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Sammanfattning
Musiklärares digitala Verktyg – en studie om musiklärares användande av digitala verktyg i 
musikundervisning för funktionsnedsatta elever, av Tobias Hagström, är en studie inom ramen för 
Lärarprogrammet i ämnet musik vid Umeå universitet, Estetiska institutionen. 

Antal sidor 58.

I denna undersökning intervjuar jag fem lärare på tre olika särskolor varav en kulturskola. Detta i 
syfte för att ta reda på hur informanterna använder sig av digitala verktyg i musikundervisning och 
få kunskaper om de digitala instrument som finns tillgängliga i musiksalen för funktionsnedsatta. 
Informanterna har allt från ett års yrkeserfarenhet i ämnet till 34 års erfarenhet och det är endast två 
av dem som är utbildade musiklärare. Undersökningen är av kvalitativ art och gjord med 
semistrukturerade intervjuer. Vidare genomsyras studien av ett sociokulturellt perspektiv där 
empirin grundar sig på utsagor och erfarenheter från de fem lärarna. I undersökningen framkommer 
det att lärarna uttrycker en önskan om utökade kunskaper vad gäller digitala verktyg samt utökad tid
för att tillgodogöra sig detta. Alla informanter håller med om att digitala verktyg skulle vara ett bra 
komplement för att utveckla sina elever i ämnet, men att deras kunskaper och resurser i 
klassrummen är för dåliga. Undersökningen visar också att användandet av digitala verktyg kan 
skapa nya förutsättningar för musikskapande och samarbete samt att teknologin möjliggör ett mer 
individanpassat musikskapande som motiverar fler elever. För att möjliggöra detta fullt ut krävs det 
att lärarna får vidareutbildning och resurser från skolledningen, något informanterna anser att de 
inte får. I undersökningen beskriver en av lärarna att hon upplever funktionsnedsatta som 
nerprioriterade i musikundervisningen. Informanterna beskriver även en oro med att använda 
digitala verktyg för mycket i sin musikundervisning. De anser att det finns en risk att dessa verktyg 
kan ta över undervisningen, något som kan resultera i att utrymmet för ensemblespel och känslan i 
musiken, som eleverna får genom att spela ”riktiga instrument” tillsammans med andra, kan 
minska. För att citera en av informanterna:

 ”En touch-skärm kan aldrig ersätta en gitarrsträng (Bastian, 2013).”

Sökord: medierande redskap, kunskaper, ramfaktorer
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1. Inledning
Dagens skola strävar mot ”en skola för alla” (internet: SOU, 1998:66), men är det i praktiken 
verkligen så? 

En skola för alla innebär att skolan skall anordnas så att den är lika ändamålsenlig 
för alla elever, oavsett möjligheter, förutsättningar och behov. Utmärkande är 
flexibilitet, med den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen i 
centrum. Det är skolans uppgift att erbjuda varje individ en relevant undervisning 
och optimala utvecklingsmöjligheter. Detta kan bäst ske i en miljö där självkänslan 
och den positiva självuppfattningen är stark, dvs i en miljö där man upplever 
verklig delaktighet och gemenskap (ibid., s. 15). 

Under min tid som student och blivande musiklärare har jag mött barn och ungdomar med olika 
sorters funktionsnedsättningar i diverse musiksituationer. Dessa situationer är bland annat genom 
mitt jobb som fritidsledare, ett musikprojekt jag arbetat med via ABF som heter ”Rock Drömmar1”, 
som vikarie på skolor samt genom min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). De pedagogiska 
svårigheter jag upplevt i musikundervisningen, är bland annat möjligheten att ge eleverna en 
likvärdig lektionsundervisning och skapa delaktighet för alla elever under musiklektionerna. Många
av de instrument som finns tillgängliga i lektionssalen är inte anpassade efter elevernas behov eller 
funktionsnedsättning. Problematiken som uppstår på grund av detta är att elever, som exempelvis är
rörelsehindrade, har svårt att använda sig av dessa instrument. Eleven blir således begränsad till 
exempelvis sång och exkluderad från gitarr-, trummor-, bas- och pianospel. Därmed uppnås enbart 
ett begränsat område inom musikämnet för dessa elever.

I Skollagen (internet: Utbildningsdepartementet, 2010) står det att:

Grundsärskolan ska ge elever med funktionsnedsättning en utbildning som är 
anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar 
den som ges i grundskolan (ibid., 11 kap. 2 §). 

I Läroplan för grundsärskolan (internet: Skolverket, 2011) står det att: 

hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (ibid., s. 8). 

I läroplanen för den obligatoriska grundsärskolan 2011 står det att eleven skall kunna utvecklas 
känslomässigt, socialt, motoriskt, sensoriskt och intellektuellt till sin fulla kapacitet. Därför är det 
viktigt att skolan anpassar miljöer och undervisningsmaterial till elevens förutsättningar.  Detta 
innefattar även musikämnet inom estetisk verksamhet till innehåll och form. Eleverna skall även 
kunna använda digital teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande (internet: Skolverket, 2011). I denna studie undersöker jag musiklärares användande av 
digitala verktyg i musikundervisningen för funktionsnedsatta. Jag kommer även lyfta fram likheter 
och skillnader mellan informanterna i deras användande av digital verktyg samt undersöka hur 
deras möjligheter att använda digitala verktyg i musikundervisningen förhåller sig till de kriterier 
som står i styrdokumenten. 

1. Rock Drömmar är ett projekt startad av Niklas Milton på ABF i Västerbotten riktade för personer med olika former 
av funktionsnedsättningar. Syftet är att funktionsnedsatta individer ska ha möjlighet på sin fritid att spela i ett rockband 
och uppträda inför för publik (ABF Västerbotten, personlig kontakt med Niklas Milton, 2013).
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2. Syfte och frågeställning
Digitala verktyg innefattar olika typer av informationsteknik (IT). I denna studie syftar begreppet 
digitala verktyg på de tekniska möjligheter som skapas genom främst datorer och internet. I 
undersökningen används uttrycket ”traditionella instrument”, vilket i detta sammanhang står för de 
hjälpmedel och instrument som lärarna har att tillgå i sitt klassrum. Syftet med denna undersökning 
är att utveckla kunskaper om lärares användande av digitala verktyg för elever med 
funktionsnedsättning i skolans musikundervisning.

 Vilka digitala verktyg och instrument används för elever med funktionsnedsättning i 

musikundervisning?

 Hur beskriver lärare att de använder sig av digitala verktyg och instrument i sin 

musikundervisning för funktionsnedsatta elever?
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3. Bakgrund
Bakgrunden inleds med begreppsdefinitioner där bland annat funktionsnedsättning, funktionshinder 
och utvecklingsstörning belyses. Andra begrepp som förklaras är digitala verktyg och 
informationsteknik (IT) som är centrala i denna undersökning. Vidare beskrivs skolor och 
styrdokument, där jag även belyser särskolans styrdokument. Då denna studie utgår från elever 
inom särskolan belyses inte andra funktionsnedsättningar så som synskadade, döva eller 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är 
svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom – 
OCD (internet: Riksförbundet Attention, 2013). Vidare ges en kort genomgång av IT-satsningar i 
skolan följd av en beskrivning hur digitala verktyg och skapande lyfts fram i nuvarande och tidigare
styrdokument. Avslutningsvis beskrivs musikhjälpmedel och tidigare forskning.

3.1 Begrepp 

Här kommer olika begrepp och digitala verktyg som är centrala i undersökningen att förklaras. I 
undersökningen används uttrycket ”traditionella instrument”, vilket i detta sammanhang står för de 
hjälpmedel och instrument som lärarna har att tillgå i sitt klassrum så som ukulele, bas, piano, gitarr
och diverse slagverk.

3.1.1 Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, 
intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan 
motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra (internet: SÖ 
2008:26). I Nationalencyklopedin (internet: Malmquist, 2012) kan man läsa att 
funktionsnedsättning är en begränsning av en persons psykiska eller fysiska förmåga att fungera 
som självständig individ. En funktionsnedsättning kan vara medfödd, men den kan också orsakas av
en skada, olycksfall, sjukdom eller av funktionsstörningar som inträffar och upptäcks i högre ålder. 
Den fysiska miljön, som personer med en eller flera funktionsnedsättningar vistas i, har stor 
inverkan och påverkan på dessa personers livssituation. En individs livssituationen kan påverkas i 
olika grad av funktionsnedsättningen, beroende på hur individens fysiska och sociala miljö är 
utformad och anpassad efter dennes svårigheter. Omgivningen kan anpassas efter individen, genom 
exempelvis tekniska hjälpmedel, assistenter, hjälpande medmänniskor och olika åtgärder av 
samhället (ibid.). 

3.1.2 Funktionshinder

Att att vara funktionshindrad är inte samma sak som att ha en funktionsnedsättning. En 
funktionsnedsättning kan medföra funktionshinder beroende på om personen i fråga vistas i en 
specifik miljö och dess förmåga att utöva en viss aktivitet begränsas eller hindras av olika 
anledningar. Begreppet funktionshinder är därmed inte knutet till personen, utan till en viss 
situation. Socialstyrelsen definierar termen funktionshinder, som en begränsning som 
funktionsnedsättningen innebär för en person i relation till omgivningen. Några exempel på 
begränsningar som Socialstyrelsen anger, är svårigheter att klara sig själv i det vardagliga livet och 
bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, utbildning och i
demokratiska processer. Det Socialstyrelsen poängterar är att det framför allt handlar om bristande 
tillgänglighet i omgivningen för personer med olika funktionsnedsättningar (internet: 
Socialstyrelsen, 2013). I vanligt språkbruk brukar man inte skilja mellan funktionshinder och 
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handikapp, och uttrycket handikappade barn används i samband med olika företeelser. 
Barnkonventionens artikel 23 använder begreppen barn med fysiskt eller psykiskt handikapp utan 
att definiera begreppen närmare. För att reda ut centrala begrepp får man gå till FN:s standardregler 
(1993). Funktionsnedsättning, handikapp och rehabilitering är tre grundläggande begrepp i 
standardreglerna (internet: UD 01.032, 2001). 

3.1.3 Utvecklingsstörning 

Idag finns det ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna i Sverige, som har en utvecklingsstörning 
(internet: Malmquist, 2012). En utvecklingsstörning innebär en långsammare utvecklingstakt och en
nedsatt intellektuell förmåga tillsammans med en nedsatt adaptiv förmåga. Den adaptiva förmågan 
handlar om att kunna anpassa sig till omgivningen och klara sin vardag, t.ex. att sköta ett hem och 
att hantera pengar. En person med utvecklingsstörning uppfattar och förstår sin omvärld på ett mer 
konkret sätt än andra. Man har ofta svårigheter att använda och tolka abstrakta symboler som siffror
och bokstäver samt med att planera, kontrollera och värdera det egna handlandet i olika situationer. 
Betydelsen av dessa nedsatta förmågor beror i hög grad på i vilken miljö personen befinner sig 
(internet: SOU 2011:8). 

Enligt Malmquist (2012) brukar utvecklingsstörning delas in i lindrig, måttlig och svår. 

 Lindrig: En lindrig utvecklingsstörning märks ibland inte förrän i skolåldern, då det ställs 
högre krav på barnen. 

 Måttlig: Hos ett barn med måttlig eller svår utvecklingsstörning är funktionsnedsättningen 
tydlig redan under spädbarnsåren och påverkar barnets hela utveckling.

 Svår: Om man har en svår utvecklingsstörning, har man ofta flera funktionsnedsättningar. 
En svår utvecklingsstörning i kombination med ett svårt rörelsehinder brukar kallas 
flerfunktionshinder.

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning skriver på sin hemsida (internet: 
FUB), att som utvecklingsstörd ofta behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig nya saker och 
uttrycka sina tankar och känslor. Många människor har en lindrig utvecklingsstörning och kan delta 
i samhällslivet med viss hjälp, medan andra är i behov av större stöd och träning. Tillsammans med 
utvecklingsstörningen kan flerfunktionsnedsättningar finnas, till exempel rörelsehinder, autism med 
mera. Förutsättningarna för att kunna lära sig och hur väl en utvecklingsstörd person klarar sig, är 
beroende av personligt stöd och tillgång till rätt hjälpmedel.

En utvecklingsstörning innebär att man har nedsatt intelligens, och dessutom nedsatt förmåga inom 
minst två av följande tre områden (ibid.):

 Teoretisk förmåga, det vill säga hur man kan lära sig att läsa, skriva, räkna och annat som 
man tränar i skolan.

 Social förmåga, hur man till exempel kan umgås med andra.
 Praktisk förmåga, hur man klarar aktiviteter i det dagliga livet, som till exempel att äta, 

tvätta sig, klä sig och städa.

Barn i förskolan eller skolan, som på grund av en funktionsnedsättning behöver särskilt stöd, har 
rätt att få det. Barn med utvecklingsstörning går oftast i en vanlig förskolegrupp och kan ha extra 
stöd av en resursperson.

När barn med utvecklingsstörning kommer upp i skolåldern går de oftast i särskola för att få 
anpassad undervisning i en trygg social miljö. En del barn med utvecklingsstörning kan också gå i 
vanlig grundskola (internet: Vårdguiden på nätet, 2013).
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3.2 Digitala verktyg

Begreppet digitala verktyg innefattar olika typer av informationsteknik (IT) i form av TV, dator, 
Ipad, radio, telefax, mobiltelefon och e-post. I denna studie syftar begreppet digitala verktyg på de 
tekniska möjligheter som skapas genom främst datorer och internet. Exempel på sådana verktyg är 
mjukvara som är installerad i en surfplatta eller i en dator, som exempelvis Garageband. För att 
nyansera språket kommer jag även att benämna begreppet digitala verktyg i denna text som 
teknologier. 

3.2.1 IT

IT eller informationsteknik, är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 
framsteg inom datorteknik och telekommunikation (internet: Nationalencyklopedin, 2013). 
Exempel på informationsteknik är:

 Internet

 E-post

 Telefax

 Telefoni

 Radio

 Television

I denna text används begreppet IT som Internet, E-post, dator och mobiltelefoni.

3.2.2 Garageband 

Garageband är ett musikprogram utvecklat av Apple för Iphone, Ipad och Mac-datorer. På Apples 
hemsida (www.apple.com) kan man läsa att programmet fungerar som en inspelningsstudio, där 
man kan spela in och skapa musik med inbyggda mjukvaruinstrument eller genom att ansluta 
traditionella instrument via ett ljudkort. I Garageband kan man spela på de instrument som finns i 
programmet med en muspekare, tangentbord, MIDI-keyboard 2eller direkt på en pekskärm. 
Programmet innehåller även färdiga instrument och inspelade ljud, så kallade ”loopar”. Flera 
ljudspår eller ljudkanaler kan skapas för att bygga upp musiken med flera instrument.

Bild. Garageband

2. Musical Instrument Digital Interface, vanligen kallat MIDI, är ett seriellt elektroniskt gränssnitt ämnat för musikbruk.
De flesta digitala synthesizrar och andra keyboards byggda efter 1984 nyttjar MIDI som ett sätt att kommunicera med 
datorer, andra keyboards, trummaskiner, sequencers, ljudmoduler och kringutrustning. MIDI-protokollet överför inte 
ljud utan endast meddelanden om vilka instrument och toner som skall spelas eller förändras (Wikipedia, 2013a). 
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3.2.3 Smartboard

Smartboard är en stor skärm, som är ansluten till en dator, en interaktiv skrivtavla eller Interaktiv 
Whiteboard (IW). Från datorn projiceras sedan bilden till tavlan via en projektor och för att använda
Smartboarden kan man styra datorn direkt från tavlan med fingrarna eller med hjälp av en penna. 
När man lyfter en ritpenna från pennhållaren längst ner på tavlan, aktiveras ritfunktionen. 
Exempelvis kan läraren gå in på en webbsida och med hjälp av ritpennan, ringa in, rita eller skriva 
direkt på tavlan med den aktuella webbsidan, Powerpoint-presentationen eller kalkylen, i 
bakgrunden.

 Bild lånad från Google

På tavlan finns även en knapp för att plocka upp ett tangentbord på skärmen som läraren eller 
eleven enkelt kan använda när de skall skriva på tavlan. Vissa tavlor har även ett 
textigenkänningsprogram, vilket innebär att programmet i Smartboarden kan tolka det som skrivs 
likt mobiltelefonernas T9 funktion3. Interaktiva whiteboardtavlor finns på många skolor och 
används av lärare och elever för att förstärka presentationer och för att enkelt skapa nytt material. 
Storbritannien brukar ofta pekas ut som ledande, när det gäller interaktiva skrivtavlor i skolan.

I en stor IT-satsning år 2003, infördes interaktiva skrivtavlor i majoriteten av alla klassrum i 
grundskolans år F-5 i England. Syftet med denna satsning var att undersöka och mäta effekten av 
investeringar i Interaktiva Whiteboards. Effekten som skulle mätas var bland annat på lärandet, 
lärares och elevers motivation. Målgruppen för utvärderingen var utvalda avdelningar av varje skola
(secondary school) i London/England. Denna studie ser ett samband mellan användandet av IW-
teknik och elevers resultat. Dock är detta samband tydligast i klasser som har lärare med en 
förståelse för när tekniken är som mest lämplig att använda. När det gäller motivation så verkar 
denna vara störst i den inledande fasen av användandet med IW-tekniken (internet: Skolverket, 
2007).

3.3 Skola och styrdokument

I detta avsnitt redovisar jag de olika skolformerna som undersöks i denna studie samt respektive 
kursplaner. I ett utdrag från Svensk författningssamling (SFS) beskriver jag kort vad som enligt 
skollagen skall ingå i utbildningen för särskoleeleverna.

3.3.1 Grundskolan

Sveriges grundskola innefattar elever från årskurs ett till och med årskurs nio. I kursplanen för 
grundskolan (Lgr11) står det, att undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar 

3. T9 är en patenterad teknik för prediktiv textinmatning för mobiltelefoner. T9 är en förkortning som står för "Text on 
9 keys" vilket kommer från att mobiltelefonen har nio tangenter för bokstäver. Orden som finns i T9 bestäms delvis 
individuellt av mobiltillverkarna men också av mobiloperatörerna. Nya ord läggs till med jämna mellanrum, men den 
sammanlagda summan av antalet ord i T9 är hemlig. En funktion i T9 är att man själv kan lägga till ord, dessa är 
personliga och kan inte ändras av mobiltelefontillverkarna (Wikipedia, 2013b). 
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kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera 
och genom att lyssna till musik. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att tillägna 
sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska
begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang (ibid.). 

I den nya kursplanen (internet: Lgr 11) för ämnet musik används begreppet digitala verktyg för 
första gången. I syftesformuleringen för ämnet musik står det bland annat att: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 
uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskap att använda […] digitala verktyg […] i olika 
musikaliska former och sammanhang (Skolverket, 2011:100). 

I skolverkets stödmaterial för den nya läroplanen för musik beskrivs digitala verktyg på följande 
vis: 

I dag skapas musik i varierande genrer och former ofta med hjälp av programvaror för 
ljud, komposition, notation och inspelning. I kursplanen benämns de här programvarorna,
tillsammans med digitala instrument, för digitala verktyg (Skolverket, 2011:15). 

De musikverktyg som skall ingå i undervisningen är följande (internet: Lgr11) :

För årskurs 4-6

 Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till 
hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. 

 Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer. 

 Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter. 

 Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som 
byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 
instrumentation. 

 Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation. 

 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

För årskurs 7-9

 Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till 
hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

 Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

 Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

 Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som 
byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 
instrumentation.

 Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

3.3.2 Särskolan

Särskolan är en egen skolform, som vänder sig till elever med utvecklingsstörning eller en 
hjärnskada. Dessa elever har på grund av olika funktionsnedsättningar svårt eller ingen möjlighet att
nå målen i grundskolan (Söderman & Antonsson, 2011). Särskolan är uppdelad i grundsärskola för 
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elever med lätt utvecklingsstörning och träningsskolan för elever med måttlig och grav 
utvecklingsstörning. På Skolverkets hemsida (internet: Läroplan för grundsärskolan 2011) kan man 
läsa i kursplanen för grundsärskolan, att i grundsärskolan går barn och ungdomar, som inte kan gå i 
grundskolan, därför att de har en utvecklingsstörning eller ett betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada. Barn och ungdomar med autism eller 
autismliknande tillstånd kan också tas emot i grundsärskolan. 

I grundsärskolan undervisas eleverna i stort sett i samma ämnen som i grundskolan. Ämnenas 
innehåll och omfattning ska anpassas till elevens egna förutsättningar och varje elev ska ha en 
individuell utvecklingsplan (internet: Skolverket, 2001). För elever med en mer omfattande 
utvecklingsstörning finns träningsskolan (se 3.3.3) som är den andra delen av särskolan med en 
egen läroplan. Mottagandet i särskolan innebär, att eleven får rätt att läsa efter grundsärskolans eller
träningsskolans kursplaner. Föräldrar till barn med utvecklingsstörning har rätt att välja skolform 
för sitt barn (3 kap 3 § skollagen) och tacka nej till erbjudande om mottagande i särskolan. Om 
föräldrarna väljer grundskolan innebär det att barnet ska följa grundskolans kursplan.

Heterogeniteten bland elevernas förutsättningar och utvecklingsnivåer är stor inom grundsärskolan 
(internet: Skolinspektionen, 2010). Utifrån varje elevs unika behov, förutsättningar och möjligheter 
ska undervisningen utformas så att eleven utmanas i sitt lärande, och lärprocessen ska inriktas mot 
nationella mål. Generellt bör undervisningen utformas, i för eleverna meningsfulla sammanhang 
med en hög grad av konkretisering, för att skapa möjligheter för en god utveckling långsiktigt 
(ibid.). 

I kursplanen för grundsärskolan (internet: Läroplanen för grundsärskolan2011, s. 72) framgår det 
vilka musikverktyg som skall användas för årskurs 7-9 i undervisningen:

• Rösten som instrument i unison och enklare flerstämmig sång. 

• Melodi-, ackord- och digitala instrument, bas och trumset samt verktyg för  musikproduktion. 

• Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord. 

• Röst och hörselvård. Sångteknik och ljudnivåanpassning i musikaliska  sammanhang. 

• Musikens byggstenar och formelement. Hur de används för att musicera och  komponera musik.

3.3.3 Träningsskolan

För elever med en mer omfattande utvecklingsstörning finns träningsskolan, som är den andra delen
av särskolan med en egen läroplan. I kursplanens mål för träningsskolan årskurs 1-9 (10) i estetisk 
verksamhet står att undervisningen skall ta hänsyn till den enskilde elevens möjligheter och 
förutsättningar att lära, genom teori och praktik. Målet med ämnet estetiskverksamhet är att eleven 
utvecklar sin förmåga att ta emot och uttrycka viljor, tankar och känslor genom estetiskt 
uttrycksmedel. Ämnet ska ge eleven förutsättningar att kunna göra ett personligt val av aktiviteter 
som berikar fritiden. Målet med hela utbildningen är densamma som på särskolan, vilket innebär  
att eleverna skall utvecklas till självständiga individer och få en så god förberedelse för vuxenlivet, 
som möjligt (internet: Kursplan Obligatoriska särskolan, träningsskolan 7-9 (10)). 

Enligt Skolverkets kursplan i musik för träningsskolan innehåller musikämnet följande: 

• lyssna på och uppleva olika sorters musik

• delta i sångstund

• klappa takten

• rim och ramsor
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• dans och rytmik

• spela instrument

• använda cd-spelare och dator

3.3.4 Riksgymnasiet med RH-anpassad utbildning

Enligt riksdagsbeslut (internet: SOU 1998:66) har svårt rörelsehindrade ungdomar under 21 år rätt 
till RH-anpassad gymnasieutbildning. Verksamheten startade som försöksverksamhet år 1964 och 
har sedan permanentats och utvidgats, så att Riksgymnasiet med RH-anpassad utbildning i dag finns
inom de kommunala gymnasieskolorna i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå. Elever från 
hela landet kan studera på Riksgymnasierna, där de tre samverkande delarna skola, habilitering och 
elevhem ingår (ibid.).

Motiv för att anordna utbildning i specialgymnasier/riksgymnasier för en mindre grupp av eleverna 
uppges vara (internet: Skolverket, 2004) :

 Kunskaps- och kompetensbrister finns i små kommuner. Speciell pedagogik och speciell 
kompetens krävs.

 Svårigheter att bygga upp relevant kunskap och kompetens i små kommuner. 

 Samordning av stora resurser för utbildning och omvårdnad krävs vilket inte är praktiskt 
möjligt på många orter. 

 Sociala skäl, där elever uppges ha behov att uppleva gemenskap med kamrater i samma 
situation som de själva. 

 Medicinsk vård tar tid och krafter. Skolarbetet underlättas vid riksgymnasierna då vården 
finns lätt tillgänglig.

 Frigörelsen från föräldrar underlättas om ungdomarna flyttar hemifrån.

3.3.5 Svensk författningssamling (SFS)

En genomgång av de styrdokument för skolan som finns i form av skollag, olika förordningar, 
läroplaner och kursplaner visar på att någon definition av begreppet läromedel inte förekommer. I 
skollagen talas om att eleverna skall ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra 
hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Nedan görs några nedslag i gällande 
styrdokument. 

Grundskoleförordningen (internet: SFS 1994:1194), 2 kap, 24 §, innehåller ett avsnitt om läromedel
som lyder: 

Av 4 kap. 4 § skollagen (1991:1111) framgår att utbildningen i grundskolan skall 
vara avgiftsfri för eleverna och att de utan kostnad skall ha tillgång till böcker, 
skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig 
utbildning. Särskild vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång 
till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne eller ämnesgrupp och som är 
ägnade att ge fasthet och sammanhang i studierna (SFS 1997:599). 

För särskolans elever föreskriver skollagen 6 kap. 4 § på samma sätt att det är ”kommunernas 
skyldighet att eleverna utan kostnad skall ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra 
hjälpmedel”, som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får det dock förekomma 
enstaka inslag, som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven.
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3.4 Hjälpmedel i Musik

I läroplanen för grundsärskolan (internet: Läroplan för grundsärskolan, 2011) står det, att 
undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 
kommunikationsmedel. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper, för att
använda sin röst, musikinstrument och digitala verktyg. De ska även ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang. Undervisningen i ämnet musik ska 
leda till att, eleverna själva ska kunna musicera och lyssna på andra samt använda modern teknik 
som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (internet: 
Skolinspektionen, 2010). 

När de tekniska hjälpmedel för funktionshindrade började utvecklas (Berglund, 1992) beskriver 
Baut och Jönsson (1995) hur de digitala verktygen väckte starka känslor hos olika personer inom 
skola och omsorg. De faror man såg var bland annat att tekniken var för avancerad.

Tekniken är kall och människan är varm. När man tar till tekniska hjälpmedel finns
det risk att människor slutar träna och därmed slutar utvecklas. Utvecklingsstörda 
personer riskerar då att bli isolerade om de med teknikens hjälp kan klara sig själva
(ibid., s. 103).

Vidare beskriver Baut och Jönsson att förutsättningen för användandet bör vara att tekniken inte är 
för avancerad. Detta skulle i såna fall öppna möjligheterna till en större delaktighet i samhället för 
funktionsnedsatta, både vad gäller kommunikation och interaktionen (1995). Nedan beskrivs några 
av de musikverktyg som finns tillgängliga i musikundervisning för funktionsnedsatta.

3.4.1 Musikverktyg

Det finns olika hjälpmedel i musikundervisningen att tillgå för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Några av de vanligaste anpassade instrumenten är bygelgitarr och minibas. 
Bygelgitarren har fyra strängar och är stämd i ett öppet D-ackord. På instrumentets hals sitter en 
bygel och genom att böja den åt höger eller vänster får man fram ackorden D, A och G. 

Figur 1. Bygelgitarr från www.egnatoner.se

Minibasen är en liten elbas. Till skillnad från en vanlig elbas, har den bara en sträng och de olika 
banden har tydliga färg- och ackordsmarkeringar, så att man enkelt ser var man ska trycka. Den 
låter lika bra som en vanlig bas och går att koppla till en förstärkare. Om personen som spelar inte 
har kraft nog att trycka ner strängen kan man spela tillsammans genom att en person spelar och en 
annan person trycker ner strängarna.

Figur 2. Minibas från www.egnatoner.se 
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3.4.2 Bunne-metoden

Musikterapeuten Sten Bunne är upphovsman till flera special instrument, där bland den ovan 
beskrivna bygelgitarren och minibasen ingår. Tillsammans med Per Egon Janols, lektor i 
musikmetodik, har Bunne utvecklat den så kallade MING-metoden (Musik, Introduktion för 
Nybörjare i Grupp). Denna metod kallas även för Bunne-metoden (Bunne, 1996). Bunne-metoden 
är en metod där musiken utgör redskapet för att uppnå personliga utvecklingsmål, medan 
musikaliska delmål används som motivationshöjare (ibid.). Kännetecknande för Bunne-metoden är 
de speciella musikinstrumenten, som möjliggör användandet av olika musikredskap för 
funktionsnedsatta elever. På så sätt kan eleverna uppnå personliga utvecklingsmål genom att arbeta 
med musik (Bunne, 1996).

Bunne-metoden är egentligen fyra individuella metoder, som bygger på en gemensam metodisk 
ram. Dessa fyra metoder delas sedan in i två grupper. Vilken av metoderna som skall användas 
beror på, vad man vill uppnå och vilken målgrupp man arbetar med. 

 Grupp 1. I denna grupp är den första metoden en pedagogisk inriktning för barn i 
förskoleåldern. Den andra metoden riktar sig mot en Bunne-orkester som arbetar med social 
interaktion. 

 Grupp 2. Här finns den tredje och fjärde metoden, som är en specialpedagogisk inriktning 
för äldrevård och personer med funktionshinder.

Utgångspunkten för att använda denna metod enligt Bunne (1996) är att barn och ungdomar/elever 
utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt när de spelar musik och sjunger tillsammans. Men att skapa 
en metod som bygger på musik och samspel, ställer orimliga krav på både lärare, deltagare och 
själva genomförandet, om den inte först har anpassats för dem som skall använda metoden, genom 
att bland annat modifiera instrumenten (ibid.). I Bunne-metoden är musiken ett redskap, och för att 
möjliggöra musicerandet krävs det att instrumenten utvecklas och anpassas efter målgruppens 
förutsättningar. På så vis kan läraren anpassa genomförandet av lektionen och utforma en konkret 
metod med olika moment. En metod som beskriver vad, hur och varför eleven gör det i 
musikundervisningen (ibid.).
 
Andra special instrument framtagna av Sten Bunne är följande (se bilaga 1):

 Entonsflöjt. Finns i utförandet diskant 9 låga toner, diskant 9 höga toner, diskant 18 toner 
och som entonsflöjt bas.

 Klangplatta. Finns med enskilda toner men går att byta ut och köpa set med tre olika 
kromatiska plattor samt set med pentatoniska skalan.

 Stortrumman.

Bunne-metoden finns utarbetad för följande målgrupper:
 Barns normalutveckling 2-8 år
 Social interaktion i grupp, Orkester
 Personer med funktionsnedsättning
 Äldre och dementa

3.4.3 JoyMusic 

I stycket ovanför beskrivs några av de vanligaste anpassade instrumenten för elever med 
funktionsnedsättningar. Ett annat instrument som för närvarande inte ingår i termen ”traditionella 
instrument” är ett verktyg som heter JoyMusic. JoyMusic är ett digitalt instrument framtaget på 
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Furuboda folkhögskola musiklinje, där man arbetar för att utveckla digitala verktyg till 
musikundervisningen. Idén till Joymusic väcktes under projektet Interagera - I spelhålan spelar 
alla dataspel. Projektet gick ut på att ta fram verktyg och anpassade styrsätt för datorer för att öka 
funktionshindrade människors självständighet på olika sätt. Syftet med projektet var att personer 
med funktionsnedsättningar kulle kunna spela samma spel, som kompisar och syskon. Under 
processen växte således tanken om att utveckla möjligheten att som musikintresserad med 
funktionsnedsättning kunna utöva musik och musicera tillsammans på liknande sätt som de utan 
funktionsnedsättning. 

Joymusic är ett musikprogram till Windows som kan styras med olika styrkontroller såsom joystick,
brytare, tangentbord och Guitar Hero-gitarrer. Styrkontrollerna finns i olika varianter och storlekar, 
men vanligast är runda “knappar” i olika storlekar och färger.

Figur 1. Brytare i olika färger

I datorn har man sedan olika ljud som aktiveras via styrkontrollerna. Dessa styrningar kan aktivera 
tolv olika inspelade ljud även kallat samplingar (Wav, MP3 och WMA). En sampling är en digital 
inspelningsmetod som handlar om att kontinuerligt ta en mängd ”prover”, så kallade samples, på 
olika ljud och omvandla dessa i ett siffervärde, dvs ettor och nollor. Omvandlingen sker i en 
sampler och lagrar sedan den digitala informationen i exempelvis en synt eller någon annan enhet 
(Zetterberg, 1998, s. 126). Det går exempelvis att använda en Joybox och 12 brytare och få fram 
tolv olika musikljud, ackord eller melodislingor från gitarr, keyboard med mera. Joybox är en USB 
joystick till PC med 12 uttag, som kan aktiveras med olika brytare. Brytare används för styrning av 
olika datorprogram och kan egentligen se ut, hur som helst. Programmet har många 
inställningsmöjligheter, exempelvis kan man med hjälp av en brytare, hoppa mellan olika kanaler 
och aktivera olika kanaler, genom att trycka på fyra runda plattor som fungerar. När man hoppar 
mellan olika kanaler så skannar man mellan olika alternativa program, som via datorn gör det 
möjligt att spela upp ljud. 

Figur 2. Joybox. De 12 uttagen motsvarar joysticksknapparna (firebuttons) 1-8 och 9-12 motsvarar de 
digitala riktningarna vänster, upp, höger och nedåt.

Upphovsmännen till Joymusic är Håkan Larsson, Per-Olof Hedvall och Jonas Pålsson. Deras vision 
med detta hjälpmedel är att öka möjligheten för eleverna/de funktionsnedsatta, där många tidigare 
bara kunnat sitta bredvid eller medverka genom, eller med hjälp av, en assistent, att själv styra och 
aktivt kunna delta i musicerandet i en musikundervisning. Hedvall beskriver i sin slutrapport från 

17

http://projektsamspel.se/?page_id=104


Interagera - I spelhålan spelar alla dataspel (2005), att kunskap kring datoranpassningar är vitala 
för funktionshindrade människors självständighet, och att det saknas bland annat kunskap kring 
styrlösningar som möjliggör för personer med omfattande funktionshinder att musicera. Vidare 
beskriver han att planer finns inom projektgruppen att arbeta vidare med hur musik kan utövas med 
hjälp av anpassade styrsätt och metoder (ibid.). 

3.5 iTiS – IT i skolan

År 1999 började staten satsa på informationsteknik (IT) i skolan, för att kunna följa med IT-
utvecklingen utanför skolundervisningen (Aderklou, Frutzdorf, & Tebelius, 2003). Regeringen och 
utbildningsdepartementet investerade cirka 1,5 miljarder kronor i projektet iTiS på teknikstöd och 
runt 200 miljoner på kompetensutveckling av 70 000 lärare. Syftet med satsningen var att alla 
elever skulle få möjlighet till en likvärdig utbildning och där socioekonomisk status inte skulle 
påverka tillgången till datorer och internet. Ett annat syfte med denna satsning var att skolan skulle 
erbjuda nya möjligheter till lärande, genom den nya teknologin. I och med denna satsningen skulle 
skolan, läraren och eleverna få möjlighet att ta del av den nya teknologin och på så vis inte inte bli 
begränsad i den samtida utvecklingen. En undersökning, som gjordes i början på 1990- talet, visar 
att skolorna brast på dessa områden vad gäller att integrera ny teknologi i undervisningen. Skolorna 
hade dåliga ekonomiska resurser, dålig teknisk utrustning och samtidigt uttryckte lärarna, att de 
kände sig osäkra på den nya tekniken (ibid.).

En arbetsgrupp, som skulle stödja den påbörjade processen att använda IT som ett verktyg i skolan, 
tillsattes under 2001 inom Utbildningsdepartementet. Deras uppgift var att utarbeta förslag till en ny
nationell strategi, med syfte att ytterligare utveckla, bredda och fördjupa kunnandet om IT för 
lärarna i svensk skola. Därigenom skulle läroplanens mål uppnås bättre. I delrapporten konstateras 
att informationstekniken verksamt kan bidra till, att skapa öppenhet och tillgänglighet för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionshinder. Under våren 2002 presenterade gruppen en delrapport 
med titeln Nästa steg - en ny nationell IT-strategi för skolan. I denna delrapport kan man se framför 
allt tre utvecklingsområden för IT:s roll i frågan om funktionshindrade elevers lärande: IT ur ett 
kompensatoriskt, ett specialpedagogiskt och ur ett kommunikativt perspektiv. Målgrupperna för 
insatserna var lärare, specialpedagoger, resursteam, skolledare, dator- tekniker och inköpare, 
föräldrar, förtroendevalda samt högskolor med lärar- och specialpedagogutbildningar (internet: 
SOU 2003:15).
 

 Det kompensatoriska perspektivet
Tillgänglighet är en förutsättning för att IT ska bli ett möjligt verktyg för den lärande. 
Åtkomsten måste avse både hårdvaran, som exempelvis möjligheten att styra tangentbordet 
på alternativa sätt, och mjukvara som talsyntes för synskadade. Lärarna behöver bättre 
kunskap och ökad medvetenhet dels om teknikens möjligheter dels om tillgängliga 
hjälpmedel. Lärarna behöver även kunskap i hur IT påverkar lärandet.

 Det specialpedagogiska perspektivet
För personer med funktionsnedsättningar ger olika specialpedagogiska anpassningar 
möjligheten till delaktighet, interaktivitet och lärande med hjälp av informationstekniken 
(ITK), exempelvis genom individuellt anpassade ordbehandlingsprogram eller musikredskap
som JoyMusic etc. Specialpedagogiska institutet kan bidra med följande tjänster till stöd för 
lärare och lärandet:
 - Distribuera kunskap: färdiga utbildningar med stöd av IT och de kvaliteter en 

fullvärdig läromiljö på Internet bör ha.
 - Efterfrågad kunskap: en ständigt växande databas som tillhandahåller olika typer av 

information och kunskap.
 - Teknikförtrogenhet: aktuella kunskaper om den teknologiska utvecklingen inom 
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området. 
 Det kommunikativa perspektivet

Möjligheten till anpassad information, det vill säga att informationen ska vara tillgänglig på 
olika sätt. Det ska finnas åtkomstmöjligheter, därför behöver kommunikationsmöjligheterna 
kunna anpassas efter olika människors funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska institutet
kan bidra med samlad information med anknytning till elevers behov av särskilt stöd, 
exempelvis information om hur webbsidor bör vara utformade för att så många som möjligt 
ska kunna tillgodogöra sig dem. De skall även tillhandahålla diskussionsunderlag för att 
diskutera frågor och svar kring viktiga teman samt nätverksstöd och nätverksbyggande 
(ibid., s. 82). 

4. Tidigare forskning
Under denna rubrik behandlas tidigare forskning kring IT- och digitala verktygs användandet i 
musikundervisningen, samt hur dator och musikprogram har potential att förändra hur elever skapar
musik. Vidare kommer jag kort belysa forskningsresultat från bland annat DIMU-projektet och 
Rapport 54 från Pedagogiska institutionen Stockholms Universitet. 

4.1 DIMU

Musikpedagogiskt Centrum i Stockholm har publicerat ett flertal rapporter, som ett resultat av ett 
flertal studier inom projektet Datorer i Musikundervisningen (DIMU). Dessa studier gjordes på 
uppdrag av dåvarande Skolöverstyrelsen i början av 1990-talet. Tre av dessa rapporter kommer här 
nedan att redovisas som delrapport 1, 2 och 3.

4.1.1 Delrapport 1

Projektet Ljudplatsen (Berglund, 1992) var finansierat av Handikappinstitutet, som därmed också 
äger resultatet av projektet, utrustning och programvara. Förutom Handikapistitutet har även 
Skolöverstyrelsens och Musikskolan finansierat detta projekt. 

Målsättningen med detta projekt var:

 Att definiera en Ljudplats där förståndshandikappade på olika nivåer kan skapa och leka 
med musik/ljud själva. 

 Att göra Ljudplatsen synnerligen lätt att sköta för handledare/anhöriga.

 Att ta fram en ljudplats för utvärdering och vidare utveckling.

Syftet med detta arbete var på längre sikt göra datorbaserad musikutrustning tillgänglig för personer
med förståndshandikapp, då detta sätt att utöva musik ger betydligt större möjligheter än 
konventionell musikutövning. Detta antagande baserades på att elektronisk datorbaserad 
musikutrustning ger:

• Möjlighet att utöva musik utan den finmotoriska skicklighet och omfattande träning, som 
krävs för att spela på traditionella instrument. Man kan dessutom byta mellan olika 
musikinstrument ljud utan problem.

• Tillgång till effektljud, som exempelvis hundskall, vindtjut, pistolskott etc. Detta gör det 
möjligt att illustrera ljudsagor och ge karaktär åt musiken.

• Färdiga rytmer, en-tangentackord och andra finesser, som hjälper till att skapa musik enkelt.

• Möjlighet att skapa musik i icke realtid, det vill säga musik som kan byggas upp ton för ton 
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och takt för takt. Detta kan underlätta komponerandet radikalt och ger även en bra översikt 
på ett konkret sätt hur musik byggs upp.

• Möjlighet till instrument, som är anpassade för olika funktionsnedsättningar, till exempel 
MIDI-mikrofonen, som gör det möjligt att styra en synt med hjälp av rösten.

För att utvärdera Ljudplatsen placerades den på en Särskola i Hedemora, några veckor i oktober 
1991. Utrustningen demonstrerades i en rad olika sammanhang för särskoleelever och lärare, vid en 
lokal FUB-sammankomst4 och vid Handikappinstitutets ID-dagar (informations- och 
demonstrationsdagar) i november -91. Demonstrationen av Ljudplatsen blev mycket uppskattad av 
både skola, lärare, elever och närvarande organisationer. Det visade sig dock att det krävdes lägre 
tid än några veckor för att utvärdera projektet, då de flesta av eleverna behövde åtskilliga veckor 
bara för att våga närma sig utrustningen (ibid.). Detta ledde till att projektets tidsplan ändrades och 
en omfattande utvärderingsperiod på tre månader inleddes fram till Mars år 1992, lett av Anna-
Carin Eriksson. Detta ledde i sin tur till att rapporten endast blev en delrapport. Berglund (1992) 
beskriver att den verkliga utmaningen ligger i att göra musiken tillgänglig och utvecklande i ett 
längre perspektiv. Tekniken i sig utgör inget större problem enligt Berglund (1992), problemen 
ligger snarare kring kravbilden utifrån följande aspekter.

 Förståndshandikapp: tillgängligheten är beroende av vilken typ av förståndshandikapp 
eleven har.

 Metodik: är svår att formulera då det inte finns någon erfarenhet inom området.

 Ekonomi: resurser för vidare forskning och utveckling inom området.

Ovanstående aspekter förutsätter att utrustning typ Ljudplatsen utvecklas och används i praktisk 
verksamhet, samt att användande av utrustning har följande kravbild (Berglund, 1992) vilket ledde 
fram till ett egenutvecklat skalprogram i C (se bilaga2):

 Användaren skall inte behöva kunna läsa och skriva, all kommunikation skall ske med 
bildsymboler.

 All kontroll och styrning skall ske med tryckning på Styrplattan. Inga av de knappar som 
finns på utrustningen skall behöva röras.

 Användaren skall självständigt kunna byta övning eller inställning utan att manövrera 
datorn.

 Uppkopplingen skall göras så att utrustningen kan sättas på och av med en enda 
knapptryckning (kraft).

4.1.2 Delrapport 2

I den andra rapporten undersöks olika modeller för arbete med dator i skolan (Hugardt, 1992). 
Utifrån de satsningar som gjordes på datorer inom skolan fram till början av 90-talet, ansåg Hugardt
att de flesta datorarbetena i skolan skiljer sig från ”vanligt skolarbete”, då det oftast var knutet till 
något sorts projekt finansierat av någon annan. Dessutom var arbetet ofta bedrivet av entusiaster, 
som redan var insatta i ämnet eller hade viss kunskap om digital teknik (Jedeskog, 1991, i Hugardt, 
1992). Vidare beskriver Hugardt tre huvudinriktningar, som han ämnade att undersöka, utifrån hans 
betraktelse av svenska skolans datasatsningar/tekniksatsningar. Hugardt presenterade dessa tre 
huvudinriktningar/synsätt formulerade, som frågor eller som skulle kunna var ställda som frågor av 
lärare i denna rapport.

• ”Vad kan datorer hjälpa mig att göra bättre?”

• ”Vad kan datorer hjälpa mig med som jag inte kunnat göra förut?”

4 Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
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• ” Vi inför datorer i arbetet så får vi se vad som händer.”

Under den första frågan och inriktningen menar Hugardt att man ville behålla så mycket som 
möjligt av tidigare existerande metoder och innehåll i undervisningen. Intresset fokuseras på 
huruvida datorerna kan underlätta saker lärare redan gör i undervisningen. Hugardt beskriver att 
beroende vilket skolämne det handlar om och dess innehåll så spelar det stor roll på vilket sätt detta 
synsätt blir naturligt eller kanske det enda möjliga. I detta fall handlar det om verktygssynen på 
datorer i ett specifikt skolämne. Detta betyder att synsättet på kunskapen om datorer och program 
samt dess hantering förutsätts.

Eleverna kan redan ”verktygen”. Hur det går att bibringa eleverna denna kunskap 
ligger inte primärt i intressefältet (Hugardt, 1992, s. 4).

Konsekvenserna av den första huvudinriktningen är, att allt som studeras om den nya tekniken, silas 
genom den redan existerande undervisningens filter. Det vill säga att endast nya delar, som passar in
i det gamla mönstret, får giltighet. Om den nya tekniken skall accepteras i skolan av lärarna, måste 
exempelvis datorn kunna göra samma saker som en lärare gjorde tidigare, fast mycket bättre (ibid.).

För att besvara den andra frågan och huvudinriktningen, förklarar Hugardt (ibid.) att lärarna måste 
definiera klart och tydligt, vad man vill göra och sedan undersöka om datorerna på ett 
tillfredsställande sätt kan svara mot förväntningarna.

Om vi här skulle gå från undersökning till forskning skulle det handla om 
hypotesprövande sådan. Var det som jag trodde, att datorer skulle klara det jag ville,
eller hade jag fel? Vi utgår från klara premisser och det är lätt att kontrollera 
utfallet. Men har vi använt rätt metoder? Har vi använt utrustningen rätt? (ibid., s. 
5)

Konsekvensen av punkt två beskrivs som att man undersökte nya och kanske unika arbetssätt som 
datorerna medförde i undervisningen. Men på grund av att det fanns dåligt med jämförelsematerial 
och kontrollmöjligheter, påverkas resultatets tillförlitlighet. Hugardt (ibid.) menar att försöken ofta 
drevs av entusiaster och att det därmed är svårt att avgöra om det var entusiasmen eller datorn som 
hade störst påverkan på ett eventuellt positivt resultat. En annan viktig aspekt var att de mål och 
förutsättningar för den verksamhet datorerna skulle bedriva, redan var förutbestämda på förhand. 
Enligt Hugardt kan det innebära att entusiasternas hypoteser styr betraktandet, som i sin tur kan göra
att man missar nya uppslag, idéer och intressant information på vägen (ibid.). 

Slutligen beskriver Hugardt (1992) att den tredje punkten eller inriktningen hos lärare inte handlar 
om att man bara skall placera en dator i klassrummet och släppa lös eleverna förutsättningslöst, 
snarare att lärarna måste lära sig den nya tekniken och sedan använda den i undervisningen. 
Sannolikheten är stor att elever, liksom lärare, var för sig och tillsammans, kommer på nya sätt att 
använda sin nyvunna teknikkompetens (ibid.).

Konsekvensen av punkt 3 eller den tredje inriktningen är, att det var svårt att konkret kunna säga 
vad som ska mätas och med avseende på vad. En kvalitativ undersökning är då att föredra över en 
kvantitativ, ”då resultatet inte kan garanteras i säkra faktasatser utan snarare i termer av möjligheter,
riktningar och tendenser (ibid., s. 6)”.

Vidare upplyser Hugardt (1992) om Philiph Charassa i sin föreläsning, Kunskapen det nya kapitlet, 
Västerås november 1991, angående skolans svårigheter i datoriseringsprocessen, att man bör: 

Titta på skolan som process inte på datorn som hjälpmedel, annars datoriserar vi en
ålderdomlig process. Vi bör fråga oss hur datorn som process ska se ut och 
datorisera därefter ( i Hugardt, 1992, s. 7).

Datorer i skolan under början av 1990-talet bör betraktas som en relativt ny företeelse enligt 
Hugardt (ibid.). Vidare beskriver han att en stor del av den pedagogiska processen vid datorarbete i 
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skolan har handlat om, att lära sig själva datorhanteringen (hårdvaran) och speciella program 
(mjukvaran). Det är inte förrän efter dessa två steg som eleven har tillskansat sig tillräckligt med 
kunskap för att börja använda datorn i sitt skolarbete. Om eleverna redan har kunskap i användandet
av digitala verktyg, skulle det rimligen vara lättare att introducera ny programvara i deras skolmiljö.
En annan aspekt som oftast glöms bort, enligt Hugardt, är lärarens egen användning av digitala 
verktyg, som exempelvis användning av datorer i sitt lärararbete, både i klassrummet och utanför. 
”De undersökningar man läser handlar nästan uteslutet om eleven och datorn (ibid.)”.  

4.1.3 Delrapport 3

Kugg (1992) skriver i sin rapport i DIMU-projektet om användandet av teknisk utrustning. 
Utgångspunkten för projektet är att klargöra, om datorn är ett hjälpmedel inom 
musikundervisningen. Tyngdpunkten har varit att undersöka i vilka musikmoment, som datorn kan 
underlätta arbetet, om den kan tillföra undervisningen något nytt, samt i vilka musikmoment datorn 
bör undvikas. 

Kugg beskriver att under läsåret 1986/87 fick hon möjligheten att starta ett försöksprojekt med 
datorer i musikundervisningen på en högstadieskola i Borlänge. För att genomföra detta projekt 
krävdes det finansiering. Borlänge kommunen gick in och bidrog med pengar för inköp av 
utrustning och finansiering av hennes tjänst. Projektet beviljades sedan av Datorprogramgruppen 
och startade vårterminen 1986. Dock gick hela vårterminen åt att installera och lära sig hantera 
utrustningen och de olika programvarorna. 

Läsåret 1987/88 jämförde Kugg för- och nackdelar som den datorstödda musikundervisningen 
medförde. Hon delade upp klasserna, så att en grupp hade datorstödd undervisning och den andra 
traditionell undervisning. Resultatet visade att i vissa moment behövdes inte datorn användas alls, 
medan i andra moment tillförde datorn undervisningen något nytt. Kugg planerade även att göra en 
utbildningsvideo med tillhörande handbok, som skulle visa hur man använder synthesizer och 
datorer i musikundervisningen. Kugg anser i delrapporten, att den digitala tekniken kan förbättra 
musikundervisningen, men kräver längre förberedelse och genomgångar.

Det har känts angeläget att få utarbeta ett pedagogiskt material som visar eleverna 
hur de ska använda datorn, programvaran och kringutrustningen. Materialet har 
utformats så att eleven själv kan starta upp utrustningen (Kugg, 1992, s. 6). 

Ur detta projekt hade Kugg under läsåret 1990/91, tillsammans med eleverna utformat en kursplan, 
för datorstödd musikundervisning. Denna kursplan skapades med syfte att ge möjligheter för lärare 
och elev att snabbt komma igång med teknologierna i undervisningen. Om datorprogrammet och 
inställningarna är för krångliga blir det snarare ett tidsmässigt hinder än ett hjälpmedel i 
undervisningen. “För att datorn skall fungera som ett hjälpmedel måste momentet att starta upp och 
lära sig utrustningen minimeras”  (ibid., s. 37).  

4.2 Musikskapandet

Genom teknologier som datorer och notationsprogram kan vi simulera orkester- och instrumentljud 
vilket innebär att vi kan skapa musik samtidigt som vi hör musiken och de klingande ljuden, till 
skillnad från notation med papper och penna. Musik och ljud är inte en notation utan en grafisk 
representation enligt Per-Johan Ödman, professor i utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet
(Ödman, 1992). Med grafisk representation menar Ödman att digitala verktyg är den direkta länken 
mellan en musikalisk idé och det som låter. Innan digitala verktyg implementerades i 
musikskapandet var skapandet av orkestermusik en abstrakt process tillgänglig för vissa personer, 
men i och med att fler människor kan skapa musik med hjälp av digitala verktyg, ändrades 
förutsättningarna för musikskapande tack vare de möjligheter ny teknologi medför och skapar 
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(ibid.).

Det kan inte upprepas tillräckligt ofta att tillgången till elektroniska 
musikanläggningar öppnat helt nya vägar för tonsättarna. Det är således helt 
adekvat att tala om en revolution inom tonsättarkonsten, vare sig denna redan 
inträffat eller ännu låter sig vänta (Ödman, 1992, s. 2).

Genom att använda digitala verktyg i form av en elektronisk musikanläggning öppnar det upp 
tillgängligheten för musicerandet bland fler utövare vad gäller musikskapandet (Ödman, 1992). 
Men att helt förlita sig på dessa verktyg reducerar möjligheten att utforska de olika dimensionerna 
av musik när det kommer till dynamik, känsla och interpretation. En dator har sina begränsningar 
vad gäller anslag eller tonkaraktär inom olika lägen av ett instruments register (ibid., s. 2). Ödman 
beskriver i sin forskningsrapport (1992) att det är människan som skall styra musikanläggningen 
och inte tvärtom. Vidare beskriver han att ersätta en riktig orkester med en elektronisk 
musikanläggning inte är att föredra om man vill skapa ett ”autentiskt ljud eller känsla” i musiken då 
det digitala verktyget lätt blir statiskt i sitt utförande. Datorn och elektroniken ska uppfattas som ett 
redskap och inte som ett självändamål. ”Den skall ses som vår ljudande penna” (Ödman, 1992, s. 2).

4.2.1 Didaktiska aspekter för elektronisk musikskapande i klassrummet

Vilka förutsättningar som är tillgodosedda för elever och lärare, när det gäller digitalt 
musikskapande i musikundervisningen, är väsentligt enligt Ödman (1992). När det gäller läraren 
måste hen behärska redskapen (Folkestad, 1991). Läraren måste också vara medveten om 
tonåringars musikkultur och risken för kulturkrockar, samt dess omvittnade betydelse för identiteten
(Ödman, 1992). För eleven måste motivation utvecklas och hållas vid liv under undervisningens 
gång om detta inte föreligger från början. ”I annat fall bör eleven avrådas från fortsatt deltagande 
(ibid., s. 11).” 

Vidare beskriver Ödman (1992) önskvärda pedagogiska ramfaktorer för musikundervisning.

 Koncentrationsmöjligheter (studio utan externa störningar)

 Långa tidspass (hela för- respektive eftermiddagar)

 Få elever åt gången (max åtta)

 Två samarbetande lärare, motiverade och didaktiskt kompetenta

 Lärarna ska vara beredda att pedagogiskt fungera både som lektionshållare och som 
handledare, vilket kräver handledarkompetens.

Ödman (1992) beskriver att lärarens viktigaste uppgift när hen arbetar med elektronikstudio, är att 
skapa processer som bidrar till nykonstruktion av kunskap och färdigheter för eleverna.

Det centrala är att eleven själv är huvudaktör när det gäller att konstruera egen 
kunskap. Det är också eleven som – vid behov med lärarens stöd – ska utveckla 
strategier för sitt fortsatta arbete (Ödman, 1992, s. 12).

4.3 Horisontal och vertikal komponerande

I studien Computer Based Creative Music Making (Folkestad, 1996), framkommer bland annat att 
dator och musikprogram har potential att förändra hur elever skapar musik, samt att datorn som 
teknologi fungerar som ett verktyg att realisera musikaliska idéer. Vidare menar Folkestad att 
elevernas tidigare instrumentkunskaper inte påverkar kvalitén på de musikaliska produktioner de 
skapar. Det är snarare elevernas tidigare erfarenheter av bland annat musikskapande, 
datoranvändning och musiklyssnande som påverkar deras val av tillvägagångssätt i själva 
skapandeprocessen. Folkestad menar att ungdomar lyssnar, musicerar och upplever musik själva 
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och i sällskap med andra vilket innebär att eleverna skapar sig en bild och uppfattning om hur 
musik är uppbyggd och ska upplevas. Genom denna erfarenhet kan även de oerfarna eleverna skapa
musik på dator. Möjligheten att skapa musik med hjälp av digitala verktyg för elever utan 
instrumentalkunskaper förenklas tack vara att denna teknologi erbjuder ett interaktivt och 
självutforskande gränssnitt. Detta möjliggör för elever att själv experimentera och klicka sig fram i 
programmet och höra det som skapas live. Denna process menar Folkestad liknar det skapande som 
professionella artister och kompositörer utför. Gränsen mellan amatörer och professionella minskar 
således enligt Folkestad med teknologins hjälp (Folkestad, 1996). 

The computer equipment not only provides the opportunity of creating music in the
same ways as skilful artists have done for the last decades in recording studios, but 
it also offers the possibility for the novice to create music in the way experienced 
composers have done, 'hearing the orchestra while writing the score' (ibid., s. 71).

Vidare beskriver Folkestad att när inspelningar i en musikstudio produceras, innebar det ofta att 
kompositören arrangerar och spelar in instrumenten separat. Denna metod är vanlig då det 
möjliggör för kompositören att arbeta ensam med komplexa inspelningar med hjälp av en dator. 
Folkestad definierar två grundläggande arbetssätt för att komponera med datorer; horisontellt och 
vertikalt (ibid., s. 134).

 Horisontell: är en arbetsmodellen som används med ett färdigskrivet låtmaterial där själva 
arrangeringen och instrumenteringen sker i efterhand då låtens struktur och alla delar är 
inspelade.

 Vertikal: är en arbetsmodell som utgår från att instrumenteringen och låten får sin form 
allteftersom delarna färdigställs. 

Bild 1. The catagories of music making in the outcome space of the empirical study (Folkestad, 1996, s.134).

En viktig faktor i båda metoderna är att först lyssna på resultatet, för att sedan utifrån resultatet välja
nästa steg i komponeringen. I Folkestads definition utgår han ifrån att det är en ensam musiker som 
arbetar med datorn som hjälpmedel och all bedömning sker således av den ensamme användaren. 
Den utvärderande processen är en avgörande faktor i komponerandet och antalet medverkande i 
processarbetet kan påverka resultatet. Den ensamme kompositören speglar med hjälp av datorn och 
inspelningsprogrammet sin insats mot de egna förväntningarna och kraven, medan en grupp 
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musiker kan spegla både sitt eget och de andras spel i förhållande till varandra direkt vid 
inspelningstillfället, så kallad improvisation och i efterhand med hjälp av datorn. Den ensamme 
musikern kan improvisera mot ett redan inspelat material och på så sätt utnyttja det fria spelets 
oförutsägbarhet vilket kan resultera i att den ensamme musikerns interaktionen är mer 
endimensionell i förhållande till en grupp musiker (Folkestad, 1996)

4.4 Datorn och synthesizern

I doktorsavhandlingen Jag kan göra hundra låtar (Nilsson, 2002) analyserar Nilsson processen när 
barn skapar musik med hjälp av datorn och en synthesizer. Syfte med denna avhandling var att 
kvalitativt beskriva processen samt öka förståelsen för användandet av dessa digitala verktyg i 
musikskapandet. Studien genomfördes på en lågstadieskola där eleverna skulle arbeta med ett 
datorprojekt som lärarna själva ville hålla i. Syftet med projektet var att eleverna skulle med hjälp 
av dator och en synthesizer skapa olika musikstycken utifrån fyra uppgifter som läraren delade ut. I 
dessa uppgifter fanns det bland annat olika bilder som eleverna skulle göra musik till. Insamlandet 
av data gjorde Nilsson genom intervjuer, deltagarobservationer och insamlande av datafiler från 
elevernas verk i syfte att kunna se processen fram till deras slutresultat.

Resultatet från den empiriska studien visar på ett komplext och sammansatt 
musikskapande i ett möte mellan barnens tidigare musikaliska erfarenheter, egen 
kulturella praktik, möjligheter hos de digitala musikverktygen och de olika 
erbjudanden att skapa musik som barnen fick under studiens gång (Nilsson, 2002, 
s. 176). 

Nilsson upptäckte i sin undersökning att när ett musikskapande ägde rum, var själva skapandet 
beroende av flera olika aspekter. I detta fall fungerar datorn och synthen som ett verktyg där både 
improvisation, planering och tillfälligheter spelade in. På så vis ökade elevens möjligheter att 
gestalta och utföra sina musikaliska idéer. Form och innehåll i musikstycket påverkades utifrån hur 
eleven nyttjade de möjligheter datorn och synthen erbjöd. I undersökningen framgår det även att 
eleverna hade goda förförståelser och musikaliska idéer i just ämnet musik, vilket underlättade 
deras musikskapande med de digitala verktygen (Nilsson, 2002). Möjligheten att eleverna själva 
kan ”hitta på musik” och förverkliga sina egna musikaliska idéer genom att ”leka fram” ett resultat 
och samtidigt ha roligt, tyder på att ”barnen är i kontroll av situationen” (Qvarsell, i Nilsson 2002, s.
207) och drar paralleller mellan barnens skola och fritid. 

Skolan handlar om att lära, att andra bestämmer och förklarar, att vara tvingad, 
medan fritiden handlar om att leka, ha kamrater, välja fritt själv (ibid., s. 207)

När eleverna identifierar musikskapandet med sin egen fritid kan det tolkas som att de digitala 
verktygen fått funktionen av förstärkning i elevernas kulturella praktik (Bruner, 1967). Barnens 
kunskaper och uppfattningar om musik påverkades genom den kraftiga ökningen av 
meningserbjudanden som datorn och synthesizern medförde. Detta i jämförelse med många av de 
musikinstrument eleverna kommit i kontakt med tidigare. Vidare beskriver Nilsson (2002) att enligt 
studierna är mångfald av skapandeprocesser en viktig del i lärarens arbete med barns 
musikskapande. Studien som gjordes visade även att skapandet inte bara sker på ett sätt, utan på 
många vilket innebär att musikskapandet måste få ta tid (ibid.).

5. Teori
I detta avsnitt belyses den sociokulturella teorin, musikdidaktik samt ramfaktorteori. I texten 
beskrivs även vikten av elevers studiemotivation från ett sociokulturellt perspektiv samt hur 
kunskaper tillägnas och tillämpas som olika redskap. Dessa teorier ligger till grund för 
undersökningen.
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5.1 Sociokulturell  

I ”Dialog, samspel och lärande” (2003) beskriver Dysthe centrala aspekter av sociokulturella 
perspektiv på lärandet. Hon menar att sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn 
på lärande, där en viktig faktor är kunskap som konstrueras genom samarbete i kontext och inte 
primärt genom individuella processer. ”Att delta i sociala praktiker där lärande äger rum är därför 
det väsentliga” (ibid., s. 41). Den fysiska miljön och sociala kontexten vi befinner oss i, påverkar de
aktiviteter vi utför på olika sätt, vilket även påverkar hur vi lär. ”Hur en person lär och situationen 
där han lär, är således en fundamental del av det som lärs” (ibid., s. 42). Hon menar att det finns 
olika synsätt på hur inlärningsmiljöer i skolan kan utformas och lyfter bland annat Deweys teori om 
att läromiljön i skolan bör spegla elevernas liv utanför skolan genom ”autentiska aktiviteter”. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv är lärande i grunden konstruerat socialt. Genom att individen rör sig i 
olika diskurser i skolan och på fritiden, kan mening och förståelse erhållas i kommunikationen och 
mötet med andra och den miljö vi befinner oss i. Således är ett viktigt mål med skola och högre 
utbildning att ”inkulturera” eleverna i olika diskurssamhällen, det vill säga att utrusta dem med 
kompetens att använda begrepp, tankesätt och vedertaget bruk inom grupperna så att de kan fungera
i olika sammanhang (ibid., s. 44). 

Kunskaper och erfarenheter som människan bär på ser därför olika ut, och genom 
kommunikation medieras kunskap och insikter till andra, så att de i sin tur skapar 
mening och förståelse (ibid., s. 42).

Sex centrala karaktärsdrag som utgör grunden i sociokulturell inlärningsteori enligt Dysthe: 

 Lärande är situerat 

 Lärande är huvudsakligen socialt 

 Lärande är distribuerat 

 Lärande är medierat 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna 

 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap  

Musikundervisningen i skolan består till stor del av att kunna samarbeta och lära av varandra utifrån
musicerandet, då det mesta av lärandet sker i grupp. Dewey och Mead (i Dysthe, 2003) anser att 
kunskap skapas genom den kulturella gemenskapen som uppstår i grupper av människor som 
samverkar, såsom deltagande i aktiviteter inom olika kommunikationsgrupper där mening skapas . 
Utgångspunkten är inte den enskilda individen utan den sociala gruppen och den sociala 
gemenskapen där individen ingår och det de skapar tillsammans (ibid.). Dewey ansåg att kunskapen
alltid är inflätad i ett samhälleligt sammanhang och inte kan lösgöras därifrån. Han ställde sig även 
kritisk till skolan, eftersom han ansåg att den gav eleverna en dekontextualiserad kunskap, en 
kunskap som inte grundades på barnens egna erfarenheter. Det vill säga att eleverna lyfter ur den 
vunna kunskapen ur sitt sammanhang och får tänka tillbaka och reflektera över vad de lärt sig och 
varför. På så vis kan elever i dialog med omvärlden och i den meningsskapande lärprocessen, få syn
på sitt eget lärande och därmed också möjliggöra för vidare utveckling och lärande (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999).

5.1.1 Medieringar, redskap och artefakter

Mediering är en relation som länkar samman människor via redskap med världen i olika aktiviteter. 
Världen medieras således till oss av de redskap som ingår i en viss verksamhet. Det innebär att vi 
inte själva kan bestämma oss för en egen tolkning av verkligheten, utan vi låter omvärlden ”tolkas 
för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter” (Säljö, 2000). Världen tolkas av oss
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med hjälp av de medierande redskapen. Med hjälp av medierande redskap både utforskar och 
utvecklar vi vår kunskap om omvärlden och oss själva. Vi föds in i en viss kultur och övertar 
omgivningens förståelse av omvärlden genom att börja använda samma medierande redskap som 
de, något som leder till att vi kommer att uppfatta världen på ett visst sätt. Vidare skriver Säljö att: 

Vi kan med andra ord säga att kunskapstraderingen sker genom att omvärlden 
förtolkas –  eller för att använda det begrepp som är grunden för ett sociokulturellt 
perspektiv: medieras – för barnet genom lek och annan form av samspel med 
personer i omgivningen. Vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och 
agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar” (ibid., s. 
81)

Begreppet mediering innebär således att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna 
ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö, 2000, s. 81).

I ”Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv” beskriver Säljö (2000) att kunskaper lever 
först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och dess tänkande 
eller handling. Enligt Säljö är mänsklig handling en kombination av intellektuell och manuell 
verksamhet. Scheid (2013) beskriver att ”när vi skall göra något för första gången skaffar vi oss 
kunskaper och information i en social sam-praktik, och skapar miljöer där dessa kunskaper kan 
formas”. Vidare menar Scheid att i en musikmiljö kan kunskaper om medierande verktyg som 
exempelvis Bunne-gitarren, JoyMusic eller andra redskap formas och utvecklas av både lärare och 
elever. Detta är en process som kräver att vi med hjälp av yttre medel så som böcker, internet, 
musikkurser eller på något annat sätt tillgodogör kunskaper för att komma igång med musicerandet.
Under hela processen kommer vi sedan att behöva tänka igenom vad vi gör, revidera våra planer 
och diskutera för att lösa olika problem (Säljö, 2000).

Användandet av intellektuella och manuella redskap är helt integrerade med 
varandra som två sidor av samma handling, sedan är det en annan sak att de båda 
typerna av redskap inte nödvändigtvis behärskas av en enskild individ i alla led 
(ibid., s. 76).

Dysthe (2003) menar att redskapen medierar lärande på många olika sätt. Böcker, film och videon 
fungerar som informationskällor för eleven. Anteckningsboken, pennan och datorn är fysiska 
redskap som medierar organisation, lagring och vidareutveckling av innehåll i texter eller egna 
tankar (ibid., s. 46). Fysiska redskap utvecklas som hjälpmedel, där den naturliga mänskliga faktorn
inte räcker till. Människans egna lärande kring ett specifikt problem, gör så att hen måste samla 
erfarenheter och utveckla nya hjälpmedel och tekniker för att lösa problemet. Samtidigt utvecklas 
intellektuella kunskaper. De intellektuella kunskaperna kan sedan i sin tur byggas in i fysiska 
redskap som kan användas i olika sociala praktiker (Säljö, 2000).

Redskap eller verktyg betyder i ett sociokulturellt läroperspektiv de intellektuella 
och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi använder för att förstå 
omvärlden och för att handla (Dysthe, 2003, s. 45)

Säljö (2000) beskriver även att lärandet har en viktig position i vår kultur och är knuten till våra 
föreställningar om ekonomisk och social utveckling. För att öka välstånd och höja livskvalitén anser
numera politiker, ekonomer, företagsledare och andra beslutsfattare att en välutbildad befolkning 
som kan konkurrera om kvalificerade arbeten är den viktigaste faktorerna för att uppnå detta (ibid.).

5.1.2 Proximala utvecklingszonen

Begreppet proximala utvecklingszonen eller ”närmaste utvecklingszonen,”som den även heter 
myntades av Lev Semyonovich Vygotsky (i Dysthe, 2003). Begreppet syftar på vad som är möjligt 
att uppnå med hjälp av andra människor i vår närhet. I denna undersökning kan man definiera 
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närmaste utvecklingszonen som ett område mellan det som lärare och elev klarar av ensam, men 
även det som läraren och eleven klarar av med hjälp av någon annan, exempelvis en assistent eller 
ett digitalt verktyg. Nilsson (2002) skriver om den proximala utvecklingszonen i sin avhandling 
”Jag kan göra hundra låtar”. Han beskriver att “verktygen för musikskapande, datorn och 
sequenserprogrammet fick en funktion liknande den som den vuxne får i Vygotskijs modell” (ibid., 
s. 203). Nilsson menar att dessa redskap, i form av teknologiska verktyg, hjälper barn till nästa 
utvecklingszon.

Utvecklingsområdet i figuren nedan representeras av det område som ligger ovanför basen, ovanför 
den självständiga kompetensen (Partanen, 2007). Den självständiga kompetensen kan förklaras som
att vid varje tidpunkt har en elev en förmåga att lösa uppgifter av viss svårighetsgrad när eleven 
jobbar självständigt (ibid., s. 51). Däremot om eleven enbart får arbeta inom det område som den 
redan behärskar, det blåa området under basen, sker inte samma utveckling. Det blir repetition för 
eleven och utvecklingen stagnerar. I bilden nedan syns den självständiga kompetensen som basen i 
figuren. Om eleven får arbeta tillsammans skapas utmaningar som ligger i elevens 
utvecklingsområde, då sker en utveckling över tid, vilket visas i bildens högra del. I bildens högra  
del har basen utvecklats och omfattar nu det tidigare utvecklingsområdet samt det nya 
utvecklingsområdet. Därmed har en ny utvecklingszon utvecklas, som en del av lärandet och 
utvecklingen. Ett kännetecken för när eleverna befinner sig i utvecklingsområdet är att de har 
engagemang och ett intresse, och att de upplever lärandet som meningsfullt ur deras eget perspektiv 
(Partanen, 2007)

 Figur. Basen och utvecklingszonen, samt utveckling över tid

Sammanfattningsvis beskrivs lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv något som sker i samverkan 
med andra i en social grupp och den gemenskapen där individen ingår. Det sociokulturella 
perspektivet blir således ett viktigt tolkningsredskap i min undersökning eftersom informanterna jag
intervjuat uttrycker önskan om utökade kunskaper i digitala verktyg när de skapar musik 
tillsammans med sina elever, individuellt eller i grupp. Att med hjälp av medierande verktyg, eller 
sociokulturella resurser som Säljö (2000) beskriver det, ge både sig själv och eleverna möjlighet till 
en bredare utvecklingszon i sitt lärande.

Sammanfattningsvis kan man säga att lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv är:

 hur kunskap bildas och var kunskaper finns

 ett samspel och en interaktionen mellan människan och omgivningen

 en kunskap som formas i gemenskap med andra och det är det ”omgivande samhällets 
normer och syn på kunskaper” som människan tar till sig.

Människan använder sitt intellekt och skapar medierande redskap som man 
utvecklar allt eftersom. Med dessa olika redskap skapar individen exempelvis 
artefakter, musik och verktyg som Bunne-instrumentet. (i samtal med Scheid, 
2013).
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5.1.3 Appropriering

Vidare beskriver Säljö (2000) att de redskap som människan tillägnar sig approprieras. 
Appropriering innebär att människan tillägnar sig ett intellektuellt redskap eller lär sig behärska ett 
fysiskt redskap. Detta för att kunna använda dessa redskap för vissa syften och i vissa situationer. 
Appropriering kan ses som en gradvis process genom vilken individen bekantar sig med och lär sig 
att använda redskap i olika verksamheter. På så vis kan individen successivt skaffa sig allt större 
erfarenhet av hur redskap kan användas på ett produktivt sätt (Säljö, 2000).

För att kunna bemästra komplexa intellektuella och fysiska redskap, bör individen gå igenom ett 
antal faser (ibid., s. 124).

• I den första fasen saknar individen förtrogenhet med redskapet och dess funktion i en 
speciell praktik.

• Därefter kommer en fas då man använder redskapet under handledning av en mer kompetent
person.

• I den tredje fasen ökar successivt den lärandes autonomi och förmåga att hantera redskapet 
på egen hand. Individen kan nu avgöra när redskapet skall användas. Stödet från den mer 
kompetenta personen kan minskas eller vara mer indirekt.

Den lärande behärskar nu redskapet eller färdigheten på egen hand. Individen vet när och hur 
redskapet skall användas och har approprierat redskapet.

5.1.4 Motivation

Enligt Dysthe (2003) är det viktigt att alla elever får känna att de gör något meningsfullt på 
lektionerna och faktiskt har möjligheten att göra det. Om eleven exempelvis inte har möjlighet att 
vara med och musicera på samma villkor som de andra i gruppen, riskeras motivationen att sjunka. 
Motivation och engagemang är två viktiga förutsättningar för att lärande ska uppstå och för att 
uppnå detta är det viktigt att skapa situationer i undervisningen som gör eleven motiverad och 
engagerad. För att elever ska ha möjlighet att känna meningsfullhet i det de gör och känna att de 
fyller en funktion i gruppen, krävs det att läraren lyckas skapa en god läromiljö och situationer som 
stimulerar aktivt deltagande. Med hjälp av olika musikhjälpmedel och andra anpassningar kan 
läraren skapa denna läromiljö för eleven, men får samtidigt inte glömma att se på lärandesituationen
ur elevens perspektiv (ibid.). Exempelvis lägger Sveinung Vaage, tidigare verksam vid pedagogiska 
forskningsinstitutet i Oslo, fokus på att se det sociala lärandet ur den andras perspektiv: “Eftersom 
varje människa uppfattar världen på sitt sätt är vi beroende av att ta del av andras perspektiv” 
(refererad i Dysthe, 2003, s. 16).

Å andra sidan är det avgörande för motivationen i vilken mån skolan lyckas skapa 
en god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. Det gäller att 
skapa interaktionsformer och miljöer där individen känner sig accepterad och som 
på ett positivt sätt kan forma den lärandes identitet, bl.a. genom att eleven känner 
sig uppskattad både som någon som kan något och som någon som kan betyda 
något för andra. Redan att delta i och bli uppskattad i en grupp ger motivation för 
fortsatt lärande. Sociokulturella perspektiv visar tydligt att viljan att lära beror på 
upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande 
betraktas som viktiga i de grupper man ingår i (Dysthe, 2003, s. 39). 

5.3 Musikdidaktik

Hanken och Johansen (2004) beskriver musikdidaktik som ett begrepp där lärandet är avsiktligt och 
har lärandeintentioner. Vidare beskriver de att en del av det musikaliska lärandet även sker utanför 
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skolorna. Detta innebär att det kan vara bättre att kalla musikundervisningen i skolorna för 
musikpedagogisk verksamhet, eftersom det musikaliska lärandet elever utvecklar utanför 
utbildningsverksamheten sällan är avsiktlig (2004). Hanken & Johansen beskriver tre olika 
musikdidaktiska utgångspunkter som präglar lärarens musikverksamhet. Sammanfattningsvis 
innebär det att alla musikpedagoger sätter sin egen prägel på den musikverksamhet de befinner sig i,
även om ramar och styrdokument för musikpedagogiska verksamhet är de samma. Beroende på 
utbildning och erfarenhet som de enskilda musikpedagogerna har utifrån de tre utgångspunkterna, 
kan utformningen av deras musikpedagogisk verksamhet se olika ut.

De tre musikdidaktiska utgångspunkterna är:

 Konst-dimensionen. Denna utgångspunkt handlar om ett praktiskt och utövande 
kunskapsområde inom musiken. I vilket musikpedagogen har det praktiserande i skapandet 
och utövandet av musik som huvudkompetens. Det vill säga, kunskapsaspekten och en stor 
del av hantverks- och vardagskulturaspekterna är en baskunskap hos musikpedagogen. Detta
innebär att musikpedagogen har en erfarenhetsbakgrund som är grundad i ett 
konstperspektiv efter att de grundläggande kunskaperna i musikämnet införskaffats. 

 Vetenskapliga-dimensionen. Denna utgångspunkt representerar de intellektuella och de 
språkliga delarna av musiken som kunskapsområde. Dessa delar består bland annat av olika 
musikbegrepp och musikhistoriska analyser. Sammanfattningsvis handlar det om att 
musikpedagogen har sin grundkompetens och huvudfokus på det vetenskapliga i 
musikämnet.

 Allmänpedagogisk utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Musikpedagoger som har en 
allmänpedagogisk utbildnings- och erfarenhetsbakgrund där musik bara är en del av den 
totala ämneskunskapen.

Dessa tre utgångspunkter ger tre olika förståelseperspektiv av musikpedagogisk verksamhet. Alla 
tre utgångspunkter är viktiga för en utveckling av ämnet i sig (Hanken & Johansen, 2004). 

5.4 Ramfaktorteori

Vidare beskriver Hanken och Johansen (2004) ramfaktorer som används och skapar möjligheter för 
undervisning i musikpedagogiska verksamheter. Synen på dessa ramfaktorer kan skilja sig åt från 
lärare till lärare på samma sätt som musikdidaktik. Lärarens och elevens egna förutsättningar kan 
betraktas som en egen ramfaktor i sig. En del lärare menar att ramfaktorer skapar hinder, medan 
andra lärare ser ramfaktorer som både hindrande och det som främjar verksamheten. I denna text 
används begreppet ramfaktorer för att beskriva förhållanden som betingar undervisningen. 

Det finns olika benämningar på ramfaktorer som musiklärare tar hänsyn till i 
undervisningssammanhang. 

 Fysisk: är en kategori som har stor betydelse för musikundervisning och fokuserar bland 
annat på om det finns tillräckligt med plats i klassrummet för att musikundervisning ska ske,
om det är tillräckligt god akustik i rummet eller om det finns grupprum tillgängliga. 

 Tidsmässig: är en ramfaktor i vilket läraren kan se bland annat hur mycket tid man har till 
undervisning och lektionsplanering. 

 Ekonomisk: är de behov som ofta finns i form av instrumentinköp, datorinköp samt alla 
inköp som måste göras för att bedriva undervisning i enlighet med läroplanerna.

 Mål: är målen för elevens lärande. Vad vill man att eleven skall uppnå, vilka sidor i musiken
hos eleven är viktiga att utveckla och hur mycket skall man låta målen styra elevens egna 
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utvecklingsprocess i undervisningen.

 Innehåll: är det eleven skall lära i en musikpedagogisk verksamhet. Detta handlar om vilket
läromaterial eller klassrumsaktiviteter läraren använder för få eleverna att nå de uppsatta 
målen för lektionerna. Sammanfattningsvis handlar detta om lärarens användande av 
exempelvis olika musikbegrepp och instuderingstekniker eller aktiviteter som sång, dans 
eller musikskapande med akustiska- eller digitala verktyg.

 Metod: är de olika sätten läraren lär ut ett bestämt innehåll i undervisningen. Ska läraren 
berätta eller demonstrera för eleven? Skall undervisningen ske i grupp eller individuellt?

 Värdering:  är en faktor som spelar en viktig roll hur läraren vägleder och informerar 
eleven i musikundervisningen. Värderingen kan även vara ett hjälpmedel att förbättra 
undervisningen för både lärare och elev. Därför är det viktigt att läraren bestämmer vad som 
skall värderas, vilka kriterier läraren skall bygga värderingen på samt vem som skall värdera
vem, är det läraren som skall värdera eleven eller är det eleven som värderar sin 
klasskamrat?

 Elev- och lärarförutsättningar: Eleven är sällan ett ”tomt blad” och tar därför med sig sina
egna önskningar, behov, förkunskaper och erfarenheter till musikundervisningen. Läraren 
bör vara medveten om detta innan hen använder sig av de olika didaktiska ramfaktorerna för
att den musikpedagogiska verksamheten skall kännas meningsfull för eleverna. Även 
musikläraren har med sig sin individuella syn på musik och på vad denne anser är en bra 
undervisning genom sina erfarenheter och olika metoder att undervisa. Något som kan 
påverkar hur undervisningen ter sig, exempelvis vilken musik läraren använder i 
undervisningen, vilka metoder hen känner sig bekväm med och använder sig av samt vilka 
målsättningar läraren väljer och prioriterar.

Ovannämnda faktorer är några av många olika ramar som används och finns inom skola och dess 
musikundervisning (ibid., s. 30). Alla dessa kategorier bör ses i förhållande till varandra när den 
musikpedagogiska verksamheten ska planläggas, genomföras, värderas och begrundas (ibid., s. 31). 
Vidare hänvisar Hanken och Johansen (2004) till Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori som beskriver 
övriga ramfaktorer där var och en av dessa har sin begränsning beroende på lärarens förutsättningar 
i undervisningen (ibid., s. 39). Ramfaktorernas begränsningar är ofta förutbestämd utanför själva 
utbildningssammanhanget, något varken lärare eller elev kan påverka. På grund av Lundgrens 
synsätt vad gäller ramfaktorernas betydelse, har lärarutbildningar börjat utbilda lärarstudenter att 
försöka förstå vad som påverkar undervisningens förutsättningar. Hanken och Johansen (2004) 
menar dock att ramfaktorernas begränsningar är svåra att förändra så länge ramfaktorernas innebörd
förblir densamma. ”Att vissa lärare håller fast vid gamla traditioner är nödvändigtvis inte lärarens 
fel” (Hanken & Johansen, 2004).

6. Metod 
Syfte med denna undersökning är att få kunskap om hur lärare använder digitala verktyg i sin 
musikundervisning, riktad mot funktionsnedsatta elever. Undersökningen bygger på en kvalitativ 
metodansats där empirin grundar sig på intervjuer. På grund av studiens begränsade omfång 
gällande ekonomiska och tidsmässiga resurser, använder jag mig av ett så kallat tillfällighetsurval, 
vilket innebär att jag väljer informanter som finns tillgängliga och inom räckhåll (Hartman, 2004).

Monica Dalen, professor vid Institutet för specialpedagogik vid Universitetet i Oslo, beskriver 
kvalitativ forskning på följande vis: ”Ett överordnat mål med kvalitativ forskning är att nå insikt om
fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen, 2007, s. 11). 
I min intervju med informanterna har jag utgått från Johansson och Svedner (1998), där de 
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beskriver att i själva intervjun är endast frågeområdena bestämda, men frågorna kan variera från 
intervju till intervju, beroende på hur informanterna svarar och vilka aspekter de tar upp. 
Intervjuformen kan karakteriseras som semi-strukturerad och syftet med intervjun är att få 
informanterna att ge så uttömmande svar som möjlig. Således bör frågorna anpassas så att 
informanten ges möjlighet att utveckla sina ståndpunkter och resonemang.

Intervjuer, speciellt kvalitativa, ger information som gör det möjligt att förstå 
informantens attityder, förkunskaper, värderingar och intressen, men även lärarens 
syn på undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering (ibid,. s. 43-44).

Enligt Johansson och Svedner (1998) ger intervjun utrymme för informanten att utförligt berätta 
och diskutera kring de frågor som ställs. Intervjuformen kommer inte ge absoluta sanningar utan 
snarare en inblick i hur  informanterna upplever verkligheten. En risk med denna metod är att den 
som intervjuar kan bli för ivrig och således ställer frågor utan att reflektera över informantens svar. 
Risken blir då att intervjun mer liknar en muntlig enkät (Johansson och Svedner, 1998). Resultatet 
av den kvalitativa intervjun är således informanternas synsätt, deras erfarenheter av och inställning 
till digitala verktyg.

6.1 Tillvägagångssätt

I texten nedan beskriver jag hur jag har gått tillväga med mitt urval av informanter, genomförande 
samt hur jag bearbetat empirin.

6.1.1 Urval

Som blivande musiklärare har jag under mina studietid skapat mig ett kontaktnät med olika 
musiklärare runt om i landet. Jag har medvetet försökt hitta mina informanter med så stor logistisk 
spridning som möjligt för att få ett så brett upptagningsområde som möjligt. Detta var i syfte att 
förutsättningarna kan skilja från område till område. Undersökningen skedde på olika skolor i 
Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Jag har valt att inrikta mig på lärare som undervisar 
särskoleelever på högstadiet och gymnasiet, där de följer kursplaner och betyg enligt läroplanen för 
grundsärskolan 2011 och gymnasiesärskolan 2011. Intervjupersonerna arbetar som musiklärare på 
respektive skola.

6.1.2 Genomförande

Informanterna kontaktades via telefon eller e-post ungefär en vecka innan själva intervjun. De fick 
kortfattad information om själva ämnet, samt hur lång tid intervjun beräknades ta. Varje intervju 
beräknades ta mellan 40- och 50 minuter. Informanterna fick utskickat tre öppna frågor att fundera 
över fem dagar innan intervju tillfället.

• Vad gör du i musikundervisningen?

• Hur använder du digitala verktyg?

• Hur tycker du användandet av digitala verktyg i musikundervisningen skulle vara i de bästa av 
världarna?

Ovanstående frågor hade jag även kopierat och lagt fram på bordet så att frågorna låg synliga för 
informanten under hela intervjun. Som komplement till dessa frågor hade jag själv egna frågor som 
jag använde som ”check lista” under intervjuerna (se bilaga 3).

Informanterna blev även upplysta om de etiska övervägande jag gjort från de forskningsetiska 
principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (internet: Vetenskapsrådet, 2002). I 
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dessa föreskrifter redogörs fyra allmänna huvudkrav på forskning.

 Informationskravet: handlar om att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet. Forskaren skall även informera om 
vilka villkor som gäller för deras deltagande.

 Samtyckeskravet: innebär att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke.

 Konfidentialitetskravet: innebär att personer som ingår i forskningen ska ges största 
möjliga konfidentialitet.

 Nyttjandekravet: handlar om att insamlade uppgifter endast får användas för 
forskningsändamål och inte för exempelvis kommersiellt bruk.

Utifrån dessa krav informerade jag om att deras medverkan i undersökningen var anonym och fick 
avbrytas när som helst. Varje informant fick själv ge förslag på dag, tid och plats under vecka 39-41.
Vid samtliga intervjuer gjordes ljudupptagningar med en diktafon eller inspelningsapplikation på 
min mobiltelefon (Smart Voice Recorder). Informanterna gav sitt godkännande till att intervjun 
spelades in, samt fick information om att det inspelade materialet skulle förstöras (raderas) efter 
analys och transkribering.

I boken Intervju som metod (2007) beskriver Dalen vikten av att skapa ett förtroende hos 
informanten. Vidare beskriver hon en intervjustrategi med sex faser som Gamst & Langballe har 
lagt fram i sin studie om intervjusituationer med barn från 1994 (ibid., s. 46). Även om denna 
strategi främst är riktad mot barn som informanter, har jag valt att utgå från dessa sex faser i mina 
intervjuer.

• Kontaktetablering: Enligt Dalen är detta en fas där förhållandet mellan informant och 
intervjuare etableras. För att skapa en god kontakt med sina informanter är det 
grundläggandet att informanten får en känsla av att vara accepterad och det hen berättar tas 
på allvar. ”Detta är en förutsättning för att barnet ska dela med sig av sina upplevelser och 
erfarenheter med största möjliga trovärdighet” (ibid.).

• Metakontrakt: Med utgångspunkt i Gamst & Langballes studie använder Dalen begreppet 
”mellanmänskligt” avtal. Detta innebär att vid intervjutillfället kommer informanten att 
svara på frågor efter en överordnad förståelsestruktur. Denna struktur byggs upp av de 
förväntningar informanten har på intervjusituationen och de frågor som kommer presenteras 
under intervjutillfället. Att informanterna har en viss förförståelse för vad som kommer 
presenteras under intervjun är essentiellt för att informanten ska känna sig trygg. För att 
skapa ett lugnt och stabilt klimat behöver intervjuaren berätta för informanten vad hen kan 
förvänta sig av intervjun, vad syftet med intervjun är och hur den kommer genomföras. I det 
här skedet av intervjun presenterade jag mig själv kort och berättade vad jag vill undersöka 
och vad hen kunde förvänta sig av intervjun.

• Introduktionsfas: I det här skedet presenterade jag mina teman för informanterna så att de 
tidigt skulle få kunskap om vad de var för område jag undersökte men också vad de kunde 
förvänta sig.

• Fritt berättande: Att låta informanten beskriva och berätta hur de tänker kring ett specifikt 
tema. Exempelvis, ”vad är digitala verktyg för dig?”

• Fördjupnings fas: Det fria berättandet följs upp med frågor för att klargöra vissa frågor 
eller missförstånd.

• Avslutande fas: Återkoppling till informanten, visa att deras utsagor har varit intressanta 
och givande för undersökningen.
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På grund av logistiska skäl var jag tvungen att utföra en intervju via telefon med en av mina 
informanter. För att genomföra detta var jag tvungen att ladda ner en applikation (Audio Voice 
Recorder) till min mobiltelefon så jag kunde spela in hela intervjun. Övriga intervjuer skedde på 
informanternas arbetsplats. Inför dessa intervjuer hyrde jag en diktafon från Umeå universitet för att
spela in samtalen med informanterna.

6.1.3 Bearbetning

Att transkribera intervjustudierna och reducera det insamlade materialet till olika teman var en 
process som flera gånger ändrade form genom att två teman till exempel kunde slås ihop, eller att 
ett tema inte svarade på given frågeställning och därför ströks från resultatet. Enligt Trost (2010) 
finns det flera sätt att gå tillväga när man bearbetar sina intervjuer. Jag valde att följa hans tre 
principiella steg i bearbetningen av datainsamlingen.

 Först steget: Intervjuerna bearbetas.

 Andra steget: Resultatet analyseras från transkriberingen i vilken jag funderade över vad 
jag sett och hört under intervjuernas gång.

 Tredje steget: Tolkar den insamlade informationen och lyfter fram det väsentliga och 
viktiga i intervjuerna.

Redan när du intervjuar och samlar in data, sker mer eller mindre automatiskt såväl
en del analyser som tolkningar. När du arbetar med utskrifter och andra 
datamaterial såsom anteckningar sker inte bara analys utan också, igen mer eller 
mindre automatiskt, tolkningar. (Trost, 2010, s. 148)

Med hjälp av inspelningsutrustningen hade jag nu möjlighet att pausa, gå tillbaka och lyssna på det 
inspelade materialet. När jag sedan sammanställt transkriberingen läste jag texten och i samråd med 
min handledare (Scheid, 2013) skapade jag teman utifrån de samtal och diskussioner som ägt rum.

7. Resultat
I denna undersökning är totalt fem personer intervjuade och resultatet redovisas i en 
sammanhängande text. Informanterna som intervjuas, arbetar med elever med olika 
funktionsnedsättningar. Namnen på informanterna är fingerade i syfte att ge texten en personligare 
karaktär. Jag har valt att kalla informanterna för Amelie, Bastian, Caesar, Danielle och Ellen. Nedan
presenteras en sammanställning av de fem genomförda intervjuerna. Informanternas resultat 
redovisas i en löpande text under specifika rubriker, för att enklare kunna urskilja och jämföra deras
resultat i förhållande till rubrikerna i resultatdelen. För att få en språklig variation används orden  
teknologier, verktyg och redskap för att beskriva digitala verktyg i resultatdelen.

Resultatet är uppdelat i följande underrubriker.

 Lärarna – under denna rubrik beskrivs bland annat informantens ålder, kön, bakgrund, 
utbildning, erfarenhet, befattning och vilken typ av elever de undervisar. Vidare beskriver 
lärarna hur en musiklektion kan se ut med deras funktionsnedsatta elever. 

 Digitala verktyg – i denna del redovisas lärarnas kunskaper om digitala verktyg deras 
associationer till digitala verktyg, dokumentation, för- och nackdelar samt hur de använder 
sig av verktygen i klassrummet.

 Funktionsnedsatta är nerprioriterade – i denna del uppmärksammas lärarens och 
elevernas förutsättningar i klassrummet.

 I bästa av världar – under denna rubrik beskriver informanterna, hur de vill att deras 
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klassrum ser ut, om de hade haft obegränsade resurser för användandet av digitala verktyg.

 Återkoppling – i denna del sker en kortfattad redovisning av två av informanternas 
användande av den information och kunskaper om digitala verktyg som de tillägnat sig i 
denna undersökning.

 Sammanfattning – under rubriken sammanfattas det viktigaste från resultatdelen

7.1 Lärarna

Lärare 1 Amelie (Gymnasiesärskolan, Riksgymnasiet för rörelsehindrade.

Amelie är 46 år gammal. Hon har varit verksam som musiklärare i 20 år och arbetat som ensemble-,
sång-, piano- och musiklärare från förskola till gymnasienivå. Utöver lärarutbildningen har hon 
även en folkskoleutbildning. För närvarande är hon tjänstledig på halvtid för studier och fortbildar 
sig till speciallärare. Amelie beskriver att hon har spel och sång på lektionerna samt puls- och 
rörelseövningar för att träna rytm, takt och känsla. Detta gör hon i syfte att befästa pulsen genom 
låta eleverna klappa på sig själv, stampa eller dansa samt använda olika slagverksinstrument. Vidare
berättar hon att de skapar egen musik i form av olika ackordföljder som eleverna själva får välja, 
”eller något groove”. Groovet beskriver Amelie som en känsla av rytmisk energi eller dragkraft i ett
musikaliskt framförande, en kraft som kan stimulerar eleverna att röra sig, något som hon ser som 
en central del i sin musikundervisning.

Lärare 2 Bastian (Grundsärskolan.)

Bastian är 51 år gammal med 34 års erfarenhet som musiklärare. Han är utbildad förskollärare och 
specialpedagog med inriktning mot funktionshindrade. Detta är hans sjätte år på nuvarande skola 
där han arbetar med musik för mellanstadiet, elevens val, samt hela grundsärskolan och deras 
elevens val. Bastians elever är barn på grundsärskolan från förskola till årskurs nio. Bastian 
beskriver att han oftast startar sina lektioner med uppsjungningar för att värma upp rösten och få 
eleverna att slappna av i kroppen. Han arbetar med olika tonartshöjningar, där han spelar olika toner 
på gitarren, med syftet att eleven ska försöka följa med och härma tonerna med sin egen röst. Han 
kallar det för en form av gehörsträning kombinerat med röstkontrollträning. Vidare beskriver 
Bastian att han arbetar mycket med sång, rytm- och pulsövningar med sina elever. Han försöker 
även förbereda sina elever för ensemblespel. Detta gör han genom att undervisa två elever åt gången
varje tisdag i trettio minuter. Under denna halvtimma får eleverna träna att spela tillsammans. Målet 
med denna övning är att successivt kunna öka elevantalet under dessa lektioner så att de slutligen är 
en komplett ensemble.  De yngre eleverna i grundsärskolan är integrerade med andra elever från 
”vanlig” förskoleklass där undervisningen fokuseras på sång och lek. Syftet är att de olika 
förskolegrupperna skall lära sig av varandra och kunna samarbeta tillsammans. Vidare beskriver 
Bastian att lektionerna kan se olika ut beroende på vilken klass han har. Exempelvis när han 
undervisar RH-klassen, en klass där eleverna sitter i rullstol eller har flerfunktionshinder, så jobbar 
han i ett lugnare tempo och använder sig mycket av ögonkontakt för den kommunikativa biten. När 
de sjunger spelar Bastian på sin gitarr och använder låtar de känner igen för att se om de märker 
någon skillnad när han gör olika förändringar i låtarna. Dessa förändringar kan vara tempoväxlingar 
eller att han spelar starkare och svagare i vissa partier. Ett annat exempel är en övning han kallar för 
”sändare och mottagare”. Övningen går ut på att han gör en längre paus i sången för att se om någon
av eleverna ”initierar” att han skall fortsätta, eftersom eleverna vet att sången inte slutar där.

Lärare 3 Caesar  (Kulturskolan)

Caesar är 48 år gammal och har för närvarande en musiklärartjänst på en Kulturskola, han har ingen 
högskoleutbildning men har en folkhögskoleutbildning i grunden. Caesar har jobbat som 
musiklärare sedan år 1991 och jobbar även med elever från särskolan. Caesar använder mycket sång
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och rytminstrumenten i sin undervisningen, han streamar även musik från Youtube för att använda 
som lyssningsexempel om han skall introducera en ny låt för eleverna. När han introducerar en ny 
låt letar han även upp texten som han sedan visar upp på projektorduken. På så sätt kan eleverna 
enkelt följa med texten och sjunga med, men även pröva på att spela instrument till musiken. När 
han använder internet i undervisningen så kopplar han upp sin dator mot en projektor som också är 
uppkopplad mot en PA- anläggning (eng. Public Address) det vill säga en högtalaranläggning för 
publikarrangemang (Zetterberg, 1998). Vidare berättar Caesar att denna PA- anläggning också 
skapar förutsättningar att kunna sjunga karaoke på lektionerna, något som är väldigt populärt bland 
eleverna.

Lärare 4 Danielle (Särskolan)

Danielle är 37 år och utbildad musikterapeut och har vikarierat som musiklärare samt hem- och 
konsumentkunskapslärare. Hon har även läst musikvetenskap samt ett år musik och sång mot en 
Bachelor of Music, på Musicians Institute i Los Angeles, USA. Danielle har vikarierat som lärare på
särskolan i ungefär tre år, varav drygt ett år som musiklärare. För närvarande vikarierar hon som 
musiklärare på en särskola i Västerbotten och sina nuvarande elever har hon haft i cirka 2 månader. 
Danielle berättar att hon jobbar mycket med att hålla en gemensam puls i gruppen, i syfte att 
eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att lyssna på varandra, samt känna musiken och 
rytmen i kroppen. På lektionerna brukar Danielle prata med eleverna om olika genrer och dess 
kännetecken samt avhandlar enklare musikteori som exempelvis olika notvärden och skillnaden 
mellan dur och moll. Vidare berättar Danielle att hon bland annat undervisar gehörslära och fri dans 
på sina lektioner. Utöver det så sjunger eleverna, spelar piano, gitarr och olika slagverk på sina 
lektioner. Hon har åtta till tio elever åt gången, och upplever ibland att det kan vara svårt att väcka 
samtliga elevers motivation på en och samma gång. Hittar hon något som alla tycker om att göra, är 
det en klar fördel. Än så länge har alla elever spelat samma typ av instrument, men hennes tanke är 
att hennes elever inom en snar framtid ska börja spela ensemble.

Lärare 5 Ellen (Grundsärskolan, träningsskolan)

Ellen är 26 år och jobbar som musikhandledare och musiklärare på grundsärskolan och 
träningsskolan. Hon har studerat vid Härnösands folkhögskola till musikhandledare och Kulturama i
Stockholm med en artist inriktning i Jazz, rock, soul och sång. Hon har även gått en utbildning på 
Ålsta folkhögskola med inriktning mot musikal. Ellen har tidigare arbetat som musikhandledare 
under somrarna för KFUM. För ungefär ett år sedan blev hon tillfrågad om tjänsten som 
musikhandledare och musiklärare på grundsärskolan och träningsskolan, där hon arbetar för 
närvarande på deltid. Ellen berättar att de sjunger, spelar och dansar på hennes lektioner. Hennes 
syftet med sina lektioner är att eleverna skall utvecklas som individer både musikaliskt och på ett 
personligt plan. Ellen har endast en elev med individuell undervisning, något hon tycker är synd 
eftersom hon känner att fler elever skulle behöva individuella lektioner, då hon anser att elevernas 
möjlighet att utvecklas i musikämnet ökar.

Snabbfakta om informanterna:

1. Amelie, 46 år med 20 års erfarenhet som musiklärare. Arbetar på särskolan och RH-
gymnasiet. Har en lärarexamen.

2. Bastian, 51 år med 34 års erfarenhet som musiklärare. Arbetar på grundsärskolan. Har en 
lärarexamen.

3. Caesar, 48 år med 12 års erfarenhet som musiklärare. Arbetar på Kulturskolan. Har ingen 
lärarexamen.

4. Danielle, 37 år med ett års erfarenhet som musiklärare. Arbetar på särskolan. Utbildad 
musikterapeut. Har ingen lärarexamen. 
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5. Ellen, 26 år med ett års erfarenhet som musiklärare. Arbetar på grundsärskola och 
träningsskolan. Har ingen lärarexamen.

7.2 Digitala verktyg

Inledningsvis undersöks informanternas associationer till digitala verktyg, för att därefter se om det 
skapar en djupare förståelse i vad digitala verktyg är och kan vara. I denna del redovisas även 
lärarnas kunskaper om digitala verktyg och hur de använder sig av verktygen i klassrummet, samt 
hur de dokumenterar lektionerna och vilka för- och nackdelar de anser digitala verktyg medför i 
användandet. För att göra detta inleder jag med en öppen fråga till dem, om vad de tror att digitala 
verktyg är för något.

7.2.1 Första associationer

Gemensamt för informanterna, är de ser dator är ett digitalt verktyg. Fyra av fem lärare svarade även
att Youtube är ett sådant verktyg. I övrigt säger Caesar och Danielle att Garageband är ett digitalt 
verktyg. Vidare nämner Bastian och Ellen iPad som ett sådant verktyg. Danielle beskriver 
Smartboard som ett verktyg samt olika program till datorn för exempelvis musikinspelning. Ellen 
beskriver även iPhone och videokameran som digitala verktyg. Nedan kommer en kort översikt av 
informanternas associationer om vad digitala verktyg är för dem. 

 Youtube - Caesar, Danielle, Ellen och Bastian använder sig av detta, när de skall 
spela upp musik för eleverna och associerar Youtube som ett 
digitalt verktyg.

 Garageband - Caesar och Danielle nämner detta som ett verktyg som de har lite 
kunskaper i och som de inte använder så ofta.

 iPad - Bastian och Ellen nämner iPad och önskar att de 
hade tillgång till iPads, precis som vissa av deras elever har. 

 Smartboard - Danielle önskar sig en Smartboard till sitt klassrum, eftersom hon 
anser att det är ett viktigt digitalt verktyg i musikundervisningen.

 iPhone - Ellen använder sig av sin mobiltelefon som ett digitalt verktyg för att 
spela upp musik under sina musiklektioner.

När lärarna beskriver begreppet digitala verktyg resonerar de i första hand kring teknisk utrustning, 
som exempelvis datorer och Ipad, men även programvaror som Garageband. 

7.2.2 Vidare associationer

Allt eftersom intervjuerna fortlöper, inser fyra av de fem informanterna att det finns fler digitala 
verktyg som de faktiskt använder i sin musikundervisning, än de som de nämner i början. 
Exempelvis beskriver Amelie att hon först enbart associerade användandet av digitala verktyg med 
datorn, men senare under intervjun berättar hon att hon dessutom använder internet,Youtube och 
olika applikationer i iPaden, så som Magic Piano och Garageband. Hon använder också keyboard 
för att framställa syntetiska ljud. Vidare berättar Amelie att hon använder andra verktyg såsom 
digital videokamera, mobiltelefon och mp3-spelare, för att kunna dokumentera lektionerna. På 
liknande sätt kommer Bastian på, att han använder flera digitala verktyg, till exempel digitala 
trummor, internet och en Zoom i sin undervisning (portabel inspelare, se bilaga 4). Zoom använder 
han för att dokumentera sina lektioner. Bastian beskriver Zoom, som en digital diktafon med 
videofunktion. Även Ellen tillägger senare under intervjun att det finns fler verktyg än de hon 
associerat till i början av intervjun. Hon berättar att hon också brukar använda Spotify. Caesar 
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tillägger att han dessutom använder olika applikationer (utan att specificera dem) i Garageband. 

Nedan finns lärarnas vidare associationer kring digitala verktyg, som de använder i undervisningen 
kortfattat återgivet i punktform:

 Youtube - Amelie använder detta när hon skall lyssna på musik med sina 
elever.

 Mp3-spelare - Amelie har detta när hon dokumenterar sina lektioner.

 Garageband - Amelie använder Garageband för att spela upp loopar. 
Caesar använder sig av olika applikationer i Garageband.

 Spotify - Ellen använder detta för att lyssna på musik i sin iPhone 
under lektionerna.

 Digitala trummor - Bastian använder dessa i sin musikundervisning.

 Internet - Bastian använder detta när han letar material till lektionerna.

 Zoom - Bastian använder detta för att dokumentera lektionerna.

7.2.3 För att dokumentera

Tre av lärarna använder kontinuerligt någon form av digitalt verktyg, för att dokumentera eleverna, 
oberoende vilka resurser de har att tillgå. Bastian berättar att han använder sig av vissa digitala 
verktyg eller som han själv kallar det ”en digital dagbok” för dokumentation, eftersom det förenklar
och underlättar när han skall utvärdera sina elever. Detta är något han anser är viktigt och säger sig 
inte kunna vara utan. Bastian beskriver att detta gör att han har ”större kontroll på vad som händer 
och sker när han undervisar,” samt att det gör att han enkelt kan gå tillbaka och se sina elevers 
utvecklingskurva under terminen. 

Ellen berättar att hon brukar dokumentera med hjälp av en videokamera. När hon dokumenterar sker
det oftast när eleverna har större konserter eller uppträdanden. Detta beskriver Ellen att hon gör ”för 
att eleverna gärna vill se sina egna, men också varandras uppträdanden,” och ”[...] för att eleverna 
uppskattar det väldigt mycket.” Amelie i sin tur berättar att hon alltid har använt sig av någon typ av
verktyg eller redskap för att dokumentera. Innan det fanns möjlighet att köpa in digitala verktyg till 
musikundervisningen använde Amelie en vanlig kassettbandspelare, för att dokumentera och samla 
information från sina lektioner. Numera använder hon sig av digitala verktyg och har köpt in en 
nyare mp3-spelare. Mp3-spelaren använder Amelie för att spela in och spela upp ljud på lektionerna.
Detta gör hon dels i lektionssyfte till sina elever och dels för sin egen del. Genom inspelningarna har
hon möjlighet att lyssna på, vad eleverna säger och hur de sjunger. Nackdelen med att endast spela 
in ljud, är att det inte finns någon möjlighet att i efterhand kunna se eleverna när de dansar, sjunger, 
spelar eller på något sätt interagerar i klassrummet. Därför använder hon även en digital 
videokamera i för att kunna dokumentera lektionerna. På så vis får hon en större möjlighet att 
analysera materialet mer djupgående och omfattande. Ytterligare en anledning till varför hon 
dokumenterar musikundervisningen är att kunna gå tillbaka och se vad eleverna har gjort tidigare. 
Det underlättar även för eleverna att komma komma ihåg, vad de gjort under sina tidigare lektioner. 
Amelie berättar att många av hennes elever inte har så bra långtidsminne, vilket i sin tur skapar en 
”längre startsträcka innan lektionen kan börja”.

 Att ha möjligheten att kunna gå tillbaka och visuellt visa eleverna vad de har gjort 
är otroligt bra verktyg för mig då vissa elever har svårt att ta till sig all information 
och lagra den under en längre period (Amelie, 2013).
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Vidare brukar Amelie spela in eleverna, när de har konsert eller uppträder. På så vis kan hon föra 
över filmen på en dator, som hon sedan redigerar. Efteråt bränner hon ut materialet på en cd-skiva, 
som eleverna får ta med sig hem. Det är något som är mycket uppskattat, både bland hennes elever 
och deras föräldrar. 

Lärarnas användning av digitala verktyg för att dokumentera, sammanfattas kortfattat nedan: .

 Digital dagbok: Syftet är att dokumentera elevers framsteg, utveckling och olika processer 
individuellt och i grupp, samt skapa en ”kommunikationstråd” mellan föräldrar och skola, så
att elevernas målsman kan ta del i sina barns utveckling i skolan.

 Ljud: Digitala verktyg används i syftet att  spela in och spela upp olika lyssningsexempel för
eleverna. Det ger dessutom läraren en möjlighet att lyssna på elevernas sång i grupp eller vid
deras individuella prestationer.

 Bild: Med hjälp av olika visuella digitala verktyg kan lärare spela in och dokumentera 
elevers framsteg, utveckling och olika processer individuellt och i grupp. Det visuella 
digitala verktyget används också för att ge eleverna en visuell genomgång i, vad de har gjort
på tidigare lektioner. Det visuella verktyget underlättar dessutom för lärarna, att ta vid 
lektionen där den slutade förra gången.

Till skillnad från Amelie, Bastian och Ellen, använder varken Danielle eller Caesar något digitalt 
verktyg, för att dokumentera. Danielle motiverar sitt val med att hon inte har haft möjlighet eller 
tiden att sätta sig in i hur man använder exempelvis iPaden. Danielle berättar att hon för tillfället 
endast skriver ner dokumentationen på papper. Caesar berättar i sin tur, att han ställer sig väldigt 
skeptisk och kritisk till att använda digitala verktyg som kameror och dylikt för att dokumentera. 
Han har även frågat skolchefen huruvida man får filma eleverna eller ej, men skolchefen har inte 
kunnat ge något tydligt svar. Caesar berättar att han själv inte spelar in sina lektioner, eftersom han 
tror det kan vara farligt för elevens integritet, om materialet hamnar i fel händer, säger han: 

”Med dagens teknik vet man aldrig vilka som kan komma åt och exponera våra 
barn och ungdomar på nätet på olika sätt.”

7.2.4 Användande 

När informanterna reflekterar kring digitala verktyg under intervjun, får de även berätta hur de 
använder dessa verktyg i deras musikundervisning. Amelie berättar att hon nyss har införskaffat sig 
en iPad med ett integrerat program, som heter Garageband. Där brukar hon spela in och upp loopar i
undervisningen, för att exempelvis göra dans-, rytm- och sångövningar med sina elever. Hon brukar 
även spela in och göra musik både digitalt via appar eller live via ett ljudkort. Ett annat verktyg hon 
använder, är Magic Piano by Smule, där hon och hennes elever kan skapa musik och toner på ett 
lekfullt och relativt enkelt sätt, enbart genom att ta på en skärm. Detta program laddar hon ner från 
internet direkt till deras iPad. Ett annat verktyg som är användbart och som Amelie ofta använder på
sina lektioner, är internet och Youtube. Genom dessa medierande verktyg har eleverna möjlighet till 
olika lyssningsexempel, men även möjlighet att sjunga och spela till sina favoritlåtar. Vidare 
beskriver Amelie digitala verktyg i sin undervisningen som något positivt och som ett nödvändigt 
komplement till hennes traditionella musikundervisning. Hennes lektioner är fokuserade på spel 
med traditionella instrument, samt sång, puls- och rörelseövningar. 

Digitala verktygen har varit revolutionerande för särskoleeleverna med internet och
datorn överlag, därför att de på ett enkelt sätt kan få en bild av vad de vill göra, kan
göra och ska göra. Då många av dem har bra bildminne är det enkelt för dem att 
själva eller med hjälp leta upp låtar på exempelvis Youtube, då de känner igen 
bildrutan på skärmen. Samtidigt så ställer det större krav på mig som lärare att följa
med i utvecklingen och på så sätt skapa en annan form av undervisning än från det 
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jag vanligtvis är van vid (Amelie, 2013).

Bastian berättar att han för tillfället använder en digital Zoom i sin musikundervisning. Zoomen har 
en videofunktion, som möjliggör en dokumentation med både ljud och bild. Zoom använder han, 
när det inte finns tillgång till en iPad. Anledningen till att Bastian inte har någon egen iPad, är att 
skolan inte har beviljat honom att köpa in detta verktyg i undervisningssyfte. Mer information om 
varför Bastian inte har en iPad i sin musikundervisning ges under rubriken 7.9 Funktionsnedsatta är
nerprioriterade. Förutom dokumenteringen så använder Bastian även digitala trummor (se bilaga 5).
Främst använder han detta med elever, som sitter i rullstol, eftersom ”de kan bara rulla in med 
rullstolen och pröva sig fram på, antingen helt själv eller med hjälp av mig”, berättar Bastian. Detta 
dokumenteras varje lektion med hjälp av iPads, som eleverna har tillgång till. Vidare beskriver 
Bastian att han använder datorn, för att ta fram texter som han sedan kopplar upp mot en projektor, 
som eleverna kan se på via en filmduk i klassrummet. Bastian berättar att han ibland använder 
Youtube för att ge olika lyssningsexempel eller rytmövningar till eleverna. Först får eleverna lyssna 
på lyssningsexemplen och rytmövningarna och sedan får de improvisera och koreografera rörelser 
till dem. Eleverna får även dirigera varandra till musiken med syftet att få sina klasskamrater att 
dansa och röra sig efter dirigentens kommando. Detta kallar Bastian för ”kommunikations- och 
samarbetsövningar.”

Även Danielle berättar att hon använder sin dator, för att söka texter på internet, men hon söker 
också material, musik och låtar till musikundervisningen. En internetsida hon använder frekvent när
det handlar om olika lyssningsexempel är Youtube. Det gör hon för att eleverna är välbekanta med 
detta verktyg. När eleverna vill uppträda inför varandra använder Danielle även Youtube, något som
är väldigt populärt bland hennes elever. De flesta av eleverna går själva och letar fram den låt de vill
använda eftersom de vet var och hur man ska söka informationen. Om någon elev inte hittar det hen
letar efter, eller inte kommer på någon låt, hjälper Danielle eller någon av assistenterna till. Ett 
verktyg som finns att tillgå, men som Danielle inte har börjat använda ännu, är iPad. Hon menar att 
det mestadels beror på, att hon själv inte hunnit sätta sig in i tekniken och att hon inte har funnit 
någon bra programvara att använda i musikundervisningen.

Ellen berättar att hon bland annat använder keyboard, el-trummor och iPad, när hon har individuell 
undervisning med elever. Det sistnämnda digitala verktyget använder de bland annat för att gå in på 
Youtube och leta låtar att sjunga till. Syftet med att sjunga till Youtube är, att Ellen har möjlighet att 
hjälpa eleven att utveckla sin sång. Ellen förklarar, att hon lyssnar på låten och analyserar elevens 
sätt att sjunga den. Sedan sitter hon tillsammans med eleven och jobbar med sången för att förbättra 
och utveckla elevens sångteknik. Ellen beskriver att hon mest är kunnig inom sång, i jämförelse 
med trummor, piano gitarr och bas. Därför faller det sig naturligast enligt henne, att lägga sin egen 
expertis och tyngdpunkt på just sången, när hon har sina lektioner. När Ellen har helklass använder 
hon sin iPhone tillsammans med eleverna. iPhonen kopplar hon upp till en PA-anläggning för att 
lyssna på musik, när eleverna exempelvis ska dansa. Dansen beskriver hon, som ett roligt inslag i 
sin undervisning och hon berättar också att hon själv är mycket intresserad av dans. Vidare berättar 
Ellen att hon, liksom de andra informanterna, använder sig av datorn. Främst använder hon den till 
att söka texter på Google, men hon använder också en internetsida som heter ”LetsSingIt”. Ellen 
poängterar att hon tycker det är viktigt att försöka hitta aktuellt och modernt material, så att eleverna
inte bara får höra, som hon själv uttrycker det, ”klassiska barnvisor eller Mora träsk låtar” varje 
gång de har lektion. Det är en repertoartradition som Ellen tycker sig se bland en del musiklärare 
som undervisar funktionshindrade elever. 

Texterna Ellen hittar på nätet skriver hon ut och ger till elevernas assistenter. Ellen berättar att 
hennes elevers möjligheter att läsa och hinna följa med i texten, kan vara och är oftast väldigt 
begränsade. Hon menar att begränsningarna beror på deras olika funktionsnedsättningar. Vidare 
berättar Ellen att hon, liksom Amelie, brukar dokumentera eleverna, när de har större konserter eller
uppträdanden. Hon beskriver att eleverna tycker mycket om detta och att de gärna vill se sitt egna 
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och klasskamraters uppträdanden efteråt. 

Till skillnad från övriga informanter berättar Caesar, att han inte använder digitala program i någon 
större utsträckning. Anledningen är att ”alla program är begränsat för licenser som skolan måste 
betala och köpa in för pengar som skolan inte har.” I klassrummet har han en projektor som han 
kopplar in till datorn, när han ska visa sångtexter eller musikklipp från Youtube. Han använder 
ibland Garageband och gitarrkurser, som finns som färdiga applikationer i datorn. Fler exempel på 
inlagda program, som han använder, är bland annat Intro till gitarr, Ackordtränare samt Intro till 
piano. Vidare berättar Caesar om applikationen Lektionsaffären, där man har möjlighet att köpa fler 
lektioner till Garageband, om man vill fortsätta kurserna. Caesar berättar att han brukar visa sina 
elever, hur man kan dra loopar och bygga enkla musikstycken i Garageband med syfte att eleverna 
själva skall känna igen och kunna experimentera med programvaran. Datorn använder han mest för 
att söka efter musiktexter på internet, som han sedan kopierar till eleverna. Detta gör han, då han 
föredrar att arbeta med texter i pappersform. 

7.2.5 Kunskaper i digital teknik

Fördelarna med digital teknik beskriver informanterna som många. Något som samtliga är eniga 
om, är att dessa verktyg kan förenkla och effektivisera deras lektioner, samt att tillgången på all 
information finns lättillgänglig och är samlad på ett och samma ställe. Dock så säger de att det krävs
mycket kunskap i var och hur man hittar bra program och material som de kan ha nytta av i just sin 
musikundervisning med funktionshindrade elever. Informanterna uttrycker även att tiden är en 
faktor, som spelar stor roll i huruvida de överhuvudtaget ska ha möjlighet att fördjupa sig i- och lära
sig att använda verktygen. De anser att ”detta oändliga informationsflöde” på internet gör det svårt, 
att hitta det de söker, eftersom valmöjligheten av material och program är så omfattande. För att 
underlätta sökandet, berättar informanterna att de vill ha möjlighet, att gå in på ett så kallat 
”länkskafferi.” Det skulle innebära att de snabbt och enkelt skulle kunna välja mellan olika 
pedagogiska verktyg, som de kan ha nytta av i sina lektioner. På så sätt skulle de slippa ägna tid åt 
att sortera bort ”allt annat” som är irrelevant för just deras mål och syfte. Alla fem informanter 
håller med om att skolan ger alldeles för lite tid och utrymme för dem, att fördjupa sig i- och skaffa 
kunskaper om digital teknik. 

Något annat som de fem informanterna är överens om, är att de önskar tillgång till datorer och iPads
i sina musiksalar. Men för att informanterna ska kunna nyttja och använda dessa, anser de att de 
behöver någon form av utbildning i digitala verktyg. Amelie har inte erbjudits någon utbildning i 
digitala verktyg på sin arbetsplats. Den kunskap hon besitter, har hon fått genom att själv leta reda 
på program och information samt genom att prata med andra ämneslärare på sin arbetsplats.  

Bastian berättar att det inte har erbjudits någon större omfattning av utbildning, vad gäller digitala 
verktyg. Den enda utbildning han har erbjudits, är en basal och grundläggande utbildning i 
användandet av programvaror som Word och Power Point. Likt Amelie har Bastian skaffat sig 
kunskaper om digitala verktyg genom att leta, undersöka och tillgodogöra sig informationen på egen
hand. Genom att dela sina erfarenheter med andra och söka information, har han lyckats göra detta. 

Caesar berättar att det nyligen har kommit krav från skolledningen på kulturskolan där han jobbar, 
att dator ska användas i undervisningen. Caesar har själv gått en enklare Garageband utbildning, 
men känner att han skulle behöva mer kunskap i hur han praktiskt kan använda detta i sin 
musikundervisning. Caesar beskriver sig själv som den gamla sortens lärare, som anser att bästa 
sättet att utvecklas musikaliskt är ”att sjunga, spela och nöta in kunskapen tills man har lärt sig 
hantera instrumenten.” Enligt honom skall man i största mån använda sig av det så kallade 
hantverket, det vill säga de traditionella instrument. 

Så länge fingrarna och knoppen fungerar som det ska ser jag ingen nytta i att 
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använda artificiella instrument i klassrummet (Caesar, 2013). 

Caesar ställer sig dock positiv till att ta emot tips om olika digitala verktyg. Han beskriver att det är 
svårt och tidskrävande att hitta alla dessa hjälpmedel, ”och tiden är något vi lärare har lite av i 
lektionsplanering”. Trots att Caesar inte använder digitala verktyg i någon stor omfattning, tror han 
att det finns bra hjälpmedel för funktionsnedsatta. Caesar tror också att dessa verktyg skulle kunna 
underlätta för elever på särskolan. Dock poängterar han att hantverket är det primära i sin 
musikundervisningen, men att den nya tekniken ”inte går att backa eller blunda för”. 

[…] vi är i dataåldern och den har bara börjat vare sig vi vill det eller ej, men att ta 
en gitarr i handen är något speciellt för själen något som ett digitalt verktyg aldrig 
kan ersätta (Caesar, 2013).

Danielle beskriver att hennes kunskaper i användandet av digitala verktyg är små. Liksom några av 
de andra informanterna, uttrycker hon att hon skulle behöva fördjupa sina kunskaper i hur hon kan 
använda digitala verktyg i musikundervisningen. Vidare berättar Danielle att hon saknar en 
kunskapsbank att tillgå. Med kunskapsbank menar hon en hemsida för musiklärare på internet, där 
man kan dela med sig av tips på bra programvaror, lektionsmaterial och länkar. Det skulle underlätta
hennes användning av digitala verktyg i musikundervisningen. Danielle berättar att hon fick gå en 
utbildning på skolan tillsammans med andra ämneslärare för två år sedan. Utbildningen handlade 
om hur man använder en Smartboard, men av någon outgrundlig anledning, som hon inte vet eller 
fått förklarad, har hon inte fått tillgång till ett sådant verktyg efter utbildningen. Det innebär att 
Danielle inte har någon möjlighet att använda sina nyförvärvade kunskaper i sin undervisning. Hon 
tycker själv att det är tråkigt att det blev så, eftersom hon kan se nyttan av att använda Smartboard i 
musikundervisningen. 

Om man har tillgång till digitala verktyg, så som Smartboard, kan det vara lättare 
att följa upp initiativ från eleverna, eftersom man då snabbt kan få fram det 
material man eventuellt behöver i situationen (Danielle, 2013). 

En annan aspekt på digitala verktyg som Ellen belyser, men som de andra informanterna inte 
nämner, är ” en samtida skola.” Som tidigare nämnts anser hon att det är viktigt att lärare försöker 
hålla sig uppdaterad och modern i sin musikundervisning, ”för att eleverna skall känna att skolan 
hänger med samtiden”. För att göra detta söker Ellen själv information på nätet för att hitta program 
och digitala verktyg som hon kan använda i musikundervisning. Men på grund av hennes 
begränsade kunskaper, önskar hon i likhet med Danielle, att det fanns någon typ av kunskapsbank 
eller ”länkskafferi” som hon enkelt kan gå in och välja program och applikationer från, som passar 
hennes lektioner. Det skulle underlätta och effektivisera hennes lektionsplaneringar avsevärt. 

7.2.6 Fördelar

Amelie anser att fördelarna med digitala verktyg är många och ger exempel på allt från förenklade 
lektioner genom användandet av internet, Youtube, Garageband och Music Piano till att spela in och
dokumentera. Bastian och Danielle beskriver fördelarna med digitala verktyg som ett hjälpmedel 
och komplement att effektivisera sina lektioner. 

Att enkelt kunna hitta texter, lägga upp låtlistor i power point samt ha utrustning att 
kunna göra inspelningar och spara dem är guld värt (Bastian, 2013) 

Han anser även att delaktigheten och självständigheten för eleverna ökar med hjälp av digitala 
verktyg. Vidare berättar Bastian att han testade ett program, som heter Acustica Mixcraft med sina 
elever i grundskolan. Denna lektion blev väldigt lyckad enligt honom själv och i det programmet 
använder han färdiginspelade loopar, samplade ljud och komp från olika instrument för att skapa 
musiken. Eleverna kan även styra olika pulser och tempon med hjälp av programmet. Det är ett 
verktyg som han tycker fungerar bra och som är relativt enkelt att hantera. Detta verktyg har 
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Bastian inte prövat med sina elever på grundsärskola, men säger att han nu skall göra det. 
Anledningen är att han helt enkelt inte tänkt på möjligheten att använda detta verktyg med 
särskoleeleverna före denna intervju. 

Liksom Bastian beskriver Ellen att en av de viktigaste fördelarna med digitala verktyg är 
möjligheten till delaktighet för alla elever. Hon menar att dessa verktyg kan ge mer plats åt elever 
som hamnar i skymundan. Främst handlar det om, enligt Ellen, att dessa elever ska ha samma 
möjlighet som de andra eleverna att stå på scen, att kunna uppträdande på lika villkor. Att 
”synliggöra alla eleverna i en show, så att alla får ta del av rampljuset” är något som Ellen 
värdesätter högt i sin undervisning. En annan fördel som hon nämner, är att mycket information 
finns snabbt och lättillgängligt på internet. Informationen genererar i sin tur effektivisering av 
hennes lektionsplaneringen. Effektiviseringen handlar om att hitta texter, låtar och annat material 
för undervisningen, samt att hålla sina lektioner moderna och uppdaterade. 

Caesar som inte använder speciellt många digitala verktyg i sin musikundervisning, säger sig ändå 
kunna se nyttan med den befintliga teknologin som finns. Fördelarna han beskriver är bland annat 
möjligheten att kunna söka material på nätet på ett enkelt sätt, hämta musik och texter. Caesar 
nämner även tillgången till bra undervisningsprogram som han kan använda i sin undervisning, 
exempelvis om eleven ska lära sig spela gitarr. Vidare beskriver Caesar det digitala fenomenet som 
att allt finns tillgängligt och att ”det är ett oändligt flöde med information samlat på ett och samma 
ställe”. Caesar anser även att programvarorna som finns att ladda ner på internet, oftast är 
utformade så att det skall vara enkelt för de flesta att använda dem. Men Caesar anser att det krävs 
viss förkunskap i hur och var man kan hitta rätt program, då informationen enligt honom, som 
tidigare nämnts är ”oändlig och tidskrävande” att finna. 

En kort sammanställning av fördelarna från informanterna redovisas nedan i punktform.

 Förenkla lektionerna
 Komplement till den traditionella undervisningen
 Ökar delaktighet och självständigheten
 Synliggöra eleven
 Tillgänglighet
 Hitta information
 Musicera ihop som en grupp

7.2.7 Nackdelar

När det gäller nackdelarna med användandet av digitala verktyg i musikundervisningen, delar alla 
fem informanter åsikten om att den taktila delen i undervisningen är otroligt viktigt. Amelie säger 
att känslan, rörelsen och användandet av de traditionella instrumenten aldrig går att ersätta med det 
digitala. Med det menar hon, att fysiskt slå på en sträng eller trumma inte är samma sak som att 
trycka på en iPad-skärm. Då många av hennes eleverna är begränsade i sin möjlighet att röra sig, 
tycker Amelie att det är viktigt, att de fysiskt får använda sin kropp för att kunna få ut toner och ljud
från sina instrument, med hjälp av sina egna händer, armar eller ben. Danielle berättar att hon tror 
det verkliga ”hantverket” skulle kunna glömmas bort, om digitala tekniken fullständigt tog över. 

Digitala verktyg bör ses som ett hjälpmedel och komplement till traditionella 
instrument, och att dessa komplement och hjälpmedel aldrig kan ersätta känslan 
från exempelvis ett riktigt stränginstrument, trumskinn eller akustiskt piano. Att ta 
på instrumenten och uppleva vibrationerna där det autentiska ljudet skapas direkt, 
är inte samma sak som att trycka på en skärm för att återskapa original-ljudet av 
instrumentet. Eftersom människan använder sig av olika sinnen som måste 
stimuleras är bland annat den taktila, den proprioceptiva och den vestibulära delen i
undervisningen viktiga faktorer (Danielle, 2013). 
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Nackdelar och risker med att förlita sig för mycket på digitala verktyg enligt Ellen, kan vara att 
tekniken inte fungerar som den ska. Ellen berättar att på en av hennes tidigare lektioner skulle de 
lyssna på musik, men att ljudet inte fungerade när de slog på musikanläggningen. För att lösa 
problemet la hon sin iPhone på ett bord så de kunde lyssna från mobilens högtalare istället. Ellen 
berättar att resultatet inte blev det bästa, eftersom ljudbilden blev sämre, vilket i sin tur ledde till att 
det var svårt att dansa och lyssna till musiken. En annan nackdel beskriver hon som att sparade 
dokument och ljudklipp på exempelvis en dator kan försvinna och raderas. Risken att detta sker 
enligt Ellen, är större om man har dåliga kunskaper i digital teknik. Liksom de andra informanterna 
anser Ellen att eleverna ska ha möjlighet att fysiskt få känna och spela på akustiska instrument. Två 
andra aspekter som de andra informanterna inte nämner, men som Bastian och Caesar 
uppmärksammar, är risken att som lärare glömma bort ögonkontakten mellan lärare och elev. 
Bastian menar att fokuseringen och blicken kan lätt hamna på en skärm, istället för att ha ett 
samspel mellan varandra genom ”att kunna kommunicera via ansiktsuttryck och blickar”. Samspelet
och olika sätt att kommunicera mellan lärare och eleven, anser Bastian är en viktig del i själva 
musikundervisningen. 

Genom ögonkontakt så bygger man en kommunikationen mellan lärare elev och 
elev till elev (Bastian, 2013).

Även Bastian beskriver vikten av att fysiskt använda sig av traditionella instrument, och inte 
glömma hantverket. ”En touch-skärm kan aldrig ersätta en gitarrsträng.” Caesar beskriver 
nackdelarna med att eleverna kan lätt fastna på nätet och spela spel, Facebookar eller gör andra 
saker som inte är relevant för själv lektionen. Vidare menar Caesar att eleverna missar den sociala 
interaktionen i klassrummet och hur man kommunicerar med varandra i det ”verkliga” livet. Eller 
som han själv uttrycker det, ”de chattar hellre än att prata med varandra face to face.” Personligen 
har han inget Facebook konto eller andra digitala medier, och enligt honom själv, kommer 
förmodligen aldrig att skaffa det heller.

Vill jag någon någonting så tar jag upp telefonen och ringer eller knallar över och 
säger det jag vill ha sagt (Caesar, 2013).

De nackdelar som kom upp under intervjuerna är sammanställd i punktform:

 Eleverna går miste om det taktila och motoriska
 Tekniken havererar
 Den sociala interaktionen i klassrummet kan minska
 Elev och lärare tappar ögonkontakten och samspelet sinsemellan 
 Elever använder tekniken till att göra andra saker som ej är relevanta för lektionen
 Lärare har för lite tid att sätta sig in i tekniken
 Det finns för lite resurser ges för att kunna nyttja och utveckla befintlig digital teknik.

7.2.8 Smartboard

Under intervjun om fördelarna med användandet av digitala verktyg, kommer Smartboarden högt 
upp på tre av informanternas önskelista. Ett verktyg de inte har men anser skulle vara till en stor 
fördel och hjälp i deras musikundervisning. 

Danielle berättar att hon ser många fördelar med en Smartboard i sin musiksal. Hon tror bland annat
att planeringstiden skulle kunna förkortas med en Smartboard. Hon berättar att det skulle vara en 
klar fördel att ha allt material tillgängligt i en datorn. Det skulle innebära att hon slipper exempelvis,
”dra ut en massa overhead-blad på sångtexter”. Danielle tror även att det skulle kunna göra stor 
skillnad tidsmässigt ifall allt var samlat i en datorn, då hon i sådana fall skulle kunna skicka över 
materialet via intranätet och klicka upp lektionen på Smartboarden. På så sätt skulle hon ha all 
information och material på bara några sekunder. Som det är nu måste hon boka en projektor som 
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hon sedan kopplar upp mot sin laptop, vilket enligt henne tar tid och kräver framförhållning. Vidare 
beskriver Danielle att med en Smartboard i klassrummet skulle det även bli lättare att visa 
exempelvis videoklipp på musik från olika kulturer. 

Genom att visuellt visa olika sorter av instrument, och ha möjligheten att diskutera 
musikhistoria och olika genrer via en Smartboard, skulle enligt min mening öka 
elevernas möjligheter att fördjupa sig i musikämnet (Danielle, 2013). 

Danielle anser att musikämnet inte bara handlar om att kunna spela, utan även få möjlighet att 
uppleva musiken från olika perspektiv. Danielle hänvisar till läroplanen för grundsärskolan 
(2011:70), där det bland annat står ”att genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att bland annat jämföra och reflektera 
över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer.” Även Amelie och Bastian delar Danielles 
åsikter vad gäller fördelar med att ha en Smartboard i sina klassrum. Amelie säger att hon var först 
på sin nuvarande arbetsplats med att introducera detta verktyg. Hon lyckades till och med få 
skolledningen att köpa in några Smartboard, men blev själv utan.  Anledningen till att hon inte får 
någon Smartboard till sitt klassrummet tror Amelie beror på ekonomiska skäl, samt att 
skolledningen anser att hennes 75% tjänst inrymmer för få timmar för att motivera ett sådant dyrt 
inköp. Amelie motiverar sitt önskemål att få arbeta med detta verktyg i sin musikundervisning, med 
att en Smartboard skulle underlätta och effektivisera hennes lektioner ur många olika aspekter. 
Amelie beskriver att om hon har en Smartboard kan hon lägga in planeringen färdigt i olika mappar.
Sedan kan hon enkelt komma åt materialet på lektionen bara genom att klicka på tavlan. Eleverna i 
sin tur har större möjlighet att själva kunna ta del av undervisningen genom alla olika interaktiva 
musikprogram som finns tillgängligt på internet. Amelie beskriver att om eleverna fysiskt kan skapa
musik på ett enkelt sätt bara genom några handtryck på tavlan, kommer det att öka deras 
delaktigheten på lektionen avsevärt. Även Bastian vill ha en Smartboard i sin musiksal. Han ser 
möjligheter att kunna koppla ihop en ljudinspelning eller en låt med en specifik symbol. Eleven kan
sedan välja vilken låt eller ljudinspelning de vill höra eller sjunga genom att peka eller trycka på 
symbolen på tavlan. Om eleven exempelvis vill sjunga Lilla Katt så kanske bilden på en katt finns 
framtagen på tavlan. Bastian beskriver att elevernas associationer mellan symbolen och sången gör 
det enklare för dem att kommunicera och aktivt välja vad de vill sjunga. ” På så vis kan jag öka 
elevernas delaktighet och medbestämmande i min musikundervisning.” 

Fördelarna med att ha en Smartboard enligt mina informanter har jag sammanställt och punktat upp.

• Effektivisera och förkorta planeringstiden: Kunna arbeta med sin egen dator och 
lektionsplanera för att sedan lägga upp sina lektioner färdigt på en Skydrive. Slippa dra 
omkring på en vagn med allt material så som textblad, pärmar, noter och dylikt.

• Tillgänglighet: Filer, mappar och material samlat på en Skydrive som läraren enkelt kommer
åt på sin Smartboard. Snabbt kunna komma ut på internet om man skall visa ett musikklipp.

• Visualisering: Möjlighet att visa symboler, bilder och filmklipp.

• Delaktighet: Öppna upp möjligheterna för eleverna att prova olika musikprogram och 
musikspel på Smartboard.

7.3 Funktionsnedsatta är nerprioriterade 

Fyra av informanterna anser att deras elever är nerprioriterade i jämförelse med övriga elever. Med 
det menar de att elever som inte går på särskolan har större möjligheter att ta del av 
musikundervisningen än de med funktionsnedsättningar. Exempelvis berättar Ellen att hon jobbar på
två olika skolor och att förutsättningarna skiljer sig vad gäller utbud av instrument i klassrummet. På
grundsärskolan berättar Ellen att musiksalen också används av övriga elever på skolan vilket 
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innebär att hon har ett klassrum som är främst anpassat för elever utan funktionshinder då enligt 
henne ”särskolan är en nerprioriterad verksamhet.” På träningsskolan finns det mer instrument  
anpassade till eleverna med funktionsnedsättningar, men även där är utbudet smalt. Ellen tycker att 
det saknas förutsättningar i musiksalarna för att kunna hålla moderna och uppdaterade lektioner med
digitala verktyg. Hon tror att elever med olika funktionsnedsättningar är generellt nerprioriterad i 
jämförelser med elever som går i ”vanlig” klass eller grundskola. Varför vet hon inte men anser att 
det är synd, då enligt henne denna målgrupp är den som kanske behöver digitala verktyg mest i sin 
musikundervisning. Vidare anser Bastian, Danielle och Amelie att det är märkligt att vissa 
ämneslärare har tillgång till Smartboards i sina klassrum men inte de. Avsaknaden av Smartboard är 
något som de i intervjun uttrycker de saknar i sina klassrum. 

Till skillnad från Amelie och Danielle har varken Ellen eller Bastian någon egen iPad, det är bara 
vissa elever som har tillgång till det i deras klassrum. Anledningen till det tror Bastian beror på att 
iPaden inte ses som ett musikinstrument i musikundervisningen av skolledningen. På grund av 
skolledningens synsätt gällande iPad som musikinstrument, tror Bastian att det är svårt att legitimera
användandet av iPaden i musikundervisningen, även om motiven för att skolledningen ska köpa in 
detta digitala verktyg till alla särskoleelever och musiklärare är starka. 

Jag tycker det är konstigt att iPaden inte används utifrån musiken utan från helt 
andra behov och kriterier. Dessa behov och kriterier gynnar tyvärr varken oss eller 
eleverna. Jag tror även att detta verktyg kan hjälpa elever som inte når upp till 
skolledningens kriterier för att få en iPad (Ellen, 2013).

Orsaker och hinder som kan ligga till grund varför informanterna anser att deras elever är 
nerprioriterad i skolan.

 Ekonomiskt: Lärarna får inte Smartboard till klassrummet på grund av ekonomiska skäl.

 Inköp: Inköp av instrument är främst riktade till elever utan funktionshinder

 Svårt att motivera: Skolledningen ser inte nyttan i att köpa in verktyg som iPad.

 Utformning av klassrum: Dåliga förutsättningarna för eleverna att använda sina datorer i 
klassrummet samt röra sig fritt med rullstol. Exempelvis möjligheten att ta sig till trumsetet 
eller skapa musik på datorn.

7.4 I den bästa av världar

I slutet av varje intervju bad jag mina informanter att beskriva hur deras drömklassrum ur ett digitalt
perspektiv kan se ut om pengar och resurser var obegränsade. Amelie upplever att tiden inte räcker 
till och att i bästa av världar skulle hon ha möjlighet att ägna lika mycket tid åt den digitala 
undervisningen som den traditionella. Som det ser ut nu så har eleverna ingen möjlighet tidsmässigt 
att använda sig av sina datorer i klassrummet, då det krävs en hel del förberedelser. Dessa 
förberedelser beskriver Amelie bland annat som möjligheten att ha en stol och ett bord att jobba vid.
Det är även svårt för vissa av eleverna att bära sin dator från sitt klassrum till musiksal. Amelie vill 
ha ett klassrum som är förberett och klar att använda vad gäller den digitala teknik. Hon vill även ha
ett klassrum som är funktionsmässigt utformat för eleverna, så att instrumenten är tillgängligt och 
att lektionen är enkel att starta upp. ”Jag vill snabbt kunna komma igång med lektionen vare sig det 
gäller att använda sig av en inspelningsstudio eller ha ensemblespelande i grupp (Amelie, 2013).” 

Vidare vill Amelie att eleverna skall känna att det är deras musiksal och att ”det är bara att komma 
in och använda sig av utrustningen när de känner för det, förutsatt att salen inte är bokad” tillägger 
hon. Detta är även något som Caesar påpekar och tror skulle kunna”effektivisera lektionerna genom
att bara gå in i musikrummet och allt finns där fungerande.” Amelie önskar även att det skulle 
finnas en it-tekniker att tillgå ifall det uppstår problem. En resurs som kan ge henne support och tips
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på olika program och applikationer. En resurs som ser till att utrustningen i klassrummet fungerar 
som den ska när lektionen börjar.

När jag pratar med Danielle beskriver hon den bästa av världar som valmöjligheten att ha en 
Smartboard i klassrummet. Hon vill även ha en inspelningsstudio som eleverna, med hjälp av 
enklare program, kan experimentera och skapa sin egen musik i. Sitt klassrum vill hon även utforma
så att eleverna har möjlighet att sitta ner och arbeta med sina iPads eller datorer på ett smidigt sätt. 
Som klassrummet ser ut nu, har eleverna ingen möjlighet att på ett smidigt och effektivt sätt göra 
det. Danielle skulle även vilja få möjlighet att fortbilda sig på området vad gäller digitala verktyg i 
klassrummet. Till skillnad från Amelie så vill Danielle gärna lära sig mer om hur all elektronik 
fungerar i musiksalen utan att behöva ha en it-tekniker som gör allt åt henne, men tillägger att hon 
gärna har en it-support att tillgå som kan tipsa och visa vilka musikprogram som finns och hur dessa
kan underlätta och effektivisera hennes undervisning. 

I likhet med Danielle så vill även Ellen och Bastian ha en Smartboard i sitt klassrum, Bastian 
beskriver möjligheterna med att ha tillgång till en Smartboard, och hur det kan förenkla och 
effektivisera förberedelserna inför varje lektion, då han anser att tiden inte räcker till. Ellen berättar 
att tiden är en viktig faktor och att hon också vill ha en Smartboard som hon snabbt och enkelt kan 
koppla upp. Hon berättar att på så sätt kan hon visa filmer, texter och spela upp musik så att 
eleverna har möjlighet till en visuell och auditiv upplevelse. Vidare uttrycker Ellen en önskan om att
ha möjlighet att använda iPad enskilt med varje elev på träningsskolan och grundsärskolan. 
Anledningen till att hon vill ha enskilda lektioner med iPad är att hon anser att det blir för svårt att 
aktivera och hantera alla elever samtidigt. Ellen berättar även att hon saknar el-trummor och fler 
keyboards i olika storlekar i sitt klassrum. Detta för att eleverna ska ha möjlighet att spela 
tillsammans, men även möjligheten att kunna koppla in hörlurar och ”spela tyst,” då det kan bli 
väldigt hög ljudnivå på lektionerna. Den höga ljudnivån skapar i sin tur ett arbetsklimat som gör det 
både svårt att kommunicera med eleverna samt jobbigt att vistas i enligt Ellen. 

Som tidigare nämnt känner Bastian en väldig begränsning utan Smartboard, han uttrycker även sin 
önskan om iPads i klassrummet som han kan använda bland annat när han ska dokumentera sina 
lektioner. För tillfället använder han sig av en digital Zoom med videofunktion som han filmar sina 
lektioner med. Bastian tycker dock inte att Zoomen är optimal att arbeta med. Bastian beskriver att 
användandet av Zoomen försvåras då han måste flytta omkring med ett stativ för att stabilisera 
bilden, eller ha någon av assistenterna som går och håller i den under lektionerna. Bastian tillägger 
att det skulle vara enklare att ha en iPad istället för en Zoom. ”En iPad är mer kompatibel med de 
övriga program som redan finns i datorn.” Kompatibiliteten är något som Bastian anser underlättar 
uppladdning och redigering av det inspelade materialet. 

Eftersom Bastian inte har tillgång till iPads i sin undervisning får han låna av sina eleverna när han 
skall använda dessa i sin musikundervisning. Anledningen till att han inte har tillgång till detta 
verktyg är av ekonomiska skäl. Det är den förklaringen han får från skolledningen. Assistenterna 
som arbetar med eleverna har dock tillgång till dessa verktyg. Bastian berättar att assistenterna 
använder dem i syfta att dokumentera lektionerna. Detta gör de i syfte för att skapa en möjlighet till 
en fungerande kommunikations- och informationskanal via hem och skola. På detta sätt kan 
elevernas föräldrar vara med och ta del av deras barns framgångar och utveckling i skolan. Bastian 
önskar även att han själv hade en iPad att arbeta med i sin undervisning, på både grundsärskolan och
grundskolan. Han berättar om en nära bekant som använder sig av iPad på sina lektioner. Denna 
person som jobbar på en annan grundskola, har både visat och förklarat nyttan med ett användandet 
av dessa digitala verktyg för Bastian. Detta är något han kommer strida för att få ha i sin 
undervisning. 

Vidare berättar Bastian att han har suttit med personal och assistenter till eleverna i grundsärskolan 
och förklarat hur han vill arbeta med sina elever. Hans vision är att få dem så självständiga som 
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möjligt utan yttre påverkan från assistenterna.

[...] att eleverna en dag ska själva skall kunna gå upp på scenen och göra sitt 
skolavslutningsnummer precis som de andra eleverna på grundskolan gör (Bastian, 
2013). 

Bastian tror att digitala hjälpmedel skulle underlätta att nå denna vision samt att ha all utrustning 
färdiga och uppställda i ett klassrum. Likt Amelie vill han även ha en färdig replokal som eleverna 
vet fungerar och som är deras egen. Bastian vill kunna förbereda lektionen på ett enkelt sätt utan att 
behöva montera ihop eller koppla ihop och bära fram digitala trummorna varje gång han har lektion.

Caesar som inte använder sig av digitala verktyg i större utsträckning, anser att hans klassrumsmiljö
är bra men om han måste välja säger han att: 

[...] alla skulle ha en egen dator inkopplad till keyboard med enklare musikprogram
som de flesta kan använda, även vi lärare (Caesar, 2013).

7.5 Återkoppling

I början av intervjuerna berättade mina informanter att tre av dem använder digitala verktyg för 
dokumentation medan två andra inte gör det. Den ena informanten förklarar att hon inte hunnit sätta 
sig in i tekniken ännu och den andra informanten är osäker huruvida det är tillåtet att filma sina 
elever eller inte. Att Youtube är en form av digitalt verktyg var något som de flesta inte tänkte på i 
början av intervjun, men som längre fram i intervjuerna visar sig vara ett verktyg som alla 
informanter faktiskt använder i sina musiklektioner. När jag först pratade med Amelie så beskrev 
hon sitt användande av digitala verktyg väldigt begränsat kopplat till sina musiklektioner, men allt 
eftersom intervjun pågick inser både hon och jag att så inte är fallet. Tvärtom använder hon digitala 
verktyg ganska frekvent i sina lektioner. En av informanterna uttrycker att denna intervju har öppnat
hennes ögon för digitala verktyg och att hon gärna vill ta del av denna uppsats i syfte att reflektera 
över sitt egna användande. Samma informant är även intresserad av att jämföra likheter och 
skillnader mellan sitt egna och andra lärares användande av digital verktyg i deras 
musikundervisning. 

Utifrån resultatet på intervjuerna insåg jag att lärarna vill ha mer kunskap och tips på verktyg de kan
använda i sin musikundervisning. Därför erbjöd jag mig att mejla dem de länkar och verktyg jag fått
fram från dessa intervjuer så fort jag transkriberat dem. I mejlet ber jag dem även återkoppla 
kortfattat till mig huruvida de använt sig av länkarna eller ej. Två av mina informanter svarar och 
beskriver kortfattat på vilket sätt de har haft användning av den information (se bilaga 6).

7.6 Sammanfattning

Några större skillnader i användandet och kunskaper vad gäller digitala verktyg bland mina 
informanter utmärktes inte i denna undersökning. Snarare kan man se att de flesta av dem brottas 
med samma typ av problem, gällande tid och tillgång till resurser. Exempel på problem som visar 
sig i resultatet är avsaknaden av iPad, Smartboard, support och kunskaper. Gemensamt för alla 
informanter är att de vill ha tillgång till ett ”länkskafferi.” De vill även ha  tips och utbildning i de 
digitala verktyg som finns tillgängliga. Hur mycket kunskap de har är till stor grad beroende av 
deras egna intresse att tillägna sig den. För att ta ett exempel så beskriver Caesar att han inte 
använder sig av digitala verktyg särskilt ofta i sin musikundervisning, och uttrycker själv att han är 
”från den gamla skolan.” Detta synsätt, enligt vad han själv säger, resulterar i att digitala tekniker 
inte är speciellt prioriterade på hans lektioner. Caesar tillägger dock att även han kan se nyttan i 
användandet av digitala verktyg för funktionsnedsatta. Under intervjun visar han ganska tydligt att 
han inte är speciellt intresserad av digitala verktyg i sin undervisning, till skillnad från Amelie och 
Bastian som aktivt söker efter information, genom att fråga andra eller leta själv på internet. 
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Danielle, Caesar och Ellen, säger sig inte ha tid eller kunskaper om var man hittar dessa verktyg då 
det enligt dem ”är ett oändligt flöde av information.” 

Vidare upptäcker jag att det finns skillnader i hur informanterna tänker kring deras 
musikundervisnings syftet, hur de motiverar och uttrycker sin användning av digitala verktyg ur ett 
pedagogiskt perspektiv, och då i synnerhet mellan de informanter som är utbildade lärare och de 
som ej har någon lärarutbildning. Exempelvis på frågan hur och på vilket sätt de använder Youtube 
och Spotify i musikundervisningen, svarar informanten utan lärarutbildning att ”de bland annat 
använder dessa verktyg när eleverna skall ha dans på lektionen”, vidare beskriver informanten syftet
med dansen som ”ett sätt att ha roligt på lektionen” och hoppas att eleverna också tycker det. När 
samma fråga ställs till en informant med lärarutbildning, beskriver denna att ”digitala verktyg 
möjliggör och öppnar upp elevernas individuella och kreativa sida, samt att dansen är ytterligare ett 
sätt att befästa musikens olika delar så som rytm, puls, koordination och improvisation”. Således 
skiljer sig argumenten åt mellan dessa två informanter. Den utbildade läraren använder sig av 
musikspecifika uttryck och den outbildade läraren använder känslouttryck när de beskriver 
användandet av digitala verktyg. Lärares professionella språkbruk samt lärares musikdidaktiska 
kunskaper utifrån de tre utgångspunkterna (beskrivet i 5.3 Musikdidaktik) visar ytterligare 
skillnader mellan den utbildade- och den outbildade läraren. I detta fall, främst i den vetenskapliga 
dimensionen. 

8. Diskussion
Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre delar: Metoddiskussion, Resultatdiskussion samt Slutord och 
förslag till vidare forskning. I Metoddiskussionen kommer jag kort diskutera och förklara mina 
ställningstaganden i valet av metod, för att sedan beskriva möjliga metodalternativ och hur de 
eventuellt hade påverkat resultatet. Därefter kommer resultatet lyftas och belysas utifrån material i 
avsnitten Bakgrund och Teori. Vidare är Resultatdiskussionen utformad efter följande teman: Hur 
använder musikläraren digitala verktyg, Ramfaktorer i lärares musikundervisning, Proximala 
utvecklingszonen och Musikdidaktiska- och pedagogiska aspekter. Slutligen kommer jag presentera
Slutord och förslag till vidare forskning. 

8.1 Metoddiskussion 

När jag valde intervju som undersökningsmetod upptäckte jag, hur svårt det var att inte styra 
intervjun eller ställa ledande frågor. Enligt Sonja Kihlström (i Dimenäs, 2007) har den egna 
förförståelsen stor betydelse för hur undersökningen kommer att gestalta sig. Vidare menar hon att:

Vad du vet eller tror dig veta om det som skall undersökas påverkar din 
undersökning. Om du inte tar reda på/funderar över vad du själv tror om dina 
frågor kommer förmodligen ditt omedvetna vetande påverka dig (ibid., s. 16).

För att undvika att mitt undermedvetande skulle påverka min intervju, ställde jag mig följande 
frågor inför varje intervju. Vad grundar jag mitt intresse på? Vad i min omvärld har påverkat mig att 
utveckla kunskaper om detta område och framför allt vems perspektiv har jag när jag intervjuar. 
Trots denna medvetenhet fann jag det svårt att inte ”färga” mina frågeställningar till informanterna 
utefter mina egna erfarenheter. Genom att spela in intervjuerna kunde jag i efterhand lyssna och 
analysera både informanternas svar och mina frågeställningar. Efter den första bearbetningen med 
Amelies intervju upptäckte jag, hur jag omedvetet ändrade tonläge och skiftade tempo i mitt sätt att 
ställa frågor och uttrycka mig, beroende på huruvida informanten svarade på något, som jag 
personligen höll med om eller inte. Genom denna första bearbetning av resultatet kunde jag inför 
nästa intervju förbättra min egen intervjuteknik och således försöka att inte göra om samma misstag
igen och undvika att påverka intervjuerna.
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Att förhålla sig neutral till det aktuella undersökningsområdet har varit svårt, men jag upplever att 
jag ändå lyckats med bland annat ställa öppna frågor samt spela in intervjuerna så att jag kan gå 
tillbaka och lyssna. Informanterna har dessutom haft möjlighet att lägga till eller ändra i efterhand. 
Jag anser att det är viktigt att kunna lyfta mina förkunskaper och det personliga intresset i det 
aktuella ämnet, så att mina informanter kunde känna att jag var genuint intresserad och lyssnade på 
vad de hade att säga. Genom att lyfta fram och beskriva mitt eget intresse kring detta ämne, har jag 
haft möjlighet att dels öppna upp informanternas egna reflektioner kring ämnet och dels visa 
informanterna min seriositet rörande ämnet samt att det som ska undersökas verkligen tas på allvar. 
Om informanterna tror att jag inte tar undersökningen på allvar är risken att de inte heller gör det, 
vilket kan resultera i att undersökningen ej kommer till sin rätt. Nackdelen med detta är att det kan 
ha påverkat hur jag exempelvis tolkat informanternas svar eller fått informanterna att ge mig det 
svar de tror att jag förväntar mig. 

Tyvärr har jag ej haft möjlighet att utföra klassrumsobservationer då både tids- och ekonomiska 
ramfaktorer gjorde det svårt att besöka alla informanternas skolor. Däremot hade det varit intressant
och gett en djupare förståelse i ämnet samt en bättre helhetsbild hur informanterna använder sig av 
digitala verktyg i praktiken om detta hade varit möjligt att genomföra. Vidare hade det krävts fler än
ett tillfälle att utföra både intervjuerna och observationerna, något som var svårt att ”pussla” ihop 
med både mitt och informanternas schema. Kihlström (ibid.) beskriver observationen som: 

Genom att observera och koppla dina observationer till aktuell forskning ökar dina 
kunskaper om olika delar av barns och elevers utveckling och lärande. 
Observationen är ett exempel på hur praktik och teori hör i hop (ibid., s. 30)

Som observatör skall jag beskriva det som sker i klassrummet och således välja vad som skall 
observeras för att hålla ”rätt” fokus på det som skall undersökas. Kihlström beskriver en checklista 
(ibid., s. 32-33) som kan användas så att observatören kan plocka de delar som är lämpliga vid olika
observationstillfällen. Vidare menar hon att observatören bör vara medveten om att egna intressen, 
förutfattade meningar och värderingar påverkar hur observatören ser och uppfattar det hen 
observerar. Eftersom jag fokuserar på lärare i denna undersökning och deras kunskaper om och 
användande av digitala verktyg, valde jag att inte genomföra observationer, dels på grund av 
tidigare nämnda orsaker dels på grund av att tiden i klassrummet skulle bli för knapp för att 
informanten skulle känna sig bekväm med att ha mig som utvärderar och analyserar hens arbete. 
Det skulle kunna resultera i att informanten agerar på ett sätt som hen förväntas agera på, vilket i 
sin tur skulle ge en felaktig bild av informantens vardagliga undervisningsmetoder.

8.2 Resultatdiskussion

I undersökningen framkommer det att mina fem informanter använder digitala verktyg i sina 
musiklektioner i olika stor utsträckning. Detta beroende på vilken erfarenhet och intresse 
informanten har av digital teknik, men även vilka resurser de får från skolledningen. I texten nedan  
kommer jag att diskutera lärarens användande av digitala verktyg samt de faktorer som styr deras 
möjlighet till det. Vidare kommer jag diskutera olika aspekter på lärandet med hjälp av digitala 
verktyg i musikundervisningen.

8.2.1 Hur använder musiklärare digitala verktyg?

I denna undersökning beskriver informanterna att Youtube är något som alla fem använder i sin 
musikundervisning, eftersom de själva behärskar detta redskap samtidigt som Youtube är ett verktyg
som eleverna är välbekanta med och använder även på fritiden, när de skall lyssna på musik eller 
sjunga. Då Youtube är ett verktyg som både lärare och elever är förtrogna med, faller det sig 
naturligt att detta används i musikundervisningen. Att lärarna tar tillvara på elevernas kunskaper om
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Youtube ser jag som något positivt. Bruner (2002) menar att när eleverna identifierar användandet 
med sin egen fritid, kan det tolkas som att de digitala verktygen fått funktionen av förstärkning i 
elevernas kulturella praktik. 

Hugardt (1992) beskriver i sin delrapport att elever som redan har kunskap i användandet av 
digitala verktyg, har lättare att introduceras för nya programvaror i sina skolmiljöer. För att lärare 
ska kunna utnyttja detta i undervisningen, måste de ha kunskap om olika digitala verktyg. 

Att ha tillräckligt med kunskaper om digitala verktyg, är något som jag anser är en förutsättning för 
att musiklärare ska kunna använda sig av denna teknologi i sin undervisning. I resultatet framgår det
att informanterna saknar vidare kunskaper i användandet av digitala verktyg. Den kunskap som de 
har, har de tillägnat sig på egen hand och varierar från lärare till lärare.

Den varierande bredden i kunskap tror jag beror till stor del på lärarens egna intresse i digitala 
verktyg. Läraren Caesar beskriver sitt användande av digitala verktyg som minimalt, då han anser 
att användandet av det traditionella instrumenten är det enda sättet att lära sig musik: ”bästa sättet 
för att utvecklas musikaliskt är att sjunga, spela och nöta in kunskapen tills man har lärt sig hantera 
instrumenten.” Ett uttalande jag upplever som ett motsträvigt synsätt för att möta elevers olika 
behov att utvecklas musikaliskt med hjälp av digitala verktyg. Om man läser i Lgr 11 för 
grundsärskolan står det att undervisningen i ämnet musik ska leda till att, eleverna själva ska kunna 
musicera och lyssna på andra samt använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande (internet: Skolinspektionen, 2010). Således anser jag att det 
är viktigt att läraren approprierar de digitala musikredskap som de skall använda sig av i sin 
undervisning. Säljö (2000) menar att lärare på så vis skaffar sig successivt allt större erfarenhet av, 
hur redskap kan användas på ett produktivt sätt i sitt lärande. Vidare står det i läroplanen för 
grundsärskolan för årskurs 7-9 (internet: Skolverket, 2011, s. 72) att digitala instrument och verktyg
för musikproduktion ska användas i undervisningen. 

Vidare visar denna undersökning att tre av informanterna använder olika digitala verktyg, när de 
dokumenterar sina lektioner, medan två använder papper och penna för att göra detta. En lärare 
berättar att hen tillsammans med eleven går tillbaka och tittar på, vad de har gjort under tidigare 
lektioner. Läraren använder då en digital videokamera, som i detta fall blir ett verktyg som hjälper 
eleven att minnas. Två av lärarna använder också mp3, digital videokamera, Zoom och i vissa fall 
iPad, för att se och utvärdera vilka kunskaper eleverna har i musikämnet. De digitala verktygen 
fungerar då som ett hjälpmedel för lärarens bedömning. Lenz Taguchi (2000b) menar att 
dokumentationen skall utgöra ett underlag för lärarens tankar och reflektioner, samt för att 
synliggöra det osynliga. Till skillnad från det mänskliga ögat som inte hinner uppfatta allt, som sker
kan exempelvis en videoupptagning fånga det som läraren inte har förmågan att se under en lektion.
Om man utgår från Taguchis synsätt, anser jag att de lärare som använder digitala verktyg för 
bedömning, ger dem ett bredare spektra att analysera, reflektera och utvärdera dokumentationen, än 
vad det ”traditionella” sättet med papper och penna gör. Dock tror jag, i likhet med Dahlberg 
(2001), att läraren måste se dokumentationen, som icke- statisk, eftersom eleven förhoppningsvis 
hela tiden utvecklas i sitt musicerande. Dokumentationen måste därmed ses som levande, 
framåtsyftande och visa vad eleven har för kapacitet, utan en på förhand bestämd ram av 
förväntningar och normer. Om läraren tolkar den digitala elevdokumentationen som statisk, menar 
Houmann (2010) att det kan medföra, att läraren kategoriserar en viss elev som obegåvad. En 
konsekvens av ett sådant synsätt kan bli att läraren är passiv och inte ger eleven möjlighet att 
utvecklas i sin proximala utvecklingszon. Vidare kan ett sådant synsätt vara förödande för eleven. 
Houmann (ibid.) menar att lärarens negativa bild av eleven kan få den att misslyckas, då läraren inte
har några större förväntningar på att eleven ska klara sig bra. Elevens ”givna” begåvning ses då som
det centrala i kunskapsutvecklingen och lärarens eget agerande anses inte kunna påverka situationen
(ibid.).
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I denna undersökning framkommer det inte om informanterna utvärderar sin egen undervisning med
hjälp av digitala verktyg. Jag anser att de digitala verktygen skulle kunna fungera som verktyg för 
utveckling och utvärdering av lärarens undervisning. Genom dokumentationen skapas ju också en 
värdefull möjlighet för läraren att reflektera kring såväl innehåll, metoder och mål samt i vilken 
utsträckning dessa speglar musikämnets styrdokument och mål.

8.2.2 Ramfaktorer i lärarens musikundervisning

Carlgren och Marton (2000) menar skolans ramfaktorer styr lärarens handlingsutrymme och att 
lärare påverkas på olika sätt av skolans ramfaktorer. En del upplever sig vara offer inom dessa 
ramar, medan andra upplever att de kan kontrollera dem. Med andra ord menar Carlgren och 
Marton att lärare har frihet i sitt arbete, samtidigt som de är styrda av de lagar, regler, 
överenskommelser och traditioner som råder på skolan. Hanken och Johansen (2004) har ett annat 
perspektiv på detta och slår fast att ramfaktorernas begränsningar är något som varken lärare eller 
elev kan påverka.
 
Utifrån de ramfaktorer som beskrivs i teoridelen (se 5.8), framgår det i undersökningen att den 
tidsmässiga faktorn utgör ett problem för informanterna. Alla fem informanter håller med om att 
skolan ger alldeles för lite tid och utrymme för dem att fördjupa sig i- och skaffa kunskaper om 
digital teknik. Danielle beskriver att hon inte har haft tid att tillägna sig kunskaper om hur man 
använder iPaden för att filma sina lektioner. Övriga informanter upplever att det inte finns 
tillräckligt med tid för att hinna söka information på internet under deras planeringstid. 

Anledningen till att skolledningen ger musiklärarna för lite utrymme att lektionsplanera och tillägna
sig kunskaper om digitala verktyg kan bero på att lärarna anser sig ha ett begränsat 
handlingsutrymme, vilket kan påverka deras möjligheter att påverka skolledningen att till exempel 
köpa in digitala verktyg till musikundervisningen. Exempelvis säger Bastian i intervjun att han 
önskar sig en iPad, men att han har svårt att motivera detta för skolledningen, då han tror att de inte 
ser iPaden som ett musikverktyg i musikundervisningen. 

Att vara musiklärare innebär att ha ett handlingsutrymme och handlingsfrihet, men 
på vissa områden är musiklärare på ett sätt ”maktlösa”, till exempel har de inte 
befogenheter att styra ekonomin och de måste också verkställa de politiska 
besluten. Det är inget som informanterna reflekterar särskilt mycket över utan det 
verkar snarare uppfattas som en given förutsättning i arbetet (Houmann, s. 191).

Dock anser jag att man inte får glömma bort att även andra ramfaktorer än tid och ekonomi 
påverkar användandet av digitala verktyg. Musiklärare har även med sig sin individuella syn på 
musik och på vad hen anser är en bra undervisning genom sina erfarenheter och olika metoder att 
undervisa. Exempelvis Ellens beskrivning varför hon använder dans i undervisningen i kontrast till 
Amelies användande av dans i undervisningen (se 7.6), eller Caesars syn på digital dokumentation 
mot övriga informanters. Dessa exempel visar att även ramfaktorer som mål, metod och innehåll 
styr lärarens sätt att undervisa och således påverkar vilka metoder läraren känner sig bekväm med 
och använder sig av, samt vilka målsättningar hen väljer och prioriterar. Utifrån musiklärares 
synsätt att använda digitala verktyg i sin musikundervisning för funktionsnedsatta elever, tror jag 
det även kan påverka lärarens argument och förutsättningar att övertyga skolledningen om att köpa 
in digitala musikredskap och verktyg till musiksalen. Även argumenten för att ge läraren mer tid att 
söka och införskaffa kunskaper om olika digitala verktyg kan påverkas av lärarens egna inställning 
och synsätt.

Men är det enbart lärarens ansvar att tillägna sig motivation, engagemang och intresse för digitala 
verktyg? I denna fråga anser jag även att lärarutbildningen har ett ansvar att utbilda blivande 
musiklärare inom detta område, så att det skapas ett intresse för digitala verktyg, men också så att 
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musiklärare känner sig trygga med att använda dessa verktyg i undervisningen. Min erfarenhet av 
musiklärarutbildningen är att det ges för få lektioner för att uppnå detta, något jag fick erfara på min
VFU-praktik i en klass med musikproduktion som ämne på ett musikgymnasium. Det var under 
denna praktik jag insåg hur lite jag faktiskt kunde om digitala verktyg och att elevernas kunskaper 
var betydligt mer omfattande än mina.

8.2.3 Proximala utvecklingszonen

Som tidigare nämnts (se 5.1.1) utforskar och utvecklar vi vår kunskap om oss själva och omvärlden 
med hjälp av medierande redskap för att utvecklas vidare inom den proximala utvecklingszonen. 
Jag anser att olika digitala verktyg i musikundervisningen så som dator, synthesizern, digital 
inspelningsutrustning etc. är sådana redskap. Exempelvis beskriver Folkestad (1996) hur den 
enskilde amatörmusikern kan använda sig av en musikstudio, för att producera inspelningar och 
samtidigt utveckla sin egen läroprocess, genom att använda sig av en horisontal- och vertikal 
arbetsmodell i sitt arbete (se 4.3). Även om Caesar inte nämner det själv, kan man tolka hans arbete 
med Garageband som en horisontal- och vertikal arbetsmodell. Caesar berättar att han brukar visa 
sina elever, hur man kan dra loopar och bygga enkla musikstycken i Garageband, i syfte att eleverna
själva ska kunna experimentera med programmet. Även Nilsson (2002) menar att ett sådant arbete 
med datorn och de digitala verktygen för musikskapandet, kan hjälpa elever att nå till nästa 
utvecklingszon, genom att både datorn och synthesizern fungerar som ett verktyg där både 
improvisation, planering och tillfälligheter spelar in. På så vis ökar elevers möjligheter att gestalta 
och utföra sina musikaliska idéer. Form och innehåll i musikstycket påverkas utifrån hur eleven 
nyttjar de möjligheter datorn och synthen kan erbjuda (se 4.4).

Vidare beskriver alla fem informanter, hur de använder sig av Youtube, dels för att de känner sig 
trygga att hantera teknologin, dels för att eleverna är förtrogna med redskapet. Danielle säger att om
inte eleverna själva klarar av att söka eller hitta den informationen de söker kan läraren, assistenten 
eller klasskamraten hjälpa vederbörande med det. Genom att Danielles elever kan få hjälp och 
vägledning av henne, klasskamraterna eller en assistent, kan eleven således utvecklas och nå sin 
nästa utvecklingszon. 

I och med dagens teknologier vågar jag påstå att mycket av det elever inte kan lära sig självständigt,
vare sig det handlar om att navigera i ett dataprogram eller lära sig ett nytt ackord, kan hen lära sig 
det tillsammans med andra och med hjälp av olika digitala verktyg. Genom gradvis appropriering 
kan eleverna bekanta sig med och lära sig att använda redskapen i olika verksamheter. På så vis kan 
de successivt skaffa sig allt större erfarenhet av hur redskap kan användas på ett produktivt sätt. 
Detta att läraren har goda kunskaper om hur dessa digitala redskap skall användas för att kunna 
hjälpa och stötta eleven till nästa utvecklingszon är viktigt. För att lärarna ska känna sig trygga med 
att använda digitala verktyg i sin musikundervisning, behöver de själva tillägna sig dessa kunskaper,
så att de bemästrar de olika redskapen och kan upprätthålla sin expertis i klassrummet inom sitt 
ämne.

Dessa kunskaper uttrycker informanterna att de vill ha mer av och att de känner sig begränsade i sitt
användande av digitala verktyg då de inte har möjlighet att avsätta tid för detta. Caesar som inte 
använder digitala verktyg i någon större omfattning, beskriver det som svårt och tidskrävande att 
hitta olika hjälpmedel på internet. Det är också något som övriga informanter håller med om. Även 
om det står i grundsärskolans läroplan (2011) att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 
tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper för att använda digitala verktyg, verkar det som om skolledningen på de skolor 
jag besökt inte ger informanterna tillräckligt med tid eller resurser att nå upp till dessa krav. Jag 
upplever att detta är bidragande orsaker till att lärarna saknar tillräckligt med kunskaper om digitala 
verktyg.
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Om läraren inte besitter dessa kunskaper och har den expertis i ämnet som eleverna kanske 
förväntar sig, riskerar musikämnet att tappa sin dignitet, vilket kan få eleven att förlora sitt 
engagemang och sin motivation för ämnet (Kernell, 2002). ). Kernell menar att pedagoger, som 
behärskar sitt ämnesområde har ett bättre helhetsperspektiv och har större möjlighet att leda 
eleverna i sitt lärande. Vidare beskriver Partanen (2007) att de största farorna gällande 
utvecklingszonen, är våra förväntningar på varandra. Både Houmann (2010) och Vygotsky (i 
Partanen, 2007) menar att lärarens förväntningar på elevens utveckling kan leda till att vi hämmar 
vissa utvecklingsprocesser. På motsvarande sätt menar jag, att elevens förväntningar på läraren kan 
hämma lärarens utvecklingsprocess i användandet och lärandet av nya teknologier i undervisningen.
Läraren förväntas ofta vara experten på sitt område. Om hen inte har tillräckliga kunskaper i digitala
verktyg, menar jag att läraren kan bli osäker och rädd att förlora sin legitimitet i musikämnet. Det 
kan leda till att läraren undviker att använda digitala verktyg eller endast använder de digitala 
verktyg som hen behärskar. På så sätt kan läraren undvika att ”tappa masken” inför eleverna, men 
det kan också bidra till att läraren inte heller utvecklar elevernas kunskaper inom digitala verktyg, 
som kursplanerna föreskriver. I resultatet beskriver Danielle att hon inte använder iPaden i sin 
undervisning, men huruvida hon är rädd att ”tappa masken” inför sina elever framgår inte. Vad som 
framgår är att hon inte använder iPaden då hon inte haft tid att lära sig den samt att hon inte hittat 
något bra material att använda i sin undervisning. Rädsla eller ej så förlorar eleverna värdefull 
kunskap och läraren får svårt att nå kursplanens mål vad gäller digitala verktyg.
I likhet med Houmann (2010, s. 202) anser jag att pedagoger, som arbetar med elever med 
inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättningar, kan påverkas negativt av sina förväntningar på 
vad eleverna kan presentera. Om hen har fått uppfattningen om att eleven är ”lågpresterande”, 
riskerar pedagogen att sänka kraven och förväntningarna på eleven. Det kan hämma elevens 
fortsatta utveckling. Enligt Partanen (2007) gäller det motsatta för elever, som ses som 
”svagpresterande” men ”ordineras” ett specialpedagogiskt stöd med positiva förväntningar från 
pedagogen. Denna förväntning kommer istället att utveckla elevens lärande optimalt, eftersom 
lärarens förhållningssätt och förväntningar på eleven kan bli annorlunda i jämförelse med elever 
som inte ordineras specialpedagogiskt stöd (ibid.). 

En slutsats jag drar är att lärarens förväntningar spelar stor roll för hur elevens lärande och 
utveckling påverkas. Ett dilemma som kan dyka upp när läraren funderar kring konsekvensen kring 
elevernas utvecklingszon är huruvida hen kan organisera en lärandemiljö som tar tillvara och 
stimulerar elevernas möjlighet att skapa sin egen utvecklingszon i samspel med andra. Exempelvis, 
finns det digitala verktyg som iPad till alla elever som de kan använda självständigt och i grupp? Är 
klassrummet utformat så att rullstolsbundna kan komma åt instrumenten? Hur stora är klasserna i 
förhållande till lärarens möjlighet att hjälpa eleverna individuellt och i grupp? Detta samspel kan 
vara svårt att genomföra i praktiken om läraren har en klass på exempelvis 30 elever och skall 
introducera ett nytt dataprogram eller digitalt instrument. Läraren Ellen uttrycker en önskan om 
möjligheten att använda iPad enskilt med varje elev på träningsskolan och grundsärskolan, eftersom 
hon tror att det blir för svårt att aktivera och hantera alla elever samtidigt. Även Danielle upplever 
ibland att det kan vara svårt att väcka samtliga elevers motivation på en och samma gång.

Om varje elev har olika stora utvecklingszoner och jag ska hitta dem, hur ska jag 
hinna med 25 elever i klassen? Hur ska jag kunna ta reda på hur utvecklingszonen 
ser ut för eleverna? Det verkar ta mycket tid. Och så vidare (Partanen, 2007, s. 59).

Det finns ingen enkel lösning på hur läraren i citatet ovan, ska kunna introducera ny digital teknik 
för funktionsnedsatta elever, om lärosituationen är på det sättet. Kanske skulle det hjälpa med 
mindre klasser i kombination med utökad planeringstid för läraren, så att hen kan sätta sig in i den 
nya teknologin. 

Enligt Partanen (2007) skapar varje elev sin egen utvecklingszon genom sina tankar och 
erfarenheter från livet i allmänhet och som Dysthe (2003) beskriver, ser elevers kunskaper och 
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erfarenheter olika ut. Genom kommunikation medieras kunskaper och insikter till andra, så att de 
skapar mening och förståelse. Men för att skapa mening och förståelse för eleven, måste även 
motivation och engagemang uppstå i lärandet (se 5.1.4). Detta är två viktiga förutsättningar för att 
lärande skall ske och för att elever ska få möjlighet att känna meningsfullhet i det de gör. Förutom 
att hjälpa elever att hitta sitt engagemang, tror jag även att lärare måste hitta sitt eget engagemang i 
nya teknologier, för att kunna implementera digitala verktyg i sin musikundervisning. Utifrån 
intervjun med Caesar upplever jag att han inte har tillräckligt engagemang eller intresse av att lära 
sig ny teknologi. Han beskriver sig själv som ”en lärare från den gamla skolan” och att det enda 
sättet att lära sig musik är att ”nöta” traditionella instrument”. Om lärare har det synsättet på nya 
teknologier och redskap i musiken, tror jag det är svårt att skaffa sig kunskaper inom detta område. 
Därigenom blir det också svårt att motivera och engagera eleverna, att använda digitala verktyg. 
Givetvis går det att forma kreativa lärande miljöer såväl med som utan digital teknologi där elever 
utvecklas. Men om läraren skall följa läroplanen vad gäller användandet av digitala verktyg är det 
en klar fördel om de finner ett intresse i det de ska lära ut för att organisera en lärandemiljö, som tar 
tillvara på och stimulerar elevernas möjlighet att skapa sin egen utvecklingszon med hjälp av 
digitala verktyg. 

8.2.4 Musikdidaktiska och pedagogiska aspekter

Hanken och Johansen (2004) beskriver, att alla musikpedagoger sätter sin egen prägel på den 
musikverksamhet som de befinner sig i, även om ramar och styrdokument för musikpedagogisk 
verksamhet är densamma. Beroende på utbildning och erfarenhet som de enskilda 
musikpedagogerna har, utifrån de tre utgångspunkterna (se 5.3), som är konstdimensionen, den 
vetenskapliga dimensionen och den allmänpedagogiska utbildnings- och erfarenhetsbakgrunden, 
kan utformningen av deras musikpedagogiska verksamhet se olika ut. I undersökningen framgår det
att informanterna har varierande utbildning och erfarenhet av att arbeta med funktionsnedsatta 
elever i musikämnet (se 7.1 s. 33). Av dessa fem, är det endast Amelie och Bastian som är utbildade 
lärare. Men oavsett om de är utbildade lärare eller inte, uttrycker samtliga informanter att de saknar 
kunskap om digitala verktyg och att de vill tillägna sig den. Ellen upplever att funktionsnedsatta är 
nerprioriterade i musikundervisningen något hon tror beror på skolledningens synsätt på 
musikläraryrket. Detta i sin tur väcker frågor, hos mig. Exempelvis vilket synsätt skolledningen har 
på musiklärarens yrkesroll och vad de anser om ämnet. Anser de att det spelar någon roll om läraren
är behörig eller inte att undervisa i ämnet, eller om musik är något funktionsnedsatta elever har 
nytta av i framtiden? Jag har trots allt intervjuat tre av fem lärare som inte är utbildade musiklärare. 
Nu påstår jag inte att dessa lärare är sämre än de utbildade lärarna jag intervjuat eller att deras 
lektioner håller sämre kvalitet, men samtidigt skulle jag vilja veta hur skolledningen ser på att vissa 
lärare menar att funktionsnedsatta är nerprioriterade i musikundervisningen.

Om jag utgår från de tre utgångspunkterna i musikdidaktik som Hanken och Johansen beskriver, 
upplever jag att alla fem informanter till viss del uppfyller den allmänpedagogiska utbildnings- och 
erfarenhetsbakgrund, där musik bara är en del av den totala ämneskunskapen. Danielle och Ellen 
beskriver sina tekniska, instrumentella färdigheter som begränsade. Personligen ser jag inte dessa 
kunskaper som primära, något som musikläraren bör fokusera på i en klass med funktionsnedsatta 
elever. Min egen åsikt är att det snarare handlar om det pedagogiska lärandet och hur läraren kan 
motivera eleverna att prova och spela på instrumenten enskilt och i grupp.  Jag anser att Amelie, 
Bastian och Caesar uppfyller konstdimensionens kriterier, som handlar om att musikpedagogen har 
det praktiserande i praktiska skapandet och utövandet av musik som huvudkompetens. När det 
kommer till den vetenskapliga dimensionen, upplever jag en skillnad mellan de utbildade- och 
outbildade musiklärarna. Musikpedagogen har sin grundkompetens och sitt huvudfokus på det 
vetenskapliga i musikämnet. Amelie och Bastian har ett mer yrkesprofessionellt språk, när de 
motiverar och argumenterar för sitt användande av digitala verktyg. De utbildade lärarna använder 
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sig av musikspecifika uttryck, medan de outbildade lärarna använder känslouttryck, när de beskriver
användandet av digitala verktyg. Jag tror en stor del av skillnaderna,  bland annat beror på det 
vetenskapliga förhållningssättet, som lärarstudenten får lära sig under sin lärarutbildning. Kernell 
(2002) menar att lärarutbildningen förväntas utveckla lärarstudentens:

 Ämneskunskaper

 Kunskaper om institutionen som kan definieras i pedagogisk betydelse, ”läran om 
utbildning”

 Läran om undervisning, där disciplinen uppmärksammar själva mötet mellan lärare, innehåll
och elev, intentioner och förutsättningar.

 Dilemmahanteringen, där studenten tränas att både ställa och besvara utmanande frågor för 
att utveckla sin förmåga att göra rätt avvägningar i praktiken

Vidare menar Kernell, att genom det pedagogiska yrkesspråket har den utbildade läraren kunskaper 
om skolorganisation, styrdokument, yrkets villkor, den anställdes rättigheter, skyldigheter och 
juridiska reglering (ibid., s. 92). Det anser jag är en orsak till att läraren ska kunna förhålla sig till 
sin yrkesroll på ett adekvat och professionellt sätt. Huruvida Amelie och Bastian är bättre lärare än 
Danielle, Caesar och Ellen, som inte har någon lärarutbildning är omöjligt att säga. Däremot kan 
den utbildade läraren, enligt mig, ha större möjlighet att påverka handlingsutrymmet. De kan 
uttrycka sig med hjälp av ett yrkesprofessionellt språk, reflektera över deras mål och syfte i 
användande av digitala verktyg från olika perspektiv, på ett mer vetenskapligt förhållningssätt än 
vad den outbildade läraren i denna studie uttrycker.

8.3 Slutord och vidare forskning

I denna undersökning har jag fått beskrivande utsagor från informanterna, som har delat med sig av 
sina erfarenheter i sådan utsträckning, att mina kunskaper om musiklärarens användande av digitala 
verktyg med funktionsnedsatta elever har utökats. Jag har även fått en bredare bild över 
problematiken kring lärares möjligheter att använda dessa redskap, problematik i form av olika 
ramfaktorer som styr, påverkar och begränsar musiklärarens handlingsutrymme i skolmiljön. Något 
som kan förbereda mig inför min förhoppningsvis framtida yrkesverksamhet som musiklärare. 
Resultatet från mina informanter visar bland annat att digitala verktyg har potential att hjälpa och 
motivera elever på olika sätt men också att dessa verktyg kan upplevas som hinder eller som hot, 
dels mot det traditionella ensemble- och instrumentspelet, dels mot den taktila biten i 
undervisningen. De digitala verktyg informanterna använder sig främst av i sin musikundervisning 
är: 

 dator 

 synthesizer

 iPad

 digitala trummor

 internet

Vidare uttrycker informanterna en önskan om en databas eller ett länkskafferi där de kan finna 
samlade tips, länkar och annan information på digitala hjälpmedel för funktionsnedsatta. Detta med 
syfte att tillägna sig ytterligare kunskaper för att tidsmässigt effektivisera men även utveckla 
musiklektionerna på bästa sätt för sig själv och sina elever. Informanterna ställer sig positiv till 
denna undersökning då de anser att det dels gett dem ett lärande tillfälle och dels gett dem 
reflektioner på deras egna användande och möjligheter i musikundervisningen vad gäller digitala 

56



verktyg.

Efter genomförda intervjuer inser jag att de erfarenheter som informanterna beskriver lyfter ett 
annat problem i lärarens användande av digitala verktyg, nämligen den ekonomiska och tidsmässiga
resursfördelningen på respektive skola samt det generella synsättet på musiklärarens roll i skolan 
från kollegor och skolledning, men även musiklärarens egen syn på sig själv. Enligt Houmann 
(2010) kan det sistnämnda bero på den kultur och de normer och värderingar som råder på 
arbetsplatsen och på hur läraren tolkar sin roll i relation till sammanhanget. Om musikläraren redan 
från början har föreställningar om vad som är möjligt och inte möjligt att göra som musiklärare blir 
det svårt att ändra och påverka sitt handlingsutrymme. Exempelvis, är musikläraren lika viktig som 
någon annan ämneslärare?

Något att ta hänsyn till är att undersökningsresultaten i denna studie ska ses utifrån de 
förutsättningar de grundar sig på och inte tolkas som generella eftersom empirin grundar sig på ett 
begränsat urval av informanter och erfarenheter från tre särskolor och en kulturskola. Dock ställer 
jag mig frågan varför jag upplever det som att funktionsnedsatta i musikundervisningen är 
nerprioriterade med tanke på de resurser som krävs för att alla elever ska ha möjlighet att vara 
delaktiga. Informanterna uttrycker att de får för lite tid att sätta sig in i nya teknologier samt att 
digital utrustning som iPad och Smartboard inte prioriteras att köpas in till en målgrupp med 
funktionsnedsättningar jag anser behöver det mest. Ett annat exempel är klassrum som inte är 
utformade optimalt för elever med rullstollar och att instrumenten riktar sig främst till elever utan 
funktionshinder. Då jag är tvungen att begränsa omfattningen av min undersökning har jag ingen 
möjlighet att forska vidare i detta men i framtida studier skulle det vara intressant att undersöka hur 
skolledningar på särskolor runt om i landet samt berörda politiker ställer sig till dessa frågor. Det är 
bland annat utifrån dessa frågor som jag ser hur en framtida forskning på området skulle kunna 
utvecklas. 
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BILAGA 1

Entonsflöjt
Bunne flöjten är utformad för terapeutiskt och pedagogiskt
bruk men kan givetvis användas i alla spelsituationer. Den
tillverkas av utvalt granträ och med ett lock av cypress, allt
för att skapa en lättblåst flöjt med fyllig och mjuk ton.
Flöjten har bara en enda ton som ljuder när man blåser i den
vilket underlättar spelandet. Att spela på Bunne flöjten
kräver ingen övning. Det går att blåsa direkt genom
anblåsningskanalen eller genom ett plastmunstycke som trycks fast i hålet. Munstyckena kan tas 
bort för rengöring och disk och varje deltagare kan även ha sitt personliga munstycke. Med 
entonsflöjter kan man aktivera många personer samtidigt och i en ensamblesituation behöver  
deltagarna enbart hålla reda på sin flöjt och koncentrera sig på att få ljud vid rätt tillfälle. Bunne 
flöjten är färdigstämd i en ton. Bunne flöjterna kan du köpa i set om 9 eller 18 flöjter

Klangplatta
Bunne-klangplattan är utformad för terapeutiskt och pedagogiskt
bruk. Den är tillverkad av guldeloxerad aluminium för att ge bästa
synbarhet även för synskadade. Bunne klangplattan är bred och har
en tydlig fixpunkt med tonens namn som underlättar öga-hand
koordinationen för barn och funktionshindrade . För att undvika
falska fixeringspunkter är plattan upphängd underifrån utan den
traditionella genomgående gummiknoppen. På bilden visas också hur
plattan kan vinklas för att ge bästa läge för den som skall spela på
den.
Bunne-Klangplattan har gummifötter för att den skall kunna stå stadigt på de flesta underlag. Det lilla hålet i 
gummifoten används vid montering av flera klangplattor på ett trästativ så att dessa bildar ett klangspel / 
metallofon. Bunne-klangplattan kan du köpa som lösa toner eller i satser om 5 stycken monterade på ett 
trästativ. Följande satser finns:
Set:
Kromatiskt skala i D  Eb  E  F  Fiss 2 G  Giss  A Bb  B 3 C  Ciss  D Eb  E
Pentatonisk skala i D och C 4 D  E  G  A  B eller C

Stortrumman
Stortrumman har en härlig dov klang och ger en kraftig
vibration som även kan kännas i kroppen. Trumman används
antingen som pulshållare eller vid utforskning av ljudens
värld. Trumman levereras med handtag som du själv
monterar i de förborrade hålen i trumman sida. Spelklubba
medföljer också i satsen. Diametern är ca 50 cm och höjden
20 cm. 

Mer information om Bunne-instrumenten och det pedagogiska
arbetssättet Bunne-metoden finns på hemsidan:
 www.musinova.se samt www. bunnemusic.com
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BILAGA 2

Beskrivning av Ljudplatsen

Blockschema
Dator
IBM PS/2 mod 30.

Programvara

Ett egenutvecklat skalprogram i C, som hanterar grundprogramet Sequencer Plus Gold (Voyetra) och 
Styrplattan.
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BILAGA 3

Checklista för intervjun

1. Vad är digitala verktyg för dig? 

2 a.)  Hur kom du först i kontakt med det som du nämner?     

   b.) Har ditt användande av detta förändrats med åren? Hur i så fall?  

3. Vilka inslag av digitala verktyg finns i din undervisning, och hur jobbar du med dem?   

4. Hur påverkas din arbetssituation / ditt sätt att arbeta av digitala verktyg?   

5. Har du erbjudits någon typ av fortbildning inom området?  

6 a.) Vilka fördelar ser du med att använda digitala verktyg i undervisningen?    

   b.) Berätta om ett tillfälle då du upplevt användandet av digitala verktyg i undervisningen 

varit särskilt framgångsrikt.  

7 a.) Vilka nackdelar ser du med att använda digitala verktyg i undervisningen?    

   b.) Berätta om ett tillfälle då du upplevt användandet av digitala verktyg i undervisningen som 

ett misstag.  

8. Om du nu i huvudsak är positiv till användandet av digitala verktyg i din undervisning, så 

kan det kanske finnas andra som inte är det. Vad tror du kan vara anledning till deras 

skepsis?  

9. Finns det något inom digitala hjälpmedel som du saknar/önskar att det fanns tillgång till? 

10. Vilka risker kan finnas om användandet av ny teknik/ny media i undervisningen ökar och 

hur tror / hoppas du att din relation till digitala hjälpmedel ser ut i framtiden? 5 – 10 år?
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BILAGA 4

ZOOM:
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BILAGA 5
Digitala trummor - Performance Percussion PP900E

Digitala trummor från Performance Percussion.
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BILAGA 6 

Återkoppling från två av mina informanter:

Mejl 1.  från Amelie

Hej Tobias!

Jag har använt följande program:

Audacity - i eget styfte att redigera ljudfiler

Radio Apan - i undervisning

Garageband - i undervisning, för svårt för mina elever

Magic Piano - i undervisning

Youtube - i undervisning

Mixcraft - i eget syfte, att skapa musikbakgrunder

Mejl 2 och 3. från Danielle

Hej.
Har på sistone använt youtube, voiceband, anytune och spotify. Voiceband hade jag inte använt 
tidigare (nytt för mig). Det fungerar bra. Övriga har jag inte hunnit prova än.

Hej igen,

Kom precis på att jag även använder ultimate guitar.

Tips på program och olika digitala verktyg jag skickade informanterna är som följer:

1. Audacity

2. Radio Apan

3. Jamstudio

4. Garageband

5. Magic Piano

6. Youtube

7. Youtube converter

8. Spotify

9. Mixcraft

10. Joymusic

11. Anytune

12. Musecore

13. LetSingIt
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