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Sammanfattning 

Jag har under min utbildning på lärarprogrammet läst några kurser i musiskt lärande. Dessa 

kurser har gett mig tankar om barns inlärning genom musiskt lärande. Musiskt lärande 

innebär bland annat att integrera de estetiska ämnena i undervisningen och att arbeta med sina 

sinnen och sin kropp.  

     Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad några lärare anser om barns inlärning 

genom musiskt lärande. Jag har intervjuat dessa lärare för att se om det finns elever som inte 

klarar av det musiska lärandet i undervisningen.  

     Jag har använt mig av intervju som metod. Sammanlagt har jag intervjuat sex lärare som 

har läst specialpedagogik. Jag har även läst litteratur som jag använt i en diskussion kring de 

svar jag fått från lärarna.  

     I mina litteraturstudier har jag funnit, att undervisning som präglas av upplevelser och där 

eleverna får använda många sinnen är bra då de lättare skapar minnesbilder. Människan 

strävar hela tiden efter att skapa helheter i sin vardag. Vi integrerar sinnesintryck och 

kunskaper för att lättare kunna förstå oss på vår omvärld och lära oss nya saker. Om läraren 

t.ex. har elever som har svårt med helheter, sinnesintryck eller är vana vid en viss 

undervisningsstil, får läraren arbeta strukturerat, varierat och successivt föra in det musiska 

lärandet i undervisningen. De sex lärarintervjuerna visade att om en lärare ska arbeta musiskt 

behöver denne ta hänsyn till elevernas behov och förutsättningar, känna av klassen, arbeta 

varierat och med en tydlig struktur.  

     I min undersökning har jag funnit att det beror mycket på läraren om eleverna ska klara av 

det musiska lärandet. Genom struktur och en anpassning av det musiska lärandet efter 

elevernas olika behov och förutsättningar kan elever delta i denna undervisning. Det gäller att 

acceptera att alla är olika och lär sig på olika sätt.  
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1. Inledning 

Jag läser sista terminen på lärarprogrammet vid Linköpings universitet. Min inriktning är 1-7, 

matematik och musiskt lärande. Studenter som läser sitt sista år, får skriva en C-uppsats på 10 

poäng. Under min utbildning har jag läst fyra kurser i musiskt lärande. Detta var då ett nytt 

ämne på lärarprogrammet.  

     Musiskt lärande innebär bland annat, att eleverna får arbeta med sina sinnen, sin kropp och 

estetiska ämnen. De estetiska ämnena integreras i den vanliga undervisningen för att 

underlätta kunskapandet för eleverna. Dessutom innebär musiskt lärande, att man som lärare 

försöker arbeta med helheter, istället för lösryckta delar. Genom arbete med de estetiska 

ämnena får eleverna lära sig att uttrycka sig på fler än ett sätt.  

     Jag blev mycket inspirerad av musiskt lärande och det startade en stor tankeverksamhet 

hos mig. Jag funderade på om det finns elever som inte skulle klara av det musiska lärandet. 

Jag valde att undersöka detta genom intervjuer med lärare som läst extra specialpedagogik. 

Undersökningen ägde rum i en stor svensk kommun. Denna inriktning på arbetet kunde vara 

intressant då jag är mycket intresserad av specialpedagogik. Jag hoppades att intervjuer med 

lärarna skulle ge mig mycket kunskap om olika barn och deras lärande.  

     Eftersom det inte finns mycket litteratur som behandlar det musiska lärandet, har jag 

istället skrivit om de delar som det musiska lärandet innebär. Det kan vara integrering av 

ämnen och arbete med sinnen för att nämna några exempel. I litteraturdelen, resultatet och 

diskussionen har jag valt att diskutera varje problemformulering för sig. Detta för att läsaren 

lättare, ska kunna följa med i texten. I metoddelen finns enskilda lärarbeskrivningar av de 

lärare som deltog i intervjuerna.  
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2. Begreppsförklaring 

I min uppsats kommer att jag använda mig av följande begrepp. Vid användandet av dessa är 

detta min tolkning av dem:  

 
• Musiskt lärande – är bland annat att integrera de estetiska ämnena för att underlätta 

kunskapandet i de andra ämnena i sin undervisning och arbeta med sina sinnen och sin 

kropp. 

• Perception – innebär att uppfatta, integrera och tolka sinnesintryck så att man får 

meningsfull och användbar information. 

• Perceptionsstörning – en person som har svårigheter att integrera sina sinnesintryck 

har en s.k. perceptionsstörning.  

• Multisensorisk – en mångfald av olika sinnesintryck. 

• Sensorisk stimulans – stimulans av flera sinnen. 

 
 

3. Syfte och problemformuleringar 

Syftet med min uppsats är att undersöka vad några lärare anser om barns inlärning genom 

musiskt lärande. Mina problemformuleringar lyder: 

 

• Vilken betydelse har arbete med sinnen och upplevelser för eleverna? 

• Vad kan integrering av ämnen och ett helhetstänkande i undervisningen bidra med?  

• Vad kan musiskt lärande innebära för barn med särskilda behov? 

• Hur kan lärare fånga elever i en klass som har olika inlärningsstilar? 

• Hur påverkas elever med vänster- och högerdominanta hjärnor av musiskt lärande? 
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4. Litteraturgenomgång 

 
 

4.1 Vilken betydelse har arbete med sinnen och upplevelser för 

eleverna? 

Hela vår kropp är utformad till att kunna samla in och ta emot information. Detta gör vi bland 

annat genom våra kroppar, ögon, smaklökar, öron, hud och näsa. Miljöer som har ett rikt 

utbud av sensorisk stimulans är nödvändiga för inlärningen. Detta för att sinnesupplevelser 

formar en grundläggande förståelse. Härifrån utvecklas sedan bland annat vårt tänkande och 

våra föreställningar. 1 Om vi skulle tänka oss att varje sinnesorgan var något som arbetade var 

för sig, skulle vi inte kunna uppfatta världen omkring oss. Vi skulle heller inte kunna uppfatta 

oss själva och vår kropp i världen. 2 Det är istället på det viset, att vi upplever omvärlden 

genom våra sinnen, känslor och tankar. Genom dessa kan vi omsätta känslor och tankar till 

handlingar av det praktiska slaget. Detta samspel är det centrala hos oss människor.3 

     Jensen menar att långtidsminnet förbättras om vi får engagera oss känslomässigt. Vi vet 

med oss, att de stunder vi minns bäst är de stunder då våra känslor varit engagerade. Genom 

att hjärnan får vara med i inlärning som är känsloladdad blir inlärning av kunskaper lustfyllt.4 

Även Steinberg menar att ett aktivt deltagande gör, att intensiteten i en uppgift höjs. 

Dessutom får eleven en personlig anknytning till uppgiften och minnet stärks på så vis. Vidare 

anser Steinberg, att vi bäst minns de stunder i skolan där vi aktivt deltog med vår kropp eller 

fick ta ansvar för något. Det kan vara allt från en teaterföreställning till en laboration.5       

Jerlang menar att för att ett barn ska få en ny erfarenhet, en inlärning, krävs att barnet kan 

relatera en tidigare upplevelse till ett sinnesintryck och sedan veta hur denne ska bete sig i 

förhållande till detta. Denna inlärning leder till att barnet blir mer motiverat och kommer att 

försöka sig på nya handlingar, nya sinnesintryck och då även ny inlärning. På detta sätt byggs 

erfarenheter och kunskaper vidare.6 Även Molander skriver om ny inlärning. Han menar att 

barnets förståelse grundar sig i erfarenhet. Barnet kan genom ny erfarenhet se världen på ett 

helt annat sätt. Det är denna förändring, från ett sätt att uppfatta världen till att få erfarenheter 

                                                 
1 Parlenvi Paul och Sohlman Birgitta (1984). Lär med kroppen - det fastnar i huvudet 
2 Duesund, Liv (1996). Kropp, kunskap och självuppfattning 
3 Bergström, Berit (2001).  Alla barn har särskilda behov 
4 Jensen, Eric (1996). Aktiv metodik  
5 Steinberg, John M. (1994). Den nya inlärningen 
6 Jerlang, Espen (1992). Barnets utveckling - en helhet 
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kring något nytt som då är lärande.7 Då barns verklighet kommer i kontakt med deras sinnen 

och kroppar blir de minnesbilder och erfarenheter. Hjärnan kommer sedan att lagra och 

strukturera dessa. Dessa blir därefter ett slags byggmaterial som för barnens lek, fantasi och 

föreställningsförmåga.8  

 
 

4.2 Vad kan integrering av ämnen och ett helhetstänkande i 

undervisningen bidra med?  

Integration handlar om att göra helheter av delar. Detta måste ske på ett bra sätt, annars är det 

lätt att det blir obalans. Obalansen kan uppstå om t.ex. delar eller helheter betonas mer än den 

andra. Om delarna betonas mer än helheterna, kan eleverna få ett detaljkunnande utan 

sammanhang. Skulle istället helheterna betonas mer kan det leda till att eleverna får ett 

kunnande utan detaljkunskap. Som lärare gäller det att hitta en medelväg där helheter och 

delar kan stödja varandra.9 I Lpo-94 står det att skolan måste ge eleverna olika 

kunskapsformer. Dessa ska sedan sättas samman på ett välarbetat sätt för, att lärandet ska bli 

en helhet. Vidare står det att undervisningen skall vara balanserad och varierad. Med detta 

menas att undervisningen ska ha ett rikt utbud av arbetsformer och innehåll.10  

     Åkman menar att det finns skolor som tycker det är viktigt med en helhetssyn. Förståelsen 

av denna helhetssyn kan underlättas genom att läraren låter eleverna arbeta med konstarter 

och på detta sätt låta eleverna se samband mellan olika ämnen. 11 Lpo-94 tar upp detta med att 

skapa sammanhang och överblick. Där står det, att en av skolan viktigaste uppgifter är att lära 

barnen se sammanhang.12 Framtiden kräver att vi som undervisar elever kan söka alternativa 

vägar till kunskapande. Detta för att vi ska kunna skapa medborgare som kan se helheter, vara 

kreativa och självständiga. Dessutom kräver framtiden att samhället har medborgare som kan 

söka kunskap själva och kan reflektera. Att vara öppna och kreativa kan vara ett måste då det 

kommer alltmer komplicerade frågor som måste kunna lösas. Det kan vara allt från frågor om 

ekonomi till miljö.13  

     Bjørkvold menar att den musiska människan hör hemma i ett ekologiskt helhetstänkande. 

Den musiska människan förloras om vi går miste om helheten. Just den helhet som går tvärs 

                                                 
7 Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling 
8 Knutsdotter, Olofsson, Birgitta (1994). I lekens värld  
9 Ibid.  
10 Lpo-94, (1999).  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
11 Hjort, Madeleine (2002). Om konstarter och matematik i lärandet. En antologi  
12 Lpo-94, (1999).  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
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över åldrar, kulturer, ämnen, genrer och vetenskap med flera.14 Liksom Bjørkvold skriver 

Andersson, att en integration är en tankeprocess som börjar redan vid tidig ålder och fortsätter 

genom hela livet. Vi fogar samman delar till helheter till exempel redan vid spädbarnsålder.15 

Varje gång vi i livet stöter på ett problem sätter vi samman (integrerar) våra olika kunskaper 

till helheter, i detta fall lösningar. Människan har olika slags kunskaper. Dessa kan till 

exempel vara av vardaglig eller yrkesmässig karaktär. Vi kan också behöva skaffa oss ny 

kunskap som fattas oss. Liksom i vardagslivet möter eleverna i skolan olika problem där det 

krävs, att de integrerar olika kunskaper för att hitta en helhet, en lösning. Det kan vara ett 

problem i ett visst ämne, där de ska lösa det med hjälp av de kunskaper de har i detta ämne. 

Det kan även vara på det viset att problemet de stöter på är i ett ämne, men att de sedan kan 

behöva integrera kunskaper från andra ämnen för att lösa problemet.16 Eleverna bör få lära sig 

att arbeta problembaserat. Genom det får de tänka ut olika lösningar och se samband vid ett 

tidigt stadium. Eleverna kommer då att utveckla förmågor som de kan ha glädje av i olika 

situationer och sammanhang. 17 De skapande ämnena fantasi, ekologi med mera bör inte 

separeras från de mer traditionella ämnena. Dessa skapande ämnen med flera är komponenter 

i barnets värld.18 Konst är en väg till upplevelser och erfarenhe ter som kan leda till insikter av 

olika slag. Vetenskapliga ämnen och konst kan uppfattas som varandras motsatser, men de är 

förenliga och kan integreras med varandra. Konst och vetenskap kan beskriva samma 

fenomen men med olika uttrycksformer och olika språk.19 

 
 

4.3 Vad kan musiskt lärande innebära för barn med särskilda behov? 

Som jag inledningsvis tog upp i min uppsats finns det inte stor tillgång på böcker om musiskt 

lärande. Inte heller finns det litteratur som skriver om detta lärande och barn med särskilda 

behov. Detta har gjort att jag istället tittat på de delar som det musiska lärandet innebär och 

genom det studerat om det finns barn med särskilda behov som kan ha svårt med dessa. De 

saker som jag under denna rubrik tar upp är de delar som har anknytning till det musiska 

lärandet och är svårigheter hos vissa barn. De estetiska ämnena ger en djupare utveckling av 

olika områden hos en människa. Dessutom utvecklar de bland annat kreativiteten. Dessa 

                                                                                                                                                         
13 Steinberg, John M. (1994). Den nya inlärningen  
14 Bjørkvold, Jon - Roar (2002). Den musiska människan 
15 Andersson, Björn (1994). Om kunskapande genom integration 
16 Ibid.  
17 Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling 
18 Ibid.  
19 Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1998). Vägval och växande  
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ämnen borde vara en grund i all undervisning. De borde ges utrymme även för barn med olika 

störningar och funktionshinder.20 Lpo-94 tar upp att skolan ska ta hänsyn till elevers olika 

förutsättningar. Det finns elever som kan ha det svårt att nå målen i skolan på liknande sätt 

kan skolan aldrig utforma en undervisning som är lika för alla elever.21 Danielsson och 

Liljeroth menar att man inte ska se en störning eller dylikt som ett hinder, utan försöka se de 

möjligheter som finns. En idé kan vara att börja i lekens värld och senare gå vidare till en mer 

formell undervisning om så önskas. Det som krävs är att läraren vågar gå ifrån sina 

tankemönster och forma undervisningen utifrån elevens behov. 22  

Autism 

Bergqvist menar att om barnet har autism har det bland annat svårt att se helheter och 

sammanhang. 23 Tänkandet hos barn med autism är inte inriktat på att hitta mening eller att 

förstå sammanhang. 24 Liksom Bergqvist skriver Powell, att dessa barn kan ha svårt att förstå 

helheter. De ser helheten som lösa delar, separata från varandra. På så vis får de problem med 

att sätta ihop delar av en händelse till en helhet. Det vore bättre om läraren strukturerade 

händelsen lite mer formellt. Detta för att dessa barns tankar i slutändan ska bli mer 

organiserade och att barnen blir mer flexibla.25  Det kan vara svårt att få barnen koncentrerade 

och uppmärksammade på något. Dessutom registrerar de inte det som händer runt omkring 

dem på samma vis. Dessa barn kan ta emot sinnesintryck, men kan ha svårt att förstå sig på 

dem och veta vad de ska använda dem till. Barn med autism tänker inte abstrakt utan konkret. 

De kan ha svårt att förstå sig på abstrakta symboler. Dock kan barn med autism ha lättare för 

bilder. Helhetsupplevelser och världsbilden är oftast dåligt utvecklade.26  

     Finns det barn som har autism i klassen, är det inte säkert att de har dessa kreativa 

egenskaper såsom fantasi och skapande förmåga med sig. Genom att det på schemat finns 

med konstnärliga ämnen, kan barn som inte har medfödda talanger/egenskaper istället lära sig 

att bli mer kreativa och även utveckla sin fantasi. 27 Aspergers syndrom är en mildare grad av 

autistisk störning. Barn med Aspergers syndrom har därför liknande problem som barn med 

autism.28  

                                                 
20 Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1998). Vägval och växande  
21 Lpo-94, (1999).  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
22 Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1998). Vägval och växande  
23 Bergquist, Siv m.fl. (1998). Att möta barn i behov av särskilt stöd  
24 Ibid.  
25 Powell, Stuart & Jordan, Rita (1998). Autism; leka, lära och leva 
26 Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1998). Vägval och växande  
27 Powell Stuart & Jordan, Rita (1998).  Autism, leka, lära och leva 
28 Bergquist, Siv m.fl. (1998). Att möta barn i behov av särskilt stöd  
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Beteendestörningar 

Barn som har beteendestörningar kan ha svårt att organisera sin tillvaro, både på ett inre och 

yttre plan. Skolarbetet ställer krav på, att elever ska kunna arbeta självständigt och 

tillsammans med andra. Det kan ställa till problem om arbetstempot är för lågt eller för högt. 

Dessa barn, som har beteendestörningar, klarar inte av att strukturera tankar och handlingar. 

Det kan då bli svårt att nå ett bestämt mål. 29 Dessutom kan det vara svårt att planera sin 

vardag, vad gäller till exempel att komma i tid, hålla ordning och så vidare. Barn som har 

dessa problem kan behöva en strukturerad undervisning och klassrummet behöver oftast vara 

strukturerat för, att det ska passa dem. Stoffet i det barnet ska lära sig kan behöva lyftas fram 

för dem. Det kan även vara nödvändigt att dämpa saker som kan verka störande.30  

Inlärningssvårigheter 

Inlärningssvårigheter kan vara i form av att barnen inte kan sålla ut viktig och mindre viktig 

information i det som ska läras in. Att organisera lärostoffet i helheter kan också vara ett 

problem. Detaljer lärs oftast in var för sig istället för, att se dem i ett sammanhang. Dessa barn 

kan ha svårigheter med, att koppla samman tidigare inlärd kunskap med ny kunskap.31 Det 

kan behövas att innehållet i undervisningen anpassas efter de ämnesmässiga problem barnen 

har.32 Barn med inlärningssvårigheter behöver fler och mer varierande erfarenheter för att 

förstå och tillägna sig innebörden av t.ex. olika begrepp. Om olika begrepp dyker upp i olika 

ämnen kan det också vara bra att betona samband mellan olika ämnesområden. Dessutom att  

koppla samman begrepp eller erfarenheter hos barnen..33   

Koncentrationssvårigheter 

En beskrivning av att koncentrera sig kan vara, att när man som människa öppnar sig och tar 

in omvärlden så koncentrerar man sig. Dock ger oss omvärlden många intryck. Vissa intryck 

är användbara medan andra är det inte. Att koncentrera sig innebär att vi måste kunna sortera 

och värdera vilka intryck som ska tas in och vilka som ska stängas ute. Koncentration är en 

viktig sak, för den gör att vi kan skapa mening och sammanhang, men samtidigt kan den 

skydda oss från olika sorters faror.34 Koncentrationsproblem kan underlättas genom att läraren 

lägger större vikt vid den sociala organisationen i undervisningen. Det kan t.ex. vara att 

                                                 
29 Asmervik, Sverre m.fl.  (2001). Barn med behov av särskilt stöd  
30 Ibid.  
31 Ibid.  
32 Ibid.  
33 Ibid.  
34 Ibid.  
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läraren styr mer och har en tydlig struktur i arbetet.35 Det är bättre om läraren kan skapa 

ordning och struktur till barn med koncentrationsproblem. De bör få arbeta avskärmat i lagom 

stora pass och på bestämda tider. Dessutom bör nya stimuli ges till barnet lite pö om pö. Det 

kan annars ge barnet en stor förvirring. 36 Barn som har koncentrationsproblem får inte utsättas 

för en för abstrakt nivå i skolan och i undervisningen så att de inte kan förstå den. För då 

kommer dessa barn inte lyssna en längre stund.37 

Perceptionsstörningar 

Om barnet har perceptionsstörningar har hjärnan problem med att organisera, registrera och 

tolka olika sinnesintryck som uppstår. Dessa problem kan beröra alla sinnesfunktioner som 

t.ex. hörsel, känsel, lägesuppfattning och syn med flera. Dock kan denna svårighetsgrad 

variera inom olika områden. Ett barn kan t.ex. ha problem med det auditiva, men vara duktig 

med det visuella. Barn med perceptionsstörningar kan ha svårt att skilja ut olika sinnesintryck 

från andra i omgivningen. Det kan vara svårt att sätta samman dem till en förstålig helhet.38 

Barn som har svårigheter med perceptionen försöker ofta hitta olika sätt att kompensera det 

sämre sinnet på.39 Ett sätt kan vara att förlita sig på information från andra fungerande sinnen. 

Det är viktigt att stödja barnens minne på något vis.40 Barnen kan också ha problem med att 

koncentrera sig. Att samordna och tolka sinnesintryck kan göra att dessa barn får svårt att fort 

förstå och uppfatta situationer de kommer i. De kan då bete sig okoncentrerat.41  

     För att underlätta för barn med perceptionsstörningar kan man som vuxen behöva 

strukturera barnets kaotiska värld. Att ge barnet en rytm, en struktur gör att man med 

ingripanden och så småningom rutiner kan minska på barnets splittrande valsituationer och 

intryck. Det kan göra att barnets vardag blir mer förutsägbar.42 För att barnet ska lära sig 

måste läraren utgå från den nivå barnet befinner sig. Som lärare ska man där ge kunskaper och 

eventuella handlingar en mening. 43  

 
 

                                                 
35 Asmervik, Sverre m.fl.  (2001). Barn med behov av särskilt stöd  
36 Maltén, Arne (2002). Hjärnan och pedagogiken  
37 Asmervik, Sverre m.fl.  (2001). Barn med behov av särskilt stöd  
38 Forsström Agneta & Fägersten, Inger (2000). Perception och motorik  
39 Ibid.  
40 Ibid.  
41 Asmervik, Sverre m.fl. (2001). Barn med behov av särskilt stöd 
42 Kadesjö, Björn (2002).  Barn med koncentrationssvårigheter 
43 Ibid.  
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4.4 Hur kan vi fånga elever i en klass som har olika inlärningsstilar? 

Det är viktigt att vi i skolan accepterar att alla människor är olika. Dessutom att vi lär oss och 

använder kunskaper på olika sätt. Därför vore det bättre om skolan skulle kunna presentera 

ämnen och kunskaper på olika sätt, kanske olika infallsvinklar. Samtidigt som det på ett vis 

kan försvåra saken att kunskap kan läras in och framföras på olika sätt, är det bra på ett annat 

sätt. Bland annat genom att chanserna att eleverna ska förstå blir fler och att sätten vi vill göra 

kunskap begriplig på utvecklas. Det är mer troligt att äkta förståelse kommer till och 

uppmärksammas av andra människor om vi har olika sätt att framföra den på.44 När det gäller 

många olika inlärningsstilar är det bra att veta, att det finns många vägar som leder till 

lärande. Lektioner som kännetecknas av variation och olika valmöjligheter är de bästa. Då kan 

alla elever fånga det sätt som passar dem. Det går inte att säga att det finns ett idealsinne, för 

det finns inte. Istället får undervisningen vara av multisensorisk art.45 

 
 

4.5 Hur påverkas elever med vänster- och högerdominanta hjärnor av 

musiskt lärande? 

Vår hjärna är mycket flexibel och det fortsätter den att vara genom hela livet. Hjärnan kan 

ändras eller berikas bland annat genom upplevelser, erfarenheter och utmaningar. Om hjärnan 

inte skulle få dessa uppstår ingen större utveckling av hjärnan. Multisensoriska och stimu-  

lerande miljöer som är färgstarka är det den föredrar.46 Det finns hela tiden stora möjligheter 

att stimulera hjärnan. Ju mer hjärnan får vara aktiv, desto mer utvecklas den. Genom olika 

aktiviteter, både mentala och fysiska kommer hjärnan utsättas för multimotoriska och 

multisensoriska utmaningar och upplevelser.47   

     Inlärningen kan vara alltifrån auditiv och visuell till kinestetisk. Om hjärnan får utnyttja 

fler vägar samtidigt mår den som bäst. Den effektivaste inlärningen är när barnen får 

varierade upplevelser där många sinnen får vara med. Det bästa klassrummet anser Maltén är 

det som är verklighetsnära, stimulerande, fullt av ljudintryck och intresseväckande. Denna 

värld kanske inte är inomhus i skolans värld, utan istället utomhus.48 Ayres menar däremot, att 

för barn med instabila hjärnor ska klara av, att vara i ett klassrum behövs en strukturerad 

                                                 
44 Gardner, Howard (1998).  Så tänker barn - och så borde skolan undervisa  
45 Maltén, Arne (2002). Hjärnan och pedagogiken  
46 Jensen, Eric (1996).  Aktiv metodik  
47 Maltén, Arne (2002). Hjärnan och pedagogiken  
48 Jensen, Eric (1996).  Aktiv metodik  
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miljö. En organisation skulle bidra till att främja elevens hjärna. Han menar vidare att varje 

aktivitet ska få ta sin tid.49 

Den högerdominanta hjärnan 

Jensen menar att barn som har högerdominanta hjärnor fungerar bättre när de till exempel ska 

uppfatta helheter.50 Även Hannaford hävdar, att barn som har en högerdominant hjärna lättare 

kan ta in den stora bilden, helheten. I de estetiska ämnena har de tillgång till rörelse, 

helhetsbild och passion. Alla viktiga för kreativiteten. De gillar att utforska till exempel 

musik, där de gillar att sjunga och spela vad de känner och hör.51 De högerdominanta 

hjärnorna har lättare för symboler, bilder, konkreta föremål och tecken. De kan ha svårt för att 

sitta still och koncentrera sig då de lätt blir distraherade av omgivningen. De föredrar kreativa 

uppgifter och vill helst ha alternativ. 52 De högerdominanta hjärnorna gillar att lära sig från 

delar till helheten menar Boström. 53 Även Danielsson och Liljeroth menar att den högra delen 

arbetar med helheter.54 De vill gärna uppleva det som de ska lära sig, innan de läser om den. 55 

Hannaford skriver att vårt verbala samhälle vill, att barnen ska lära sig att uttrycka sina 

känslor och tankar med ord. Det högerdominanta barnet kan se helheten, men ha svårt att 

uttrycka den med språket.56  

Den vänsterdominanta hjärnan 

Barn med vänsterdominanta hjärnor har lättare för att hantera delar av helheter menar 

Jensen. 57 Vänsterdominanta hjärnor har hög verbal förmåga och fokuserar gärna på detaljer 

särskilt i språk.58 Även Boström menar, att de som har vänsterdominanta hjärnor bäst minns 

skriftligt språk och detaljer. De vill ha klara besked och har lätt för att sitta stilla och 

koncentrera sig och läsa.59 Liksom Jensen och Boström anser Danielsson och Liljeroth, att 

den vänstra hjärnhalvan delar upp verkligheten i delar. Boström hävdar också, att barn som 

har en vänsterdominant hjärna lär sig från delar till helheten. De vill helst läsa först om de ska 

                                                 
49 Ayres, Jean (1988).  Sinnenas samspel hos barn  
50 Jensen, Eric (1996).  Aktiv metodik  
51 Hannaford, Carla (1997). Lär med hela kroppen 
52 Boström, Lena (1997).  Inlärning på elevernas villkor 
53 Ibid.  
54 Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1998). Vägval och växande  
55 Boström, Lena (1997).  Inlärning på elevernas villkor 
 

56 Hannaford, Carla (1997).  Lär med hela kroppen 
57 Jensen, Eric (1996).  Aktiv metodik  
58 Hannaford, Carla (1997). Lär med hela kroppen 
59 Boström, Lena (1997).  Inlärning på elevernas villkor 
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lära sig saker och sedan uppleva det. Dessa barn passar med lärare som föredrar den 

traditionella föreläsningsstilen. 60  

     Parlenvi och Sohlman menar, att hemmet och skolan värderar de språkliga funktionerna 

mycket och på det viset lyfter de barn som har en vänsterdominant hjärna. Detta eftersom 

dessa elever har lättare att uppfatta språket och dess delar. De hävdar att vi på det viset nästan 

kväver de barn som har en högerdominant hjärna. De estetiska verksamheterna såsom bild, 

idrott, musik, fantasi och att forska och undersöka anses inte vara så viktiga när man sedan 

blir vuxen. Många ser det mer som en avkoppling och ett nöje för barnen. Vidare menar 

Parlenvi och Sohlman, att om skolan lade lika stor vikt vid dessa försummade ämnen skulle 

fler barn få ett rikare språk och utveckla bitar som skaparlust och fantasi. De skulle på det 

viset vara bättre rustade för att skaffa sig fler kunskaper.61  

     Fast det finns barn med höger- eller vänsterdominanta hjärnor fungerar den logiska 

(vänstra delen) bäst i samverkan med den kreativa (högra delen). Så många sinnen som 

möjligt i undervisningen gör att inlärningssituationen och inlärningen blir bättre, med tanke på 

barn med höger- respektive vänsterdominant hjärna.62 Överlag arbetar skolan med förmedling 

av olika fakta. Detta sker på en bekostnad av elevernas helhetssyn. Det ges inte lika stora 

möjligheter till reflektion och fantisering av det som ska läras. Det kan t.ex. vara att få göra 

associationer, kopplingar till tidigare förvärvade kunskaper eller idéer. Både kort- och 

långtidsminnet mår bättre desto fler saker som aktiveras i hjärnan. Nya länkar kan bildas och 

minneskapaciteten kan öka. När aktiviteterna och kunskaperna upplevs som meningsfulla och 

levande kommer minnet att öka.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Boström, Lena (1997).  Inlärning på elevernas villkor 
61 Parlenvi Paul & Sohlman Birgitta (1984). Lär med kroppen - det fastnar i huvudet 
62 Cerú, Eva (1991). Öppna sinnen, bilder och ord i samspel i ett interkulturellt perspektiv 
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5. Metod och genomförande 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ forskningsintervju i min uppsats. Detta för att jag 

ville intervjua lärare på olika grundskolor i min utvalda kommun. Lärarna jag har intervjuat 

har arbetat med barn från år 1 – 6. Anledningen till att jag valde, att göra intervjuer med lärare 

som har någon form av specialpedagogisk påbyggnadsutbildning är för, att de besitter 

kunskaper om olika sorts barn och deras lärande.  

     Eftersom jag ville intervjua lärare och fånga deras tankar och erfarenheter, passar den 

kvalitativa forskningsintervjun mig. Fördelen med denna sortens intervju är öppenheten. 

Personen som intervjuas kan med egna ord berätta och förklara hur denne menar och tänker. 

Metoden fångar även intervjupersonens erfarenheter ur vardagsvärlden. 64 Genom det 

kvalitativa perspektivet kan man också fånga hur en annan person upplever sin värld.65 Även 

saker som inte kan mätas, såsom känslor och upplevelser, kan nås genom den kvalitativa 

forskningsintervjun. 66  Detta var något som jag tyckte var viktigt och som jag ville fånga när 

jag gjorde denna sortens undersökningar. 

     Jag valde inledningsvis att ta kontakt med rektorer eller enhetschefer runt om på skolor i 

min utvalda kommun. Detta för att få namn på lärare som jag sedan kunde ta kontakt med. 

Dessutom ville jag att rektorerna skulle ge sitt godkännande till att jag kontaktade lärarna för 

intervjuer. När jag fått namn och mailadresser från rektorerna valde jag, att skicka ut en 

förfrågan via mail till så många lärare som möjligt (se bilaga 1).  

     I min förfrågan valde jag, att skriva vad syftet med uppsatsen var och vad det musiska 

lärandet innebär. Detta för att lärarna skulle veta vad musiskt lärandet står för, då det är ett 

relativt nytt begrepp. Dessutom ville jag ge dem chansen att kunna förbereda sig. På det viset 

hoppades jag att få uttömmande svar och mer givande diskussioner vid intervjutillfällena. I 

brevet till lärarna ville jag vara öppen och jag ansåg att jag var neutral trots att jag berättade 

mitt syfte. Detta för att jag inte lade in några värderingar och inte tog några ståndpunkter. 

Därmed anser jag inte att min öppenhet angående syftet har påverkat resultatet av 

undersökningen nämnvärt.  

     Jag upptäckte svårigheter med att hitta lärare som ville vara med. Många lärare hade inte 

tid. Det fanns även rektorer som inte ville ge mig namn på lärare för de ansåg att deras 

område redan var väldigt belastat av olika saker. Andra ansåg att de inte kunde ge mig några 

                                                                                                                                                         
63 Maltén, Arne (2002). Hjärnan och pedagogiken   
64 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun 
65 Bell, Judith (1995). Introduktion till forskningsmetodik   
66 Wallén, Göran (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik.  
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namn för, att jag inte tillhörde deras praktikområde. De uppmanade mig att ta kontakt med 

mitt praktikområde. Dock kunde jag inte i en C- uppsats nöja mig med endast mitt 

praktikområde, för där fanns inte tillräckligt många lärare med någon form av 

specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. En del lärare tyckte att det musiska lärandet lät 

konstigt och något de bara kunde tänka sig att lärare använde sig av på de lägre stadierna i 

skolan. De sex lärarna som valde att vara med, verkade positivt inställda till det musiska 

lärandet. Jag är därför medveten om, att detta kan ha påverkat resultatet av min undersökning. 

Den positiva inställningen kan ha gjort, att de kan ha haft svårt, att se de negativa aspekterna 

kring det musiskt lärande. Lärarna som ville vara med på intervju ansåg, att det var viktigt att 

arbeta med hela kroppen och sina sinnen. Dessutom var de nyfikna på att lära sig mer och 

hoppades att de kunde bidra med något fastän de inte arbetade musiskt själva. Jag fann det 

positivt att de ville vara med trots, att de inte praktiserade det musiska lärandet själva. Det 

fanns nämligen lärare som tackade nej därför, att de inte arbetade musiskt själva. Lärarna blev 

dock upplysta om att de inte behövde praktisera detta själva. De räckte med att de var 

medvetna om vad det musiska lärandet innebär.  

     Lärarna som jag intervjuade hade olika kunskaper inom specialpedagogiken. En del hade 

t.ex. läst olika kurser och gått på föreläsningar. Andra hade läst specialpedagogik på distans. 

Åter andra hade fördjupat sig mer och läst vidare till specialpedagoger. Jag bokade tid för 

intervjuer med de olika lärarna. I de flesta fall tog jag mig ut till lärarnas skolor, i andra fall 

ordnade vi andra platser som var mer fördelaktiga för oss. Jag hade i mailutskicket till dem 

beskrivit vad de hade för rättigheter och hur intervjuerna skulle gå till. Med mig på hade jag 

sedan en inspelningsapparat. Detta för att jag skulle kunna fokusera på det lärarna sade och 

inte på det jag skulle skriva ner. Det hela blev på det viset mycket personligare och 

lättsammare. Syftet med min undersökning var inte något som diskuterades under 

intervjuerna. Jag påpekade dock, att det inte fanns några rätta svar utan, att jag var intresserad 

av deras tankar och erfarenheter. När en intervju var klar och jag kom hem satte jag mig ner 

för, att skriva ut allt som sagts på dator. Då alla intervjuer var klara jämförde jag resultaten för 

att se skillnader och likheter. Dessa har jag sedan tagit upp resultatdelen.  

     Under arbetets gång har jag upptäckt, att en av mina problemformuleringar inte var 

relevant för min uppsats. Genom detta har jag tagit bort denna från litteraturdelen, resultatet 

och diskussionen. Den borttagna problemformuleringen löd: På vilka sätt får eleverna 

uttrycka sig i skolan? De tillhörande intervjufrågorna (1a, 1b och 2 se bilaga 2) och en 

sammanställning av lärarsvaren finns med som bilagor i slutet av arbetet (se bilaga 4).  
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5.1 De sex lärarporträtten 
Lärarna i intervjuerna kallar sig för olika saker. En del är utbildade speciallärare eller 

specialpedagoger. Det finns även de som endast läst enskilda kurser i specialpedagogik eller 

gått på olika seminarier. Det är dock så att en lärare inte får kalla sig speciallärare eller 

specialpedagog om man inte läst en viss utbildning. Speciallärarutbildningen lades ner 1989. 

Det var en påbyggnadsutbildning på lärarutbildningen. För att söka denna utbildning skulle 

lärarna ha arbetat som lärare under 3 år. Utbildningen var på 20 poäng. Den var inriktad mot 

specialpedagogisk undervisning. När utbildningen var klar var lärarnas huvuduppgift att 

arbeta med specialpedagogisk undervisning, i grupper eller för enskilda elever.  

     Vad gäller specialpedagogutbildningen startade den 1990 och är en specialpedagogisk 

utbildning. Utbildningen omfattar 60 poäng. Efter examen är dessa lärare förberedda på att ha 

ett övergripande ansvar för specialpedagogisk verksamhet inom en enhet. Detta kan till 

exempel innefatta handledning av pedagoger och assistenter, men kan också vara att bistå 

skolledning vid resursfördelning och i samband med utvecklingsarbete. De ska också 

undervisa elever i behov av särskilt stöd. 

     Eftersom det inte fanns många lärare som bedrev någon form av specialundervisning i den 

utvalda kommunen ville inte de lärare jag intervjuade, att jag beskrev dem för ingående i min 

uppsats. De ville förbli anonyma utan, att någon ska kunna dra egna slutsatser och komma 

fram till vilka de är. Därför har jag valt att göra följande beskrivningar av lärarna.  

 

Lärare A 

Denna lärare är en nyutbildad kvinnlig specialpedagog, som från början är speciallärare. Hon 

har dock även arbetat en kort period som mellanstadielärare. Lärare A har varit verksam inom 

skolans värld i 17 år. På skolan hon arbetar på finns ungefär 430 elever, med barn från 

förskoleklass till år sex. Utöver dessa 430 skolelever finns även förskolebarn. Läraren arbetar 

främst med barn i mellanstadieålder.  

 

Lärare B 

Lärare B är en kvinnlig lärare som har arbetat i 27 år som lågstadielärare. Hon är utbildad 

speciallärare, men blev verksam i det området för något år sedan. Läraren arbetar som 

speciallärare på en mindre skola i min utvalda kommun. På skolan finns barn från 

förskoleklass till år sex. Allt som allt är det ca 150 barn på skolan. Läraren arbetar nu med 

specialundervisning med elever från år 2 - 4.  
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Lärare C 

Den här kvinnliga läraren är från början småskollärarinna. Hon har varit verksam inom skolan 

i många år, men har arbetat som utbildad lärare i drygt 30 år. För ett par år sedan började hon 

arbeta med specialundervisning med barn från år 1 - 3. Med sig i sitt bagage har läraren 

många års erfarenhet och en mängd specialpedagogisk kunskap från småkurser och 

föreläsningar. Skolan hon arbetar på ligger i utkanten av kommunen. Det är en skola som har 

elever från förskoleklass till år nio. Tillsammans går över 1000 elever på skolan.  

 

Lärare D 

Lärare D är en utbildad kvinnlig specialpedagog som undervisar barn från år 1 - 4. Hon har 30 

års erfarenhet av barn. Skolan som hon arbetar på har elever från förskoleklass till år nio. På 

skolan finns runt 450 elever.  

 

Lärare E 

Denna kvinnliga lärare är utbildad speciallärare och har varit verksam inom detta område i ca 

15 år. Läraren undervisar elever från år 4 - 6. Hon är från början utbildad mellanstadielärare 

med många års erfarenhet. Skolan läraren arbetar på är en mindre skola med barn från 

förskoleklass till år sex. På skolan finns ungefär 150 elever. 

 

Lärare F  

I grunden är denna kvinnliga lärare mellanstadielärare. Hon har varit verksam inom skolan i 

28 år. Läraren har även vidareutbildat sig till speciallärare med en Magisterutbildning i 

specialpedagogik med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter. Hon arbetar med barn från år 

4 - 6. Skolan hon arbetar på har barn från förskoleklass till år sex. Sammanlagt går där ca 420 

barn. 
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6. Resultat 

Här följer de skillnader och likheter som jag har hittat bland de svar jag fick från 

lärarintervjuerna. Jag har sammanställt varje problemformulering var för sig för att det ska bli 

lättöverskådligt för läsaren. Resultat från den borttagna problemformuleringen finns med som 

bilaga i slutet av mitt arbete.  

 

 

6.1 Vilken betydelse har arbete med sinnen och upplevelser för 

eleverna? 

Lärare B och C tror att arbete med sinnen och upplevelser stärker inlärningen och barnens 

minnen. Lärare C menar att det är nyttigt att stärka elevernas minne. Detta för att dagens barn 

inte behöver komma ihåg saker på samma sätt. Istället har de olika hjälpmedel som hjälper 

dem att komma ihåg t.ex. mobiltelefoner. Lärare A och E menar att eleverna tar in kunskap på 

ett helt annat sätt om de får arbeta med sina sinnen. Lärare D tror att det ger ett lugn hos 

eleverna. Att de blir mer koncentrerade och kan ta tag i sig själva på något vis. Lärare F anser 

att det är viktigt att använda alla sina sinnen därför, att det finns olika inlärningsstilar bland 

eleverna. Vidare menar läraren att barnen lär sig och tar in på olika sätt. 

     Om man har barn med perceptionsstörningar i klassen och vill arbeta med sinnen och 

upplevelser anser lärare E att det inte får bli för mycket störande intryck för dessa barn. Som 

lärare kan man behöva tänka på hur man lägger upp undervisningen och kanske dekorerar 

lokalen. Lärare B menar att de kan vara bra, att arbeta i mindre grupper och samla ihop sig på 

just det man ska göra just då, t.ex. en bilduppgift. Genom att göra det, tror hon att det inte blir 

för mycket för eleverna och de kommer att tillgodogöra sig uppgiften bättre. Liksom lärare B 

tror lärare C, att eleverna behöver ha det ”rent omkring sig”, där de bara får arbeta med just 

den biten läraren tänkt sig. Lärare A menar att har ett barn problem med det auditiva, så får 

läraren bygga mer på det visuella istället och tvärtom.  

 
 

6.2 Vad kan integrering av ämnen och ett helhetstänkande i 

undervisningen bidra med?  

Lärare A och D menar att undervisningen blir till en helhet om man som lärare integrerar de 

estetiska ämnena. Lärare D hävdar att det i nuläget är alldeles för mycket lösryckta delar i 



 21

skolan. Dock anser lärare A att denna integrering skulle behöva en annan skolmiljö, för som 

den ser ut nu är den gjord för mycket stillasittande aktiviteter. Lärare B och E tycker att en 

integrering skulle bidra till en förstärkning av den ordinarie undervisningen. Vidare menar 

lärare B att det även skulle kunna locka fram saker hos eleverna. Som exempel tar hon upp 

elever med talrubbningar. Deras språk skulle säkert kunna lockas fram genom en integrering 

med de estetiska ämnena. Lärare C anser att en integrering skulle göra att eleverna fick en bild 

och en känsla i kroppen att komma ihåg. Vidare menar denna lärare att bråkiga barn nog mår 

bra om de får känna det i sin kropp. 

     Ingen av lärarna tror att det kan finnas elever som skulle ha svårt för en integrering av de 

estetiska ämnena. Istället menar de att man som lärare kanske får göra på ett litet annorlunda 

sätt. Kanske plocka in det successivt för, att alla elever ska bli bekanta med det. Många lärare 

säger, att en integrering för dem bara är positiv och att eleverna antagligen kommer att ta det 

väldigt naturligt. Dock finns det saker som lärarna tycker att man bör tänka på vid en 

eventuell integrering. Lärare A anser bland annat att en integrering kräver en vuxentäthet i 

klassrummet. Lärare B tror att man måste vara en speciell människa/lärare om det ska bli bra. 

En lärare som verkligen gillar det musiska lärandet och har förmågan. Lärare D funderar på 

om de barn som behöver ha det väldigt inrutat och ”fyrkantigt” skulle klara av en integrering. 

Hon tänker på hur det kan bli när de i skolan ska ha temarbeten. Lärare A tror dock, att de 

elever som behöver ha det väldigt inrutat och förutsägbart som lärare D diskuterade, nog 

skulle klara av det, om man som lärare förbereder dessa elever. Det finns inget som hindrar att 

även denna integrering skulle kunna bli förutsägbar för dem. 

     Att låta eleverna möta kunskaper från olika infallsvinklar genom integrering upplever inte 

lärarna som något negativt. Som jag skrev tidigare menar de, att om man skolar in eleverna 

och låter dem få uppleva detta i små portioner bör det inte bli några problem. Lärare C tycker 

att det är detta som är det roliga i dagens skola, att man som lärare själv kan plocka ihop 

undervisningen som man vill ha det. Lärare D anser att elever kan bli hjälp ta av att det 

presenteras från olika håll. Antagligen får läraren med sig fler elever. Även lärare A tror det är 

bra för eleverna om de får höra saker på lite olika sätt. De kan då nappa på den vägen eller det 

sättet som passar dem. För att eleverna ska bli hela människor som är kreativa, kan samarbeta 

och vara öppna inför vad världen kan ge, behöver skolan kunna bidra med en helhet i 

undervisningen. Detta kan eleverna bland annat få genom, att de får diskutera kring allt de gör 

anser lärare A. Lärare F tycker det är viktigt med självständighet, samarbete och att eleverna 

får lära sig ta ansvar. Lärare A menar bland annat att eleverna bör får experimentera, prova, 

lyssna och göra saker på egen hand. Även Lärare C tar upp detta med att prova saker. Hon 
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menar att man inte ska vara rädd för att prova saker. De flesta lärare anser att eleverna bör få 

resonera, diskutera och reflektera mycket för, att sedan kunna tänka och vara självständiga 

människor och för att inte vara rädda att prova nya lösningar och saker. Dessutom ansåg 

några, att det är viktigt att eleverna får vara kreativa genom att experimentera och göra saker 

på egen hand.  

 
 

6.3 Vad kan musiskt lärande innebära för barn med särskilda behov? 

Att arbeta musiskt med elever som har aspergers syndrom skulle göra, att läraren behöver 

göra detta lärande förutsägbart menar lärare A. Detta för att dessa elever oftast behöver ha det 

”fyrkantigt” och vet vad som kommer att hända hela tiden. Vidare menar lärare A, att de kan 

ha svårt att inordna sig i de gemensamma formerna, men det beror mycket på vilken nivå av 

problem de har. Det gäller att möta dem där de är. Lärare A anser att det gäller att ha 

framförhållning som lärare och att få in det hela i barnens tankebana. Genom det tror hon inte 

det skulle bli några problem för dem. Istället tycker hon det borde gynna dessa barn. Även 

lärare C tror att det skulle gå bra att använda musisk lärande med dessa barn, om du som 

lärare kan få in det rätt hos dem. Inte heller får det bli för många saker för dem, utan istället 

en sak som de kanske köper och finner sig i. Vidare menar hon att det behövs struktur och att 

det måste vara rakt och inte ”flummigt”. Dock skulle det nog gå bra om man som lärare inte 

gick för fort fram och att det inte var för många saker samtidigt.  

     Det skulle vara bra med musiska lärande för barn med Aspergers syndrom anser lärare D.  

Detta för att de behöver mycket praktiskt. Hon tror inte dessa barn skulle bli så frustrerade då. 

Dock får de inte ha för många krav på sig. Lärare E och F menar att läraren bör se till hur just 

denna elev fungerar respektive hur grav störning de har. Om de inte har alltför grav störning 

bör de inte ha det så svårt, tror lärare F. Lärare B anser att barn med Aspergers syndrom 

behöver förberedelse.  

     Vad gäller barn med koncentrationssvårigheter anser lärare B att man som lärare får 

anpassa sig efter elevens behov. Dessutom får läraren känna av och skapa ett gott klimat i 

klassen. Hon tror inte att det blir lika stora problem då. Lärare E tycker också, att ett gott och 

tryggt klimat i klassen är viktigt. Lärare A anser att eleverna bör få delta efter egna villkor, 

där de befinner sig. Lärare C tycker det är viktigt att läraren håller på det man sagt, att vara 

konsekvent är viktigt. Vad gäller dessa elevers behov menar hon att de behöver ha behovet av 

att röra sig tillfredsställt. Lärare D pratar om att barnen behöver ha korta arbetspass med varje 
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sak. De bör också veta vad som krävs av dem och vad de ska göra när de är klara. Hon är inne 

på en liknande bana som lärare C när hon pratar om att de behöver mycket praktiskt material 

för att de ska kunna bibehålla koncentrationen. Endast sudd och penna hjälper inte. Medan 

lärare C menar, att dessa elever behöver få röra mycket på sig menar lärare F, att det behöver 

vara lugnt och dämpat i klassrummet. Lugn musik skulle kanske hjälpa dem. 

     Det finns även barn som har problem med att organisera sin tillvaro, som behöver struktur 

och som kanske har svårt att ta in och bearbeta synintryck. Det kan t.ex. vara barn med 

autism. Om man som lärare arbetar musiskt kan vissa moment behöva plockas bort ur 

undervisningen för, att dessa barn ska klara av att delta tror lärare B. Det kan vara vissa 

rörelseövningar där det är tänkt, att eleverna kanske ska ta på varandra. Det kan många 

uppleva som jobbigt. Dock menar läraren att oavsett om man har barn med damp eller autism 

eller liknande i klassen, finns det i en klass ändå hela spektrat av olika elever. Hon ser överlag 

inte varför det skulle innebära några problem, istället tror hon att många barn skulle må bra av 

att få arbeta musiskt. Lärare A vet att det finns barn som kan ha det arbetsamt om det blir för 

många sinnesintryck och som kanske behöver struktur. Hon anser att dessa barn kanske bör 

slippa vara med om det blir för mycket för dem. Lärare C däremot anser att det gäller att 

utnyttja de sinnen som fungerar hos dessa barn. Dock bör man inte växla för mycket, utan ta 

den tid som krävs. Lärare D tycker att det som är bra för dessa elever, är bra för alla elever.   

     Det kan dock kräva god planering och vuxentäthet om man ska arbeta musiskt med dessa 

barn. Andra typer av klassrum och eventuellt mindre grupper är något hon funderar på. Lärare 

E tycker inte, att det känns konstigt att arbeta musiskt med olika sorts barn. Det finns barn 

som bara har några sätt att uttrycka sig på. För dem borde det vara mycket bra att få pröva  

andra sätt anser hon. Vidare menar läraren att alla barn borde ha glädje av det musiska 

lärandet på något sätt. Sedan kanske man får ta hänsyn till om det finns barn i klassen med 

några speciella behov. Dock kan hon inte tänka sig att det finns några nackdelar med att 

integrera etc. Lärare tycker att arbeta med sin kropp är en del av oss människor. Skolan är 

väldigt kunskapsinriktad anser lärare F. Det behövs mer flexibilitet anser hon. Om det finns 

barn med olika problem kan det vara ännu bättre om de får en annan form av inlärning än den 

ordinarie. 
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6.4 Hur kan lärare fånga elever i en klass som har olika inlärningsstilar? 

För att fånga många barn gäller det att alternera undervisningen tycker lärare B, att medvetet 

varva undervisningsmomenten och stilarna. I vissa moment kanske man som lärare kan 

anpassa sig så man får med sig fler inlärningsstilar. Även lärare C och D tror på variation. Det 

gäller att försöka använda många olika sätt och att acceptera att vi människor är olika menar 

lärare D. Vidare menar hon att det är lätt att tro, att det arbetssätt som passar läraren är det sätt 

som passar eleverna. Det är inte alltid säkert att det stämmer. Lärare C anser att det inte går att 

säga att det är ett inlärningssätt som är det rätta. Istället gäller det att variera. Lärare A tycker 

att eleverna kan få fundera på och komma fram till vilken stil som passar dem. Vidare säger 

hon dock, att det inte går att tillgodose alla elevers inlärningsstilar. Även lärare E menar att 

det inte går att tillfredsställa inlärningsstilar i en hel klass om man är ensam lärare. Hon anser 

att det gäller att variera undervisningen och i den mån man kan försöka nå så många elever 

som möjligt. Lärare F anser att det är viktigt, att det blir något kreativt varje dag och inte bara 

stillasittande i skolbänken hela dagarna. Det finns mycket att uppleva runt omkring oss t.ex. 

under en skogsutflykt.   

 
 

6.5 Hur påverkas elever med vänster- och högerdominanta hjärnor av 

musiskt lärande? 

Lärare B anser att eleverna bör få öva upp båda hjärnhalvorna för att få en komplett bild. Är 

eleverna vana vid att arbeta med den ena sidan, behövs undervisningen som övar den andra 

också tycker hon. De barn som har en viss dominant hjärnhalva behöver vänja sig vid 

undervisning som arbetar med den hjärnhalva som är icke dominant anser lärare E. Lärare D 

tror liksom lärare B, att de eleverna som är vana vid att arbeta med ena hjärnhalvan borde få 

en vidareutveckling av båda hjärnhalvorna. Hon tror att eleverna övar upp sig om man som 

lärare kan arbeta så att båda hjärnhalvorna blir stimulerade.  

     Lärare A hävdar att hjärnan har mycket stor kapacitet och att det därför ska ges möjlighet 

till utveckling av båda hjärnhalvorna. Hon tror att vi kan komma att behöva människor som 

har tillgång till båda sidorna. Lärare C anser inte att det skulle vara negativt att arbeta musiskt 

med de hjärnor som inte är vana vid det. Dock kanske dessa elever inte upplever att de lär sig 

något. Hon tycker att man som lärare ska prova sig fram i lagom doser. Det kanske inte säkert 

att alla barn lär sig det vi tänkt oss, men de får någon erfarenhet av det. Lärare F menar att det 

är bra om det finns många olika tillvägagångssätt, då ser man som lärare vad som går hem hos 
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de olika eleverna. Lärare E anser att det är en vanesak, att arbeta musiskt för de elever som 

har en hjärnhalva som är dominant och som inte är van vid denna sorts undervisning. Hon 

menar att det estetiska ofta upplevs som lustfyllt.  
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7. Diskussion 

Jag har tagit hänsyn till, att dessa lärare bland annat är speciallärare och specialpedagoger och 

då bedriver annorlunda undervisning än klasslärarna. Detta gör att de inte alltid kunde koppla 

just sin undervisning till mina frågor. Dock hade många lärare flera års erfarenhet av 

klasslärarskap i någon form eller också hade de varit med i klasser där klasslärare bedrivit 

olika sorts undervisning. På så vis hade de ändå mycket intressanta och givande kunskaper 

som lämpade sig för mitt arbete. Eftersom musiskt lärande är relativt nytt inom 

lärarprogrammet är det viktigt att lyfta fram, att det inte finns svar som är rätt eller fel. I denna 

undersökning har jag påpekat att jag är intresserad av lärarnas tankar och erfarenheter inom 

skolans värld. Många lärare arbetar antagligen med delar av det musiska lärandet som t.ex. 

med barnens sinnen, kroppen eller integrering av ämnen. Därför borde alla lärare ha någon 

uppfattning om vad som fungerar och vad som är mindre bra av det musiska lärandet.  

 
 

7.1 Vilken betydelse har arbete med sinnen och upplevelser för 

eleverna? 

Parlenvi och Sohlman skriver att eleverna bör får möta en miljö där de får mycket 

sinnesstimulans. Sinnesstimulans är nödvändig för inlärning för vi lär oss och förstår saker 

genom våra sinnen.67 Eftersom våra sinnen ger oss minnesbilder och erfarenheter anser jag att 

det är viktigt att tänka på att använda sig av sinnen i undervisningen. Lärarna i intervjuerna 

menade också att arbete med sinnen och upplevelser var viktiga för inlärningen, eftersom 

denna blev stärkt och hjälpte barnen att minnas. Även Knutsdotter anser, att då verkligheten 

kommer i kontakt med, barnens sinnen och kroppar, får barnen minnesbilder och 

erfarenheter.68 Några lärare i intervjuerna menade att eleverna tar in kunskap på ett helt annat 

sätt om de får arbeta med sinnena. Detta anser jag stämmer för jag vet själv att jag minns 

saker bättre då jag själv fått vara aktiv och fått använda mig av mina sinnen. Kunskaperna 

fastnar i mitt minne på ett helt annat sätt än om jag bara t.ex. skulle läsa mig till det. Jag 

känner att minnet får stöd av kroppen att minnas kunskaper. Steinberg menar att ett aktivt 

deltagande gör att intensiteten i en uppgift höjs. Dessutom får eleven en personlig anknytning 

till uppgiften och minnet stärks på så vis. Det är viktigt att tänka på som lärare när man 

planerar undervisningen. Vi minns bäst de stunder i skolan där vi aktivt deltog med vår kropp 

                                                 
67 Parlenvi Paul &  Sohlman Birgitta (1984). Lär med kroppen - det fastnar i huvudet. 
68 Knutsdotter, Olofsson, Birgitta (1994). I lekens värld 
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eller fick ta ansvar för något. Det kan vara allt från en teaterföreställning till en laboration.69 

Arbete med sinnen skulle ge ett lugn hos eleverna, att de blev mer koncentrerade och tog tag i 

sig själva på något vis menade en lärare jag intervjuade. En annan lärare ansåg att det var 

viktigt att använda sinnen i undervisningen, därför att det finns olika inlärningsstilar bland 

eleverna. Jag anser att det är mest rättvist mot eleverna om läraren kan försöka ge fler 

inlärningsstilar chansen att bli stimulerade genom arbete med många sinnen. Det gäller att 

arbeta varierat med sinnena för att många inlärningsstilar ska kunna fånga kunskaperna 

läraren vill förmedla. Genom detta kan jag konstatera att det är viktigt för eleverna att få 

arbeta med sinnena och få upplevelser i skolan. Om sinnen inte skulle integrera med varandra 

skulle människan få svårt att uppfatta saker omkring sig. Låter vi en elev arbeta och utveckla  

sina sinnen hjälper vi istället denne att uppfatta sin omvärld. Arbete med sinnen och 

upplevelser gör att eleven får minnesbilder. Dessutom kommer detta arbete att stärka elevens 

minne och denne kommer att komma ihåg kunskaper lättare.  

 

 

7.2 Vad kan integrering av ämnen och ett helhetstänkande i 

undervisningen bidra med?  

Dagens skolor kännetecknas av en traditionell ämnesundervisning. 70 Jag anser att om eleverna 

får arbeta med ämnen och kunskaper som delar skilda från varandra får de svårt att se 

samband och sammanhang. Bjørkvold och Andersson menar att en integrering sker hos en 

människa genom hela livet, från det att vi är små till att vi blir gamla.71 Vi sätter samman 

olika delar till helheter redan från spädbarnsålder.72 Genom detta anser jag att det är viktigt att 

även skolan kan arbeta integrerat och med ett helhetstänkande för det är det mest naturliga för 

en människa. Att arbeta med ett helhetstänkande gör att vi i skolan kan skapa hela människor. 

Hela människor som i vardagslivet lättare kan integrera kunskaper för att hitta lösningar, 

helheter.73 Det borde vara en naturlig del att i skolan främja elevernas helhetstänkande genom 

integrering av ämnen och kunskaper. Detta för att alla människor dagligen bland annat 

integrerar sinnen och kunskaper för att förstå klara sig och förstå sig på sin omvärld. Lärarna  

jag har intervjuat menade att integrering gör att eleverna får en helhet i undervisningen. 

                                                 
69 Steinberg, John M. (1994).  Den nya inlärningen  
70 Andersson, Björn (1994). Om kunskapande genom integration 
71 Ibid.  
72 Bjørkvold, Jon - Roar (1999). Den musiska människan 
73 Andersson, Björn (1994). Om kunskapande genom integration 
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Därför bör inte de skapande ämnena med flera separeras från de mer traditionella ämnena. 

Detta för att de skapande ämnen med flera är komponenter i barnets värld.74 I en intervju sade 

en lärare, att det i nuläget är mycket lösryckta delar i skolan, därför kan det vara bra med 

integrering av ämnen. Denna integrering kan bidra med en förstärkning av den ordinarie 

undervisningen. Vetenskapliga ämnen och konst ska inte uppfattas som varandras motsatser. 

Detta för att de är förenliga och kan integreras med varandra.75 Att tidigt lära sig se samband 

genom integrering av ämnen gör att eleverna utvecklar olika förmågor.76 Jag anser att 

eleverna utvecklar förmågor som att kunna lösa problem och se helheter.  

     Lpo-94 skriver om att vi människor lever i ett samhälle där vi ständigt får ta emot olika 

sorters information. 77 För att eleverna ska klara av att få en klar omvärldsuppfattning genom 

all den information som de tar emot, behöver skolan bland annat lära eleverna att se 

sammanhang.78 Integrering av ämnen lär eleverna att se sammanhang, som de behöver när de 

ska kunna ta emot information och därigenom få en klar omvärldsuppfattning. Det finns inget 

som tyder på, att det musiska arbetssättet med en integrering skulle vara negativ. Istället ser 

jag att det bidrar till en helhet och en förstärkning av undervisningen och gör att delar inte blir 

lösryckta i skolan.  

 

 

7.3 Vad kan musiskt lärande innebära för barn med särskilda behov? 

Barn med till exempel autism har inte en medfödd förmåga till fantasi. 79 Dock skulle de 

kunna utveckla denna förmåga. Detta för att de estetiska ämnena ger en djupare utveckling av 

olika områden hos en människa. De utvecklar bland annat kreativiteten och det intuitiva 

tänkandet. Dessa ämnen borde därför vara en grund i all sorts undervisning. Det borde ges 

utrymme även för barn med olika störningar och funktionshinder.80 De finns många saker som 

kommer igen vad gäller delar i det musiska lärandet och barn med särskilda behov. Barnen 

kan ha problem med att organisera lärostoff och sin vardag. Arbete med sinnen är en del i det 

musiska lärandet. Dock kan sinnesintryck vara svåra att bearbeta för en del elever. Många 

elever ser även delar separata från varandra istället för att se helheter. Detta gör att deras 

                                                 
74 Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling 
75 Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1998). Vägval och växande  
 

76 Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling 
77 Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1998). Vägval och växande  
78 Lpo-94, (1999).  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
79 Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1998). Vägval och växande .  
80 Bergquist, Siv m.fl. (1998). Att möta barn i behov av särskilt stöd  
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helhetsuppfattning kan vara dålig.81 För att dessa barn lättare ska fungera i skolan har jag 

funnit att det finns något som är extra viktigt att tänka på. Det är att läraren kan strukturera 

undervisningen för att även dessa ska kunna delta på samma villkor som andra barn. För t.ex. 

barn med koncentrationssvårigheter kan läraren underlätta genom att lägga stor vikt vid den 

sociala organisationen i klassrummet. Det kan då vara att ha sen tydlig struktur i arbetet82. 

Även lärarna i intervjuerna menar att om man ska arbeta musiskt med barn som behöver ha 

det förutsägbart, ”fyrkantigt” eller som t.ex. har autism, behöver läraren bland annat göra 

undervisningen förutsägbar. Att ligga steget före eleverna hela tiden och arbeta strukturerat är 

därför viktigt. När jag skriver att arbeta strukturerat menar jag att läraren bör arbeta så att 

eleverna hela tiden vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Att möta eleven där 

denne befinner sig och se till elevernas olika behov och förutsättningar är viktiga delar anser 

jag för att det musiska lärandet ska bli lärorikt för dessa elever. 

     Om man har barn med perceptionsstörningar i klassen och vill arbeta med sinnen och 

upplevelser ansåg en lärare i mina intervjuer att det inte fick bli för mycket störande intryck 

för dessa barn. I vissa fall kanske man som lärare behövde tänka på hur man dekorerade 

lokalen eller hur man lade upp undervisningen. Att arbeta på det viset gjorde nog att dessa 

elever kunde tillgodogöra sig uppgiften bättre. För att underlätta för barn med 

perceptionsstörningar kan man som vuxen även behöva strukturera dessa barns kaotiska värld. 

Att ge barnet en rytm, en struktur gör att man med ingripanden och så småningom rutiner kan 

minska på barnets splittrande valsituationer och intryck. Det kan göra att barnets vardag blir 

mer förutsägbar.83  

 

 

7.4 Hur kan lärare fånga elever i en klass som har olika inlärningsstilar? 

Vad gäller denna problemformulering har jag funnit att både författare och lärare i 

intervjuerna anser en och samma sak. Att om läraren ska kunna fånga många elever och deras 

inlärningsstilar är det viktigt att vi i skolan accepterar att alla människor är olika och att vi lär 

oss och använder kunskaper på olika sätt. Det bästa vore om skolan skulle kunna presentera 

ämnen och kunskaper på olika sätt, kanske olika infallsvinklar.84 Det finns många vägar som 

                                                 
81 Bland annat: Powell, Stuart & Jordan, Rita (1998). Autism; leka, lära och leva 
 
  

 

82 Asmervik, Sverre m.fl. (2001). Barn med behov av särskilt stöd 
 

83 Kadesjö, Björn (2002).  Barn med koncentrationssvårigheter 
84 Gardner, Howard (1998).  Så tänker barn - och så borde skolan undervisa  
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leder till lärande. Lektioner som kännetecknas av variation och olika valmöjligheter är de 

bästa.85  

     Liksom Gardner och Maltén menar lärarna att alternering och variation i undervisningen är 

det bästa för att fånga så många elever och inlärningsstilar som möjligt. Att kunna alternera 

undervisningen gör att man som lärare kan fånga många barn i deras lärande. Jag anser att ett 

alternativ skulle kunna vara det musiska lärandet. Detta för att det musiska lärandet är 

varierande och kan fånga många elever genom att det erbjuder arbete med många olika 

sinnen. Dock menade några lärare att det inte går att tillgodose alla elever, men genom denna 

variation kan man som lärare få med fler. Jag är medveten om att det kan vara svårt för en 

ensam lärare att tillgodose alla elever. Dock anser jag att man som lärare ska ha som mål att 

försöka tillgodose alla elever. Vad gäller att försöka nå många olika inlärningsstilar, tycker 

jag att man som lärare har kommit en bra bit på vägen, om man arbetar varierat med hjälp av 

stor sinnesstimulering.  

 
 

7.5 Hur påverkas elever med vänster- och högerdominanta hjärnor av 

musiskt lärande? 

Elever som har en vänster- eller högerdominant hjärna sägs vara duktiga på olika saker, lär sig 

på olika sätt och föredrar olika arbetssätt. Detta kan göra att undervisningen kan te sig på 

olika sätt för dessa elever. De elever som har en vänsterdominant hjärna lär sig bättre från 

delar till helheter. De gillar även att lära sig först och sedan uppleva.86 Detta till skillnad mot 

de barn som har en högerdominant hjärna. Dessa elever uppfattar lättare helheter.87 De 

föredrar kreativa uppgifter och vill gärna uppleva det som de ska lära sig innan de läser om 

det.88 Detta kan vara ett svar på varför vissa elever kan ha lättare eller svårare för dagens 

undervisning som kännetecknas av den traditionella ämnesundervisning som Bjørkvold  

skriver om. Om det finns elever som kanske har en viss dominant sida och föredrar vissa 

saker, kan det vara bra att arbeta allsidigt för att eleverna ska kunna utveckla båda sidorna och 

därmed tillgodogöra sig den undervisning som bedrivs. Cerú skriver, att fast det finns barn 

med höger- eller vänsterdominanta hjärnor så fungerar den logiska (vänstra delen) bäst i 

samverkan med den kreativa (högra delen). Så många sinnen som möjligt i undervisningen 

                                                 
85 Maltén, Arne (2002). Hjärnan och pedagogiken  
86 Boström, Lena (1997).  Inlärning på elevernas villkor 
87 Hannaford, Carla (1997). Lär med hela kroppen 
88 Boström, Lena (1997). Inlärning på elevernas villkor 
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gör att inlärningssituationen och inlärningen blir bättre, med tanke på barn med höger- 

respektive vänsterdominant hjärna.89 Liksom Cerú menade lärarna, att det är viktigt att få öva 

upp båda hjärnhalvorna för att få en komplett bild. Är eleverna vana vid att arbeta med den 

ena sidan, behövs undervisning som övar den andra också. Det är dock på det viset att 

hemmet och skolan oftast värderar de språkliga funktionerna mycket och på det viset lyfter de 

barn som har en vänsterdominant hjärna och som har lättare att uppfatta språket och dess 

delar. På det viset nästan kväver vi de barn som har en högerdominant hjärna.90  

     Jag anser inte att en undervisning som kanske kväver en viss kvot av eleverna är att 

föredra. Genom att istället försöka arbeta varierat och t.ex. stimulera många sinnen kan 

eleverna utveckla och få tillgång till båda sina hjärnhalvor. Några lärare tog upp just detta 

med, att om eleven var van vid att använda den ena hjärnhalvan borde denne utvecklas genom 

att få arbeta med den andra. Hjärnan har mycket stor kapacitet och ska därför ges möjlighet 

till utveckling av båda halvorna. I framtiden kan vi komma att behöva människor som har 

tillgång till båda sidorna. Maltén menar att vår hjärna är mycket flexibel och det fortsätter den 

att vara genom hela livet. Hjärnan kan ändras eller berikas genom upplevelser, erfarenheter, 

utmaningar och nyheter.91 Därför anser jag att det inte är omöjligt, utan snarare bättre att låta 

eleverna utveckla den sida som inte är lika dominant genom att arbeta varierat.  

 
 

8. Metoddiskussion 

Genom att använda mig av intervju som metod fick jag intressanta och givande svar från 

lärarna. Jag kunde till exempel ställa följdfrågor och fånga upp intressanta erfarenheter och 

tankar. Om jag hade använt mig av enkätundersökning hade jag inte kunnat förtydliga mina 

frågor för lärarna och inte heller kunnat ställa följdfrågor eller fånga intressanta tankar. Inte 

heller observation av lärarna hade gett mig de bitar jag var ute efter. Detta för att jag ville 

fånga lärarnas tankar och inte deras arbetssätt.  

      

 

                                                 
89 Cerú, Eva (1991). Öppna sinnen, bilder och ord i samspel i ett interkulturellt perspektiv 
 

88 Maltén, Arne (2002). Hjärnan och pedagogiken.  
 90 Parlenvi Paul & Sohlman Birgitta (1984). Lär med kroppen - det fastnar i huvudet. 
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9. Avslutning 

Det har varit otroligt spännande och givande att ha fått intervjua lärare. Detta för att de har 

delgivit mig av sina erfarenheter och för att de har lärt mig mycket om barn och inlärning. 

Intervjuundersökningar tillsammans med litteratur läsning har gjort att jag fått en fördjupad 

kunskap i musiskt lärande såväl som specialpedagogik. 

     Det jag har lärt mig av denna undersökning är att det finns elever som har svårigheter men 

att det inte är negativt eller omöjligt att arbeta musiskt med dessa elever. Det går att prova sig 

fram och plocka in det musiska lärandet successivt även hos dessa. Dock gäller det framförallt 

att se till elevernas behov och förutsättningar och vara strukturerad i sin planering och sitt 

genomförande. Dessutom är det bra att kunna strukturera elevernas arbete och tillvaro i 

skolan. Det kan även vara till fördel att vara lyhörd, flexibel och göra lärandet förutsägbart för 

dessa elever. Vad gäller elever som kanske är vana vid en viss undervisningsstil eller har en 

vänster- eller högerdominant hjärna får man som lärare arbeta med variation i undervisningen 

och försöka alternera sina inslag mycket. På det viset kan eleverna nappa på det som passar 

dem och deras stil mest. Ett sätt kan vara att arbeta musiskt. Detta för att detta lärande 

erbjuder en varierad inlärning och arbete med många sinnen som kan fånga många elever i 

deras lärande. Om eleverna har en viss hjärnhalva som är mer dominant än den andra behöver 

de få arbeta på annorlunda och varierande sätt för att både sidorna ska bli lika utvecklade och 

för att de ska få en komplett bild. Det skulle det musiska lärandet kunna bidra med. Det gäller 

dock att veta, att vara medveten om att alla är olika och acceptera dem för det de är.  

 

Vidare forskning 

Det musiska lärandet är som jag tidigare nämnt relativt nytt på lärarprogrammet. Om ett par år 

kommer antagligen de lärare som läst dessa kurser ha hunnit vara verksamma som lärare ett 

tag ute på fältet. De har förhoppningsvis arbetat musiskt i sina klasser. Det jag skulle vilja 

undersöka vidare är vad det musiska lärande har fått för effekter på elevernas lärande. 

Kommer det musiska lärandet ha fångat fler inlärningsstilar? Hur kommer det ha påverkat 

elever med någon form av svårighet? Hur kommer elever som vanligtvis är vana vid den 

traditionella föreläsningsstilen, arbeta och ta till sig kunskap genom det musiska lärandet?   
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Förfrågan av intervju – mailutskick till lärare                    Bilaga 1 

Mitt namn, telefonnummer, mailadress och postadress stod med i mailet för att lärarna skulle 

ha olika möjligheter att kontakta mig.  

  
Hej 

Jag heter Johanna Karlsson och läser sista terminen på lärarprogrammet (1-7, inriktning 

matematik/musiskt lärande) vid Linköpings universitet. I slutet av denna tre och ett halvt år 

långa utbildning skriver studenterna en C – uppsats (under 10 veckor, med start i oktober 

2003).  

     Jag har valt  att skriva min uppsats i ämnet musiskt lärande. Musiskt lärande är ett nytt 

ämne på lärarprogrammet. Det står bland annat för, att arbeta med så många sinnen som 

möjligt i undervisningen, arbeta med hela kroppen (lär med kroppen, det sätter sig i knoppen)  

och att se helheter genom att integrera de estetiska ämnena i den ”vanliga undervisningen”. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns elever som inte skulle klara av det 

musiska lärandet. Jag är mycket intresserad av att höra vad speciallärare och specialpedagoger 

anser om detta och skulle bli mycket glad om du skulle vilja vara med på en intervju. 

Intervjun kommer att ta ca 30 min. Jag återkommer med närmare uppgifter när det blir dags 

för en eventuell intervju. Intervjun kommer att spelas in på bandspelare och det är frivilligt att 

delta. Du får avbryta intervjun när du vill.  

     Min handledare heter Margaretha Grahn och arbetar på estetiska institutionen på 

universitetet. All information som jag får stannar mellan mig och min handledare. När 

materialet är insamlat, bearbetat och klart kommer uppsatsen att läggas ut för opponering och 

senare finnas på internet. Dock kommer inga personliga uppgifter att stå med och det jag har 

samlat in kommer att skrivas om så, att ingen ska veta att det var just dig jag intervjuade. Om 

du vill kan du få en kopia av uppsatsen när den är klar.  

   Om jag inte hört av dig antar jag att du vill var med på en intervju och kommer då, att 

kontakta dig angående en tid när det börjar bli dags för intervjuer. Jag är väldigt intresserad av 

din kunskap och erfarenhet. Förfrågningar kan skickas till min mailadress: 

johka162@student.liu.se. Jag kan även nås via telefon, säkrast efter klockan 18.00.  



Intervjufrågor            Bilaga 2 

1a) Vilka ämneskunskaper anser du att eleverna bör ha med sig i sitt bagage när de slutar 

skolan? 

 

1b) Vad tycker du är viktigt att eleverna får med sig ut i samhället förutom ämneskunskaper? 

 

2) Vilka uttrycksmedel får barnen använda sig av i skolan? 

 

3) Vad kan arbete med sinnen och upplevelser ge eleverna? 

 

4) Vad för slags undervisning bör barn med perceptionssvårigheter få?  

 

5a) Vad tror du att integrering av de estetiska ämnena i den ”vanliga undervisningen” skulle 

kunna bidra med? 

 

5b) Vad för slags barn skulle inte klara av att läraren integrerade de estetiska ämnena i sin 

undervisning? 

 

6) Genom integrering av olika ämnen i skolan kan man som lärare få barnen, att se samband, 

helheter och ämnen blir inte lösryckta delar. Vilka elever skulle inte klara av att kunskaper 

presenterades från olika infallsvinklar? 

 

7) Framtiden kräver medborgare som kan se helheten, tänka självständigt och samtidigt 

samarbeta. Framtiden kräver medborgare som utnyttjar sin kreativitet och som har en 

öppenhet och vidsynthet när det gäller att söka lösningar till alltmer komplicerade frågor 

(miljö, ekonomi). Vilka inslag i undervisningen behövs för att eleverna ska få dessa bitar med 

sig?  

 

8a) Musiskt lärande innebär bland annat att se sammanhang/samband genom integrering. 

Barn med Autism kan ha svårt att se sammanhang i tillvaron. Vad skulle musiskt lärande 

kunna få för konsekvenser för dem? 

 



8b) Det finns barn som har svårt att koncentrera sig. Vad för slags undervisning lämpar sig 

bäst för barn med koncentrationssvårigheter? 

8c) Vilka problem ser du med att använda musiskt lärande när det finns barn som till exempel 

har svårt att organisera sin tillvaro, ta emot och bearbeta sinnesintryck och föreställningar, se 

helheter och behöver struktur med mera? 

 

9) En del av oss vill börja med att se, gärna läsa oss till kunskap för, att sedan samtala om det 

de läst. Andra vill börja med att höra någon berätta för, att det sedan ska bli intressant att gå 

vidare med att läsa. Åter andra vill börja med att vara i situationen, uppleva något konkret för 

att sedan gå vidare mer abstrakt. Hur kan man som lärare lägga upp undervisningen så att den 

ska passa så många inlärningsstilar som möjligt? 

 

10a) Elever med en vänsterdominant hjärna är logiska, har hög verbal förmåga, lär sig från 

delar till helheten och genom att läsa först och sedan uppleva. De föredrar den traditionella 

föreläsningsstilen. Hur skulle musiskt lärande kunna te sig för dessa barn? 

 

10b) Elever med en högerdominant hjärna har oftast låg verbal förmåga, kan se helheter och 

de emotionella sambanden. De behöver lära sig kinestetiskt genom rörelse. De lär sig även 

bättre från helhet till delar och vill uppleva verkligheten innan de läser om den. Hur skulle 

undervisningen kunna läggas upp om det finns både vänster – och högerdominanta elever i 

klassen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lärarsvar               Bilaga 3 

 
Här kommer ett urklipp från de lärarintervjuer jag har gjort. Detta för att läsaren själv ska få 

bilda sig en uppfattning om hur jag har tolkat och sammanställt svaren. Det är lärarnas svar 

som är nedskrivna. Dock kan jag ha fått ta bort icke relevanta diskussioner som frågan kunde 

leda in lärarna på. Detta har jag gjort för att dessa diskussioner kan avslöja saker som gör att 

lärarnas anonymitet röjs. Här och där har jag kommenterat saker under intervjuerna och det 

visar jag med att sätta dessa kommentarer inom parentes. Jag har valt att skriva ned lärarnas 

svar på fråga tre som lyder: Vad kan arbete med sinnen och upplevelser ge eleverna? 

 

Lärare A 

Jag tror ju att vi är väldigt, vä ldigt olika på hur vi lär oss. Om man till exempel testar ett barn 

och ser och försöker hitta de starka sidorna, en del lyssna, en del genom att titta och en del 

genom att känna, finns olika varianter. Tror de flesta lärarna i skolan är som den stora 

majoriteten faktiskt är, att man kan sitta stilla, kan lyssna, går bra att skriva, förstår läst text. 

Jag tror inte att alla barnen, finns flera varianter bland barnen, kan själv se att det kan vara 

svårt att förstå när jag själv inte är på alla de andra sätten. (Jag: om de får arbeta med sina 

sinnen, känner du att de får med sig något speciellt?) Jag tror att man tar in det på ett helt 

annat sätt om man får jobba med sinnena.   

 

Lärare B 

Det kan ge dem olika för olika barn, beroende på vilken betydelse det har för barnet. Det kan 

nog vara lite olika. Men jag tror att det förstärker inlärningen genom att man tar in olika 

intryck. 

 

Lärare C 

Det förstärker deras minnen. Jag tror att barn idag har sämre minne än förr. För minne är ju 

något som man tränar, barn behöver idag inte träna för att komma ihåg på samma sätt. De har 

ju mobiltelefonen. Mamma kan ju ringa på dem när de är i lekparken. De behöver inte komma 

ihåg. Det är någon som packar ner, någon som gör allting sådant där. Busstider, de behöver 

inte komma ihåg när bussen går, för de blir hämtade. De behöver inte komma ihåg var de lade 

vantarna, för då tar de bara ett annat par. Så att, de behöver öva upp sitt minne och det jag 

faktiskt läst om. Förut var det ju att man läste psalmverser, sedan tog man bort det, för det var 

förfärligt med utantill läxan, men nu har man ju börjat med rim och ramsor för att de behöver 



öva sitt minne. Psalmverserna var inte egentligen att man skulle kunna psalmen, utan det 

övade ju deras minnen. Sedan var det en pina för många och det var ju fel sätt, men det hade 

ju en annan funktion. Samtidigt får de röra sig, fysisk aktivitet hjälper ju kroppen att kunna 

sortera in i fack. För man kan inte bara sitta och ta emot. Utan har man gjort något, eller sett 

någon göra något, så har man lättare för att kunna återkoppla till det. Ibland kanske man gör 

saker som de inte har användning av precis just nu, men de ska använda det sedan. Det har du 

ju till exempel i matematiken, där sorterar jag in i äggkartongen, med 10 fack. Fast de kanske 

inte vet att det är det som är vitsen egentligen. Omedvetet vet de ju hur pass högt 8 går. Där 

när man plockar med sådana saker så tränar de pincettgreppet. (Jag: det är mycket som 

kommer in.) Som man inte tänker på. (Jag: jag kommer ihåg bättre om jag sett någon göra 

något, än om någon bara sagt det.)  

 

Lärare D  

Läraren börjar prata om upplevelser från yrkesverksamhet. Jag får leda in henne på frågan 

igen. (Jag: vad tror du att det kan ge?) Jag tror att det ger ett lugn hos barnen, att de kan ta tag 

i sig själva på något vis, att de blir mer koncentrerade. Vi hade känselövning och det ger en 

samhörighet också, att man vågar känna på varandra. 

 

Lärare E 

Jag är positivt inställt till det, vill bli bättre på det och utnyttja det mer. Känner att det är en 

potential som inte utnyttjas tillräckligt. Det har stor betydelse att uppleva med flera sinnen än 

bara till exempel läsa och så. När elever har vissa svårigheter som till exempel med läsning 

eller läsinlärning, till exempel bokstäver, så är det naturligt att man tar till att de får uppleva 

det på andra sätt genom att känna på bokstäver. 

 

Lärare F 

Det är mycket viktigt, vad man än gör.  Att använda alla sina sinnen, inlärningsstilar, hur man 

tar in; någon måste skriva, lyssna, rita… många olika sätt. Finns kanske fler…jag vet inte. 

 
 
 
 
 
 
 



På vilka sätt får eleverna uttrycka sig i skolan?             Bilaga 4 

 
Här följer en sammanfattning av de lärarsvar som hörde till den problemformulering som jag 

har valt att ta bort från mitt arbete. 

   Samtliga lärare är överens om att läsa och skriva, är bland de viktigaste sakerna eleverna 

måste kunna när de kommer ut i samhället. De anser att det är viktigt att kunna uttrycka och 

formulera sig. Lärare C menar att det gentemot till exempel myndigheter är mycket viktigt att 

kunna formulera sig för, att inte bli överkörd. Dock nämner många utav lärarna (på andra 

plats), att baskunskaper i matematik och engelska också är bra att ha med sig. Lärare D är 

ensam om när hon även berättar, att ämnen som ”kan sätta piff” på tillvaron, såsom till 

exempel slöjd och musik är viktiga att ha kunskap i. Hon tar bland annat upp exempel som, att 

ha kunskap om att kunna sköta ett hem eller bygga ett litet hus, som betydelsefulla kunskaper 

för eleverna.  

   Utöver dessa ämneskunskaper anser alla lärare att eleverna måste ha med sig en social 

kompetens. Lärare B menar då bland andra att kunna känna empati, visa respekt och acceptera 

varandra är viktiga bitar i den sociala kompetensen. Även Lärare F tar upp att det är viktigt 

hur man som människa förhåller sig till varandra och att man kan visa hänsyn och ge och ta. 

Lärare D nämner samarbete som en av ingredienserna i den sociala kompetensen. Lärare A 

poängterar att den sociala kompetensen är viktig därför att vi inte lever ensamma. Nästintill 

alla lärare sätter tal och skrift i främsta rummet när det gäller uttrycksmedel i skolan. Lärare E 

menar att det är viktigt att läraren försöker hitta det som gör att eleverna öppnar sig och vågar 

uttrycka sig. Lärare C anser att sång och teckning och slöjd är betydelsefulla inslag när det 

gäller uttrycksmedel. Vidare menar läraren att det är viktigt att eleverna får uttrycka sig via 

många sinnen. Lärare D menar att bilden, är ett utav de uttrycksmedel som används. Dock 

upplever hon, att bilden är ett ämne som verkar minska på schemat även bland de yngre 

barnen.  

 




