetenskapsrådet 

(2002) betonar att man bör överväga konsekvenserna även för tredje person. 

6.3 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar av att använda 

Funktionsinriktad Musikterapi, FMT-metoden, för elever med flerfunktionsnedsättning på 

grundsärskolan inriktning träningskola. Jag ville med detta syfte i min studie försöka upptäcka 

vilken typ av förmågor elever med flerfunktionsnedsättning anses utveckla med hjälp av 

musikterapi. Jag avsåg även att belysa hur lärarna med erfarenhet av metoden uppfattade och 

motiverade detta. 

Det teoretiska ramverket i denna studie är lärandeteorier. Jag har fokuserat på fyra 

lärandeteorier nämligen behaviorismen, pragmatismen, kognitiva traditioner och det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014a; Säljö 2014b; Håkansson och Sundberg, 2012). 

Med hjälp av dessa teorier kan jag förstå några förklaringsmodeller lärarna använder för att 

motivera FMT-metodens användning vid flerfunktionsnedsättning. I studien framträdde fem 

olika kategorier av vad jag kallar förmågor. Kommunikationsförmåga, motorisk förmåga, 

social förmåga, kognitiv förmåga och känslomässig förmåga. Tre av lärandeteorierna, 

behaviorismen, kognitiva traditionen och det sociokulturella perspektivet blir synliga på olika 

sätt och i varierad grad i de förklaringsmodeller lärarna använder för att beskriva FMT-

metoden. Den kognitiva traditionen och då främst Piagets tankar om hur en individ utvecklar 

kunskap genom aktivt handlande är det perspektiv som lärarna använder som 

förklaringsmodeller till varför lärandet sker i musikterapin. Pragmatismen finns inte 

representerad inom någon förmåga och förklaringen till det kan måhända finnas i att 

musikterapin inte är en aktivitet som tar avstamp i vardagliga kunskaper. Säljö (2014a) 

beskriver att pragmatismen har sin utgångspunkt i hur kunskaper fungerar för människor i 

vardagen och musikterapin är knappast en vardaglig företeelse. Det sociokulturella 

perspektivet blir främst synligt i lärarnas uppfattningar omkring kommunikationsförmåga. 

Kommunikationsförmågan är den som lärarna ansåg vara den viktigast och den som alla 

intervjuade i studien nämnde först av allt. Elevens egna initiativ förstärktes med hjälp av 

musiken enligt behavioristiska tankar om betingning. Talet om den aktiva eleven som med sitt 

eget handlande tar initiativ till samspel kan spåras till Piaget och hans idéer om det egna 

handlandet som grund för utveckling (Säljö 2014a). Paulander (2013) skriver att FMT-

metoden bygger på att man genom musiken skapar en samverkansprocess mellan terapeut och 

adept. Lärarna beskriver också FMT-metoden som en ordlös kommunikation, en samverkan 

och samspelsprocess där musiken används som ett redskap. I tidigare forskning som gjorts på 

musikterapi finns också ett särskilt fokus på kommunikation med resultat som pekar på att 
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kommunikationsförmågan har möjlighet att utvecklas vid autism, intellektuell 

funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning (Wigram & Gold, 2006; Pienar, 2012; 

Krikeli Michailidis & Klavdianou, 2010). Lärarnas idéer om hur den motoriska förmågan 

utvecklas med hjälp av musikterapi återfinns även den i Piagets och hans utvecklingsteorier 

om individens egna handlande och upptäckande som grund för utveckling, samt att 

undervisningen bör anpassas efter elevens nivå (Säljö, 2014a). Fokus ligger på att eleven 

lockas till motoriskt aktivitet i sitt upptäckande och utforskande av musikinstrumenten och 

dess uppställningar, samt även att dess svårighetsgrad i rörelsevariation anpassas efter elevens 

funktionsförmåga. När det gäller den motoriska utvecklingen i tidigare forskning så nämner 

Rickson och MacFerran (2007) att musikterapeuter ofta använder sig av skalor för att bedöma 

elevers utveckling inom bland annat motorik. De anser att det kan vara värdefullt om det sker 

ett samarbete med andra yrkesgrupper så att man kan mäta utfallet inom dessa områden och 

nämner där sjukgymnaster lärare och logopeder. Lärarna i denna studie talar om 

dokumentation där de kunnat se den motoriska funktionsnivån och att detta varit till hjälp för 

att planera presentation av undervisningsmaterial för eleven. De nämner också att viss 

samplanering av motoriska mål förekommit men inte i någon större utstäckning. När det 

gäller den sociala utvecklingen talade ett par av lärarna om detta att elever med denna typ av 

utmaning öppnade upp i musikterapin, fick ett frirum i den kravlösa miljön. De nämnde även 

att musikterapin kunde leda till att eleven utvecklade ett musikintresse som de kunde använda 

utanför skolans ramar. Pienar (2012) nämner att det finns ett intresse av att få med föräldrar 

och vårdnadshavare i studier för att se musikens roll utanför skolan för barn med Downs 

Syndrom. Som jag ser det skulle det vara intressant att utforska dessa möjligheter för alla barn 

med funktionsnedsättningar av varierad grad. 

När det gäller den kognitiva förmågan så är det även här Piagets teorier som framträder mest i 

form i den stegvisa utvecklingstanken där erfarenhet läggs till erfarenhet och den kognitiva 

förmågan ökar när den aktiva eleven handlar, upptäcker och förstår omvärlden. Barnet 

konstruerar sin egen förståelse när de ställs inför olika uppgifter (Säljö, 2014a). Lärarna 

berättar hur trumuppställningen förändras i en progressiv process i olika steg och mönster. 

Elevens eget initiativ och självständighet betonas vilken även stämmer med hur FMT-

metoden är uppbyggd. Paulander (2011) skriver att musiken består av musikaliska fraser, 

koder som anpassas efter adeptens, elevens, nivå och som ska inbjuda adepten att ta nästa 

steg. Samverkan ska kunna locka till motorisk aktivitet utifrån adeptens egen inre drivkraft. 

Paulander (2013) skriver att FMT-metoden bygger på att man genom musiken skapar en 

samverkansprocess mellan terapeut och adept. Lärarna beskriver också FMT-metoden som en 

ordlös kommunikation, en samverkan och samspelsprocess. Rickson och MacFerran (2007) 

nämner kognitiva färdigheter som en förmåga musikterapeuten bedömer och Shi m.fl. (2016) 

menar att delaktighet i musik, musiklyssning, sång och spel bygger och underhåller psykisk 

och fysisk hälsa vilket i sin tur leder till att bland annat kognitiva färdigheter främjas. Att 

analysera känslomässig förmåga utifrån lärandeteorier kan tyckas bli otillräckligt. Den 

känslomässiga utvecklingen hos en individ är en komplicerad process och låter sig för en 

lekman på det psykologiska området inte så lätt placeras in i teorier om lärande. Motivation 

har en stor betydelse för lärande och Håkansson och Sundberg (2012) skriver att den har sitt 

ursprung i dynamiska relationer mellan människor och att den är relaterad till psykologiska 

erfarenheter som till exempel känslor. Lärarna beskriver sina erfarenheter av elevernas 

känslolägen i samband med musikterpin att eleverna upplevs glada, nöjda och får en känsla av 

lugn. De talar också om att eleverna får möjlighet att bearbeta sina känslor vid musikterapin, 

välja instrument och spelsätt efter humör. Detta tyder på att eleverna betraktas som aktiva med 

förmåga att ta egna initiativ och handla efter sin inre drivkraft vilket återigen leder 
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tankebanorna till den kognitiva traditionen med Piaget i spetsen (Evenshaug & Hallen, 2001). 

När det kommer till känslolägen så har Krikeli, Michailiadis och Klavdianou (2010) beskrivit 

hur musikterapi användes för att minska ångest hos barn med flerfunktiosnedsättning vilket 

visade på att musikterapin hade en lugnande inverkan på dessa barn. Deras studie var inte 

heller generaliserbar på grund av det låga urvalet men för den gruppen som studerades gav det 

resultat i form av att ångesten minskade och när detta skedde fick barnet lättare tillgång till sin 

kommunikationsförmåga. Det påminner om det som en av lärarna i denna studie sa.    

Det ger ett påslag av positiv energi, ett kroppsligt lugn så att de kan fokusera på nytt. (Beatrice) 

När man tittar på de förmågor som framkommit i lärarnas resonemang så kan man fråga sig 

varför just dessa förmågor kom upp i lärarnas beskrivningar. Ett svar förutom de beskrivna 

lärandeteorierna, kan kanske vara att det finns många kopplingar till de ämnesområden som är 

i fokus för undervisningen på träningskolan (Läroplan för grundsärskolan, 2011). Läroplanen 

är ett styrdokument vilket lärarna förväntas följa och den har med stor sannolikhet betydelse 

för hur lärarna väljer att formulera sina uppfattningar omkring vilka förmågor som bör 

utvecklas. Ett av ämnesområdena är kommunikation och det är en förmåga som lärarna i 

studien anser vara viktig för elevens utveckling. De talar mycket om samspel och det finns 

också beskrivet i läroplanen som en viktig förmåga i syftet med undervisningen i 

kommunikation. Hjelm (2005) som grundade FMT-metoden skriver också om 

samspelsprocessen mellan adept, elev, som en viktig ingrediens i musikterapin, vilket kan 

spegla av sig i lärarnas sätt att uppfatta metoden. Den sociala förmågan som de beskriver kan 

även ingå i ämnesområdet kommunikation. Skolverket (2011) skriver att genom 

kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker, en tydlig socialiseringsprocess. Även förmågan att uttrycka och tolka 

känslor finns nämnd under ämnesområdet kommunikation i det centrala innehållet 

(Skolverket, 2011). Lärarna beskriver elevernas möjlighet att få uttrycka sig med hjälp av 

musiken, vilket stämmer väl överens med hur Skolverket (2011) uttrycker sig om musiken i 

det estetiska ämnesområdet. De ska få möjlighet att skapa, välja, undersöka, imitera och 

uttrycka sig fritt. När det gäller ämnesområdet motorik så kom det också upp som en förmåga 

vilken kunde utvecklas med hjälp av FMT-metoden. Lärarna berättar om att rörelser och 

rörelsemönster kan förändras på ett synbart sätt samt att eleverna tränar sina muskler och sin 

andning. Här beskriver lärarna detta som ett utvecklingsområde för eleverna och man kan anta 

att läroplanen som styrdokument har betydelse för vad lärarna anser vara viktigt för eleverna 

att utveckla. Skolverket (2011) skriver i sin introduktion till ämnet motorik att genom rörelse 

så skapas det förutsättningar för nya erfarenheter och ett nytt lärande. De skriver vidare att 

kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen vilket i sin tur främjar 

självständighet och hälsa. Om man i nästa steg jämför detta med vad Hjelm (2005) skriver om 

processen i FMT-metoden så säger han:  

   
Syftet är att via en utökad rörelserepertoar befrämja kroppsbalansering, stabilisering och strukturering 

riktat mot en optimal funktion, via den egna drivkraften. Allt i ett helhetsperspektiv – i en 

utvecklingsprocess (Hjelm, 2005, sid. 12). 

Här kan man se en samstämmighet mellan lärare, Skolverket och Hjelm i vad motorisk 

utveckling kan innebära för en individ. När det gäller ämnesområdet verklighetsuppfattning 

(Skolverket, 2011) finns det likheter mellan lärandet som lärarna beskriver i FMT-metoden 

och vad som uttrycks i läroplanen för grundsärskolan (2011). Ämnesområdet 

verklighetsuppfattning innehåller mycket som handlar om elevens kognitiva funktioner. Till 

exempel så menade lärarna att eleverna bearbetade tid och rum, upplevde orsak – verkan, viss 
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antalsuppfattning samt planering. Angående FMT-metoden skriver Paulander (2011) att 

musikkoderna länkas samman med instrumentkombinationer och mönster i varierad 

svårighetsgrad vilket anses stimulera den kognitiva förmågan. Av detta resonemang kan man 

dra slutsatsen att det ser ut att finnas många beröringspunkter mellan lärarnas uppfattningar 

om vad som är viktigt lärande enligt läroplanen för grundsärskolan (2011), hur de ser på 

FMT-metoden samt beskrivningar av FMT-metoden.   

6.4 Studiens betydelse för speciallärarens uppdrag 
I inledningen av denna studie nämnde jag Mitchell (2015) som skriver om olika 

undervisningsstrategier och metoder. Han tar upp en grupp elever som behöver annorlunda 

strategier än vad som vanligtvis används i undervisning. Han skriver att speciallärare och 

terapeuter är de som vanligtvis använder sig av dessa metoder. Jag har i denna studie visat på 

en av dessa metoder vilken förekommer inom träningsskolan. Studiens resultat tyder på att 

lärare uppfattar detta som en metod där elever med flerfunktionsnedsättning får möjlighet att 

utveckla kommunikationsförmåga, motoriskförmåga, socialförmåga, kognitiv förmåga och 

känslomässig förmåga. Den elevgrupp som varit i fokus i denna studie behöver speciallärare 

som är medvetna och har kunskap om metoder som motiverar och engagerar eleverna till 

kommunikation och samspel med omgivningen. Ansvaret för att hitta dessa aktiviteter och 

skapa miljöer som uppmuntrar till utveckling vilar på specialläraren. Specialläraren ska ha en 

fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt samt visa insikt om betydelsen av 

samarbete med andra yrkesgrupper (SFS, 2011:186). Denna studie lyfter redan befintlig 

kunskap om en metod och placerar in den i fältet för lärande i den betydelsen att ett lärande 

sker när de ovan beskrivna förmågorna får möjlighet att utvecklas. Det är svårt att hitta studier 

och forskning som fokuserar enbart på elever med flerfunktionsnedsättning samt de dilemman 

det innebär att vara verksam speciallärare för dessa elever. Jag menar att denna studie även 

fyller en funktion med att synliggöra de möjligheter till lärande och utveckling som finns när 

man som speciallärare samarbetar med andra yrkesprofessioner för att hitta optimala metoder 

som motiverar och uppmuntrar elevernas lärprocesser.  

6.5 Slutsatser 
Musikterapi används idag i specialundervisning för elever med flerfunktionsnedsättning i 

stora delar av världen (Stephensson, 2006). Det finns många olika inriktningar av musikterapi 

och FMT-metoden är en av de som används i Sverige (Paulander, 2011). Syftet med den här 

studien var att undersöka några lärares uppfattningar av att använda Funktionsinriktad 

Musikterapi, FMT-metoden, för elever med flerfunktionsnedsättning på grundsärskolan 

inriktning träningsskola. Detta har skett genom att lyfta lärarnas uppfattningar och analysera 

dem med hjälp av lärandeteorier. De lärandeteorier som har använts är behaviorismen, 

kognitiva traditioner, pragmatismen samt sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2004a; Säljö, 

2014b; Evenshaug & Hallen, 2001; Håkansson & Sundberg, 2011). Av analysen kan 

slutsatsen dras att lärarna använder lärande teorier för att stärka en stor del av sina 

uppfattningar. Denna studie visar också på vilka förmågor som deltagarna i studien anser 

elever med flerfunktionsnedsättning får förutsättning att utveckla genom att använda FMT-

metoden nämligen kommunikationsförmåga, motorisk förmåga, social förmåga, kognitiv 

förmåga samt känslomässig förmåga. Dessa och liknande förmågor nämns även av forskare 

(Krikeli & Michilidis, 2007; Wigram & Gold, 2005; Rickson & MacFerran, 2007) i 

forskningsöversikten i detta arbete som utvecklingsbara med musikterapi. Det skulle kunna 

tyda på att resultatet i denna studie är samstämmigt med övrig forskning i ämnet men 

deltagarna i denna studie är emellertid för få för att några generella slutsatser ska kunna dras. 

Denna studie har visat att de lärare som i sin verksamhet använder sig av musikterapi i form 
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av FMT-metoden anser att det är ett värdefullt komplement till övrig undervisning och då 

främst inom kommunikation. Rickson och MacFerran (2007) pekar på värdet av samarbete 

mellan musikterapeuten och andra yrkesgrupper för att kunna kontrollera utfallet av 

verksamheten. Stephenson (2006) tar upp möjligheten att använda elevens IUP- mål för att i 

samarbete med lärare, vårdnadshavare och andra professionella kunna utföra bedömningar 

och utveckla IUP-målen. Även Granberg (2004) tar upp vikten av samplanering runt eleverna 

för regelbundna utvärderingar.  

6.6 Vidare forskning 
Skeja (2014) visar i en experimentell studie att det kan bli goda resultat om musikterapi 

kombineras med metoder som stimulerar den kognitiva utvecklingen. Detta vore ett intressant 

område att studera vidare. Hur man kan optimera effekten av musikterapi genom att 

kombinera den med andra metoder eller kanske tvärtom hur man kan optimera effekten av till 

exempel Alternativ och Komplementerande Kommunikation, AKK  genom att kombinera 

med musikterapi för att locka till samverkan. Ett annat område att utveckla och forska vidare 

kring är hur ett samarbete mellan olika yrkesgrupper som musikterapeuter, lärare, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder skulle kunna optimeras för att gynna 

utvecklings och lärprocesser hos elever med flerfunktionsnedsättning.    
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Bilaga 1 pilotintervju  

 

FMT-metodens funktion-lärprocesser 

 Vad är FMT-metoden? 

 Kan du beskriva hur den fungerar? 

Kunskaper och förmågor 

 Har eleverna uppsatta mål för musikterapin? 

  I så fall inom vilka ämnes områden? 

  Hur är de utformade? 

  Finns de med i elevens IUP?  

 Hur utvärderas de? 

 På vilket annat sätt dokumenteras elevers deltagande i musikterapin?(till exempel film, 

foto anteckningar mm) 

 Vilka kunskaper och förmågor ser du som kan utvecklas med FMT-metoden? 

- Inom kommunikation? 

- Vardagsaktiviteter? 

- Verklighetsuppfattning? 

- Motorik? 

- Estetisk verksamhet? 

- Övrigt?( till exempel social förmåga) 

Pedagogiska förklaringsmodeller 

 Vad motiverar dig till att använda FMT-metoden? 

 Fungerar FMT-metoden för alla elever? 

- Kan du förklara varför du har den erfarenheten? 

 På vilket/vika sätt uppfattar du att FMT-metoden påverkar elevernas förutsättningar till 

utveckling av förmågor ur ett pedagogiskt perspektiv? 

 Vad är det enligt din erfarenhet i FMT-metoden som gör att elevernas förutsättningar 

till utveckling av förmågor påverkas? 

Avslutning 

Har du något mer du vill berätta? 

Har du några frågor till mig? 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

 

 Vad har du för utbildning? 

 

 Hur länge har du arbetat inom grundsärskolan? 

 

 Hur kom du i kontakt med FMT-metoden? 

 

 Kan du ge en kort beskrivning av metoden som du uppfattar den? 

 

 Finns det uppsatta mål för musikterapin? 

 

 Kan du i så fall ge något exempel på mål och hur de utvärderas? 

 

 Dokumenteras eleveras deltagande i musikterapin? Iså fall på vilket sätt? 

 

 Vilka kunskaper och förmågor tror du kan utvecklas med FMT-metoden? 

 

 Påverkas eleverna på något annat sätt? I så fall vilket? 

 

 Vad motiverar dig att använda metoden? 

 

 Vilka elever tror du metoden fungerar för? 

 

 Vilka pedagogiska styrkor kan du se med metoden? Svagheter? 

 

 Något mer du vill berätta om FMT-metoden? 

 

 Har du några frågor till mig? 

 

Tusen tack för din medverkan! 
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Hej! 

Mitt namn är Susanne Sjögren och jag läser till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning vid Karlstads universitet. 

Jag läser min sista termin i utbildningen och jag har börjat skriva på mitt examensarbete. Det 

handlar om musikterapi och hur det används för elever på träningsskolan. Jag samlar in data 

genom att göra intervjuer med lärare som har erfarenhet av att använda musikterap, FMT-

metoden i verksamhet. Intervjun kommer att ta 45 minuter och jag skulle gärna vilja spela in 

den. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och om du önskar avbryta din medverkan så är du fri att 

göra det när som helst. De data jag samlar in kommer bara att användas i mitt examensarbete 

och ingen obehörig kommer att få tillgång till dessa. Alla namn på personer i studien kommer 

att avidentifieras och när studien är genomförd förstörs all data. 

Min studie kommer att redovisas som en del i mitt examenarbete vid speciallärarutbildningen 

vid Karlstads universitet. Om du önskar ta del av det färdiga resultatet så kommer arbetet att 

publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DIVA som är ett digitalt arkiv där 

forskningspublikationer och uppsatser/examensarbete bevaras.               

Din rektor har gett mig tillåtelse att fråga dig om du vill medverka i studien. Om du vill göra 

det så behöver jag ett skriftlig medgivande från dig. Fyll i nedanstående svarstalong och maila 

tillbaks till mig. När jag har fått ditt medgivande kommer jag att kontakta dig så att vi 

tillsammans kan boka en tid för en intervju. Om du har några frågor innan du skriver på är du 

välkommen att höra av dig till mig eller min handledare Kerstin Göransson professor i 

specialpedagogik. E-mailadress: kerstin.goransson@.se  

Tack för att du tog dig tid att läsa detta. Jag hoppas att just du vill delta! 

Med vänlig hälsning 

Susanne Sjögren 

susannesjogren_@hotmail.com  

Telefon: xxx xxx xx xx 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag ger mitt skriftliga medgivande att delta i en intervju som handlar om musikterapi på 

träningsskola: 

 

Underskrift: _________________________________________________________ 

 

Ort och datum: ______________________________________________________ 
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