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Den livsviktiga musiken – Delaktig-
het, hälsa och funktionsmöjligheter 
Bo Nilsson 
 
 
 
 
Det estetiska området har visat sig viktigt för människors möjlighet att 
uttrycka sig och kommunicera med andra. Förmåga till socialt och kultu-
rellt deltagande har stor betydelse för individens hälsa och välbefin-
nande. Intresset för att undersöka och utveckla estetiska aktiviteter för 
barn och unga med olika slag av funktionsnedsättning måste dock anses 
vara ganska begränsat, något som står i kontrast till den betydelse som 
ofta uttrycks i skrivelser och styrdokument. I detta kapitel kommer jag 
att, med exempel från några olika musikprojekt, diskutera delaktighet, 
hälsa och möjligheter i relation till musikaliska aktiviteter hos barn och 
unga med funktionsnedsättning.  
 

Prolog 
Det var i mitten av 1970-talet och jag var ung musikstudent. Tillsam-
mans med några kamrater skulle vi genomföra ett eget musikprojekt på 
flera skolor. Vi hade bestämt oss för en ram i form av en slags musiksaga 
som innehöll sånger och aktiviteter vi själva skapat, men också medgav 
möjlighet till improvisationer i text, handling och musik. Vår inställning 
var att barnen i lågstadieåldrarna skulle vara medskapare. Upplägget var 
så att vi fyra musiker först träffade var sin klass och någon dag senare 
skulle de fyra skolklasserna, ibland fler faktiskt, sammanstråla i en större 
lokal, vanligtvis en gymnastiksal. Vid den inledande träffen försökte vi 
förbereda barnen på att kunna delta i något som de inte på förhand rik-
tigt visste hur det skulle sluta. Lärarna i klasserna var ofta oförstående 
och hade i allmänhet väntat sig att vi skulle lära barnen nya sånger. Vid 
ett tillfälle mötte jag en specialklass som det hette på den tiden, idag 
skulle den korrekta benämningen kanske vara Särskild undervisnings-
grupp. Kanske några av barnen i klassen hade haft nytta av att i stället gå 
i särskola. Jag var ung och entusiastisk och startade upp med att vi flyt-
tade undan bänkarna och sedan satte oss på golvet. Jag hade en gitarr till 
hjälp och började skissera upp ett scenario där vi satt i en båt på väg till 
en udde där vi skulle besöka några gubbar. Alla barnen var med i leken 
och vi sjöng: 
- Ror och vi ror och ror till gubbarna på Udden.  
Vi hittade på nya textrader allteftersom resan gick vidare över havet:  
- Hajar! Här är det, här är det hajar, som kommer, sjöng vi.  
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- Oj, sitt kvar i båten, ni kan väl simma, sjöng jag.  
- JAA! ropade alla barnen. 
Då sade barnens lärare som stod bak i salen: 
- NEJ! DET KAN DOM INTE! 
Jag minns hur jag blev alldeles ställd. Förstod läraren verkligen inte att vi 
lekte en lek och att i leken är allt möjligt. I vår lek kunde vi sjunga allt 
som vi ville skulle finnas. I sången finns det hajar. Och i leken kan alla 
simma som vill det!  
 
Jag har återkommit till denna episod många gånger sedan dess och 
minns att jag kände hur läraren hindrade barnen från att lära sig, att fan-
tisera, kommunicera och skapa. Läraren begränsade barnens livsvärld 
genom att bestämma vad barnen inte kunde (och underförstått inte 
kunde lära sig). Då hade jag ingen ”lärd” analys att komma med, men 
med tiden har jag förhoppningsvis skaffat mig verktyg för att förstå 
bättre. 
 

Musik och delaktighet 
I en översikt baserad på skandinavisk forskning åren 1998-2009 av livssi-
tuationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning saknas nästan 
helt estetiska aktiviteter (Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Detta är inget 
som författarna direkt kommenterar i sin rapport. Annan forskning visar 
dock hur estetisk verksamhet, särskilt ofta musik, kan ha stor betydelse 
för ungas identitetsutveckling och hälsa.  

 
Att musicera innebär mycket mer än att "vara med" eller att "göra". Det 
betyder också ett lärande och att utveckla relationer till musik, teknik och 
till andra människor, det senaste kanske allra viktigast. Att kunna ut-
trycka sig genom musik och att delta i musikaliska aktiviteter tillsammans 
är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Att spela och 
skapa musik med digitala musikinstrument, som t.ex. iPads och synthesi-
zers ger ökad möjlighet för barn och unga med funktionsnedsättning att 
delta i olika slag av musikaliska aktiviteter, vilket även ökar deras hand-
lingsutrymme. 

 
Det slag av delaktighet som musikaliska aktiviteter innebär kan få stor 
betydelse för individen ur ett demokratiskt perspektiv. Musikaliska akti-
viteter har visat sig ha positiv inverkan på människans välbefinnande och 
på upplevelser som kan beskrivas som livskvalitet. Individens välbefin-
nande kan i viss mån styrkas genom mätning av ”lyckohormoner” som 
dopamin och oxytocin, men också genom studier av socialt samman-
hang. Sammantaget finns många olika faktorer som visar på betydelsen 
av att undersöka villkoren för musikalisk delaktighet för barn och unga 
med olika slags funktionsnedsättning. 
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Ett musikaliskt sammanhang där musikaliska aktiviteter är centralt kallar 
musikvetaren Christopher Small för musicking (Small, 1998). Small menar 
att musik är ”något som människor gör”. När man deltar i musicking är 
man en del av händelser relaterade till musik. Small (1998) har en ganska 
kort definition av begreppet musicking:  

To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, 
whether by performing, by listening, by rehearsing or practicing, by 
providing material for performance (what is called composing) or by 
dancing. (s. 9) 

Aktivt deltagande i samhällets kulturaktiviteter ska ses som en form av 
yttrandefrihet och utgör en viktig del av ett demokratiskt samhälle (Nils-
son, 2011b). Därför bör olika slag av estetiska uttrycksmedel inte bara 
ses som en extra guldkant i våra liv. Den estetiska dimensionen är viktig 
på många sätt, något som också framhålls av Europeiska unionen i en av 
de 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande som rekommenderas 
(European Union, 2006). I den svenska översättningen (Europeiska 
kommissionen (2007) beskrivs den åttonde nyckelkompetensen Kulturell 
medvetenhet och kulturella uttrycksformer som:  

En god uppfattning om betydelsen av kreativa uttryck när det gäller 
idéer, erfarenheter och känslor i olika medier, inbegripet musik, scen-
konsterna, litteratur och de visuella konsterna. (s. 12) 

Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna nyckelkompe-
tens definieras inte bara som förmåga och möjlighet att uppskatta och 
förstå andras kulturyttringar, utan också att själv kunna använda estetiska 
uttrycksmedel: 

Kulturella färdigheter avser både förståelse och uttryck: att uppskatta 
och njuta av konstnärliga verk och föreställningar samt att skapa egna 
konstnärliga uttryck genom en rad olika medier allt efter den innebo-
ende förmågan. (ibid) 

Genom att aktivt delta i kulturlivet utvecklas individens kreativitet, vilket 
kan få betydelse för yrkeslivet. I kulturella och estetiska sammanhang 
stärks den förståelse för andra samt respekt och samhörighet som utgör 
viktiga delar i ett demokratiskt samhälle: 

En solid förståelse av den egna kulturen och en känsla av identitet 
kan vara grunden för en öppen attityd inför och respekt för mångfal-
den av kulturella uttrycksformer. En positiv attityd sträcker sig också 
till kreativitet och viljan att odla sin estetiska förmåga genom konst-
närliga uttryck och deltagande i kulturlivet. (ibid) 

Betydelsen av det egna uttrycket liksom deltagandet i kulturlivet uttrycks 
explicit i The International Classification of Functioning, Disability and 
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Health—ICF (ICF-CY) (WHO, 2001; 2007). Kapitel 9 handlar om de 
handlingar och uppgifter som krävs för att engagera sig i organiserat 
socialt liv utanför familjen - i samhällsgemenskap, socialt och medbor-
gerligt liv. I den svenska versionen av International Classification of 
Functioning, Disability and Health: Children & Youth Version: ICF-CY 
(Socialstyrelsen, 2010) uttrycks den estetiska dimensionen i paragrafen 
d9292 Konst och kultur: 

Att engagera sig i eller att uppskatta konstnärliga eller kulturella hän-
delser såsom att gå på teater, bio, museum eller konstgalleri eller att 
spela i ett skådespel, dansa, lyssna till högläsning, läsa för nöjes skull, 
sjunga i en grupp eller spela musikinstrument. (s. 245) 

Här handlar det alltså om att delta och att vara delaktig, något som även 
understryks i regeringens skrivelse En svensk strategi för hållbar utveckling – 
ekonomisk, social och miljömässig (Regeringens skrivelse 2003/04:129).  
 
Rätten att delta i kulturella sammanhang är emellertid också en fråga om 
inkludering i ett vidare och djupare perspektiv. Flera projekt inom områ-
det handlar om att skapa plattformar och händelser där människor med 
eller utan funktionsnedsättning kan utöva musik tillsammans. Folk-
hälsomyndigheten (2016) understryker i Målområde 1 att det finns ett 
positivt samband mellan socialt och kulturellt deltagande och fysisk 
hälsa. Här kan vi naturligtvis även tänka till psykisk hälsa. Att delta i olika 
slag av kulturella och musikaliska skeenden, både som konsument och 
producent, bör ses som en grundläggande mänsklig rättighet, liksom 
rätten att lära sig och utvecklas (Nilsson, 2011b; 2013).  
 

Musik och hälsa 
Forskning kring musik och funktionsnedsättning har ofta utförts inom 
musikterapins område som enligt Ruud (2008) oftast definieras som ett 
område med uttalade terapeutiska mål. Musikterapi associeras ofta med 
intervention och bygger på biologiska och neuropsykologiska antagan-
den om hur människor relaterar till musik.  
 
Bonde (2011) menar att individen kommer att utveckla en fysisk och  
psykisk relation till musik oavsett om detta sker tillsammans med en 
musikterapeut, musikpedagog eller någon annan. Enligt Ruud (2008) 
håller en förändring på att ske som menar att musikterapi också håller på 
att bli ett fält där vi kan studera hur musik kan användas i syfte att vara 
hälsofrämjande och öka individens välbefinnande genom exempelvis 
hälsopromotion. Här menar Ruud också att ”musikterapi bidrar till att i 
återskapa musikens ursprungliga funktioner i vår kultur". 
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Med stöd av Ruud (2008) och Bonde (2011) kan vi hävda att musice-
rande och musikskapande främjar hälsa och välbefinnande, oavsett om 
detta är motivet för verksamheten eller inte.  
 
Begreppet Känsla Av SAMmanhang (KASAM)1 utvecklades av den isra-
eliske forskaren Aaron Antonovsky som en väg att förstå hur individer 
hanterar svåra livssituationer (Antonovsky 1991; 1996). Hur kan det 
komma sig att en del individer förblir friska, även om de utsätts för stora 
påfrestningar? Antonovsky var intresserad av att identifiera faktorer som 
kan bringa hälsa, ett salutogent perspektiv. I sin forskning identifierade 
Antonovsky tre faktorer som är särskilt  viktiga för att hjälpa den en-
skilde att förstå världen och att bidra till en upplevelse av att den har 
mening. Han beskriver en individ med stark KASAM som en individ 
som upplever världen som a) förutsägbar, begriplig och strukturerad 
(comprehensible), b) hanterbar (manageable) och c) meningsfull (mea-
ningful). Enligt Antonovsky (1996) kan KASAM-begreppet användas 
både för forskning och i intervention för hälsopromotion. KASAM kan 
betraktas som en beroende variabel som kan påverkas för att leda till 
ökad hälsa hos individer: ”push people toward health” (s. 15).  
 
Musikterapi formar enligt Ruud (2008) en länk mellan musicking och 
hälsa. Kaikkonen och Ala-Harja (2012) fann i sin studie av fem elever i 
behov av särskilt stöd ett samband mellan musikaliska aktiviteter och 
social interaktion. De fann också en koppling till vad de kallar ”control 
over life”, något som kan jämföras med Antonovskys faktorer begriplig, 
hanterbar och meningsfull. KASAM-begreppet kan, tillsammans med ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande, utgöra en grund för att diskutera 
musik, funktionsnedsättning och hälsa. 
 
Musikterapi har som nämnts ovan explicit formulerade terapeutiska mål 
(Ruud, 2008) och syftar till att genom olika slag av intervention förbättra 
klientens livskvalitet, fysiska, psykiska hälsa och välbefinnande (World 
Federation of Music Therapy, 2011). Exempel på områden där intervent-
ion med musikterapi används med framgång är behandling av personer 
med demenssjukdom eller olika slag av autismspektrumstörning, (eng. 
Autism Spectrum Disorder, ASD). Musiken erbjuder möjlighet till dialog 
som inte bygger på språklig eller kognitiv förmåga (Ruud, 2011).  
 

                                                   
1 På engelska Sense of Coherence (SOC). 
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Några projekt som belyser olika aspekter av 
musikaliska möjligheter för barn och unga 
med funktionsnedsättning 
I detta avsnitt delar jag med mig av några möten med unga människor 
som väl uttrycker den musikaliska potential som finns hos alla. Mina 
möten är hämtade från olika projekt som på olika sätt handlar om barns 
och ungas möjlighet att delta i musikaliska sammanhang. 
 
En fjortis är en fjortis! – tonårskultur och musicking 
Projekt Samspel genomfördes i samarbete mellan flera aktörer: Före-
ningen Furuboda, Högskolan Kristianstad, Söderportsgymnasiet 
RG/RH i Kristianstad, Musik i Syd Skåne Kronoberg och Hjärnskade-
förbundet Hjärnkraft. Ytterligare några samverkande organisationer 
fanns med: Sveriges Musik och Kulturskolor, Riksförbundet för Rörel-
sehindrade Barn och Ungdomar i Blekinge. Projektet syftade till att öka 
möjligheten för personer med omfattande rörelsehinder att med hjälp av 
datorbaserade musikmiljöer aktivt kunna delta i musikkulturen genom att 
själv kunna spela.  
 
Lisa 
Vid ett tillfälle kommer tre elever från särskolan i tidiga tonåren på besök 
till projektet: 

Det är många vuxna i släptåg: föräldrar, assistenter, specialpedagoger 
inklusive den specialpedagogiskt ansvarige i särskolan. En väldig 
massa vuxna helt enkelt, men bara tre barn. Dessutom var vi tre mu-
sikledare och en forskare på plats. De tre eleverna hade olika slags 
funktionsnedsättningar och vi kollar upp förutsättningarna för att 
musicera tillsammans. Tommy kunde använda brytare med händerna 
och Markus fick använda en huvudkontakt. Lisa kunde enligt uppgift 
skriva på tangentbord, men var osäker på om hon kan spela:  

- Hur ska jag kunna spela, jag kan ju inte, säger hon.  

Vi föreslår att hon använder brytare. Efter en stund går två av musik-
ledarna iväg med de vuxna gästerna för att samtala. Vi som är kvar 
spelar Varm korv Boogie, en låt som blev populär med Owe Thör-
nquist 1959. Först måste all teknik med brytare och datorer, mikro-
foner och högtalare fås på plats och fungera. Det tar en bra stund in-
nan allt är i gång. Sedan övar vi Varm Korv Boogie ett par gånger 
och det funkar hyggligt.  

Lisa föreslår flera gånger att vi ska spela Fairytale Gone Bad, en ny låt 
med de finska hårdrockarna Sunrise Avenue. Hon får inget gehör för 
sitt förslag, vi fortsätter att öva på Varm Korv Boogie, som vi spelar 
upp för lärarna när de kommer tillbaka. En av musikledarna drar se-
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dan igång låten Hey Baberiba som blev populär i början av 1970-talet 
med den dragspelande rockaren Leif "Burken" Björklund. De tre ele-
verna spelar med litet halvhjärtat. (Dagbok, 2010-09-06) 

Här kunde episoden slutat om inte Lisa, som i början av passet oroat sig 
för att inte vara duktig nog, utnyttjat en paus för att a capella (utan ack-
ompanjemang) sjunga hela hårdrockballaden Fairytale Gone Bad. Nu 
hakar en av musikledarna på och sedan blir det av bara farten också Lay 
Your Love On Me (BWO) som han upptäckte tillhörde Lisas repertoar.  
- Där ser du att jag kan, säger Lisa och sträcker upp armarna som om 
hon tagit medalj i OS. 
I detta fall kunde en lyhörd lärare, väl insatt i aktuell musik, under gynn-
samma omständigheter möta eleverna i deras egen populärkultur. För 
inte sitter väl dagens svenska fjortonåringar och lyssnar på Owe Thör-
nquist och ”Burken”? En fjortis är en fjortis även om hen sitter i rullstol 
eller går i särskola!  
 
Att få skapa musik – att bli sedd 
Projektet Våga vara – Våga mötas byggde på djupintervjuer med 12 
skånska ungdomar i 18-årsåldern (Larsson, Nilsson, Heppling & Holm-
gren, 2010). Ett av projektets intressanta resultat var den stora betydelse 
olika estetiska uttryck visade sig ha för ungdomarna. Musiken var extra 
viktig för flera av deltagarna. Nedan möter vi Moha, en av de deltagare 
för vilken musiken spelade en mycket betydelsefull roll i upplevelsen av 
livskvalitet.  
 
Moha 
Moha, som på grund av en CP-skada sitter mycket i rullstol gjorde egna 
låtar med datorn och synthesizer som verktyg. För henne var musik-
skapandet ett sätt att uttrycka sig och bli sedd. Musiken ger också hennes 
liv ett viktigt estetiskt innehåll. Mohas CP-skada gör emellertid att hon 
inte kan sjunga in sina låtar själv eftersom hon inte kan kontrollera sin 
röst tillräckligt väl. Men en av hennes personliga assistenter är sångerska 
i ett band och kan hjälpa Moha att spela in sångspåret på datorn.  
- Det som gör mig glad är chansen till att skapa musik, säger Moha, som 
planerar att söka till musikproducentutbildning.  
 
I musikens värld kan Moha utveckla sin identitet långt bortom omgiv-
ningens endimensionella bild av henne som funktionshindrad och hjälp-
lös. Hon använder datorn för att chatta och kommunicera med hjälp av 
sociala medier och väntar med att berätta om sin funktionsnedsättning 
tills hon lärt känna den andra personen litet närmare. Moha uttrycker sin 
identitet även med piercingar och klädval.  
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Scheid (2011) menar att ungdomar med hjälp av musik och andra este-
tiska symboler utformar sitt eget ”varumärke”. Han kallar denna repre-
sentation av identiteten för egologo. I musikens värld representeras 
egologo av musik man själv skapat eller kanske den egna spellistan. Allt 
kan delas via mobiltelefon och internet. Kanske kan Scheids begrepp 
egologo hjälpa oss att förstå säväl Mohas identitesexperiment som Lisas 
musikaliska intresse för finsk hårdrock som vi mötte i förra avsnittet.  
 
Jag kan spela! – att få instrument som funkar 
I Teamet startade jag tillsammans med en musiklärare ett aktionsforsk-
ningsprojekt i en svensk grundskola med syfte att utveckla och testa 
digitalt baserade musikmiljöer med yngre skolbarn i behov av särskilt 
stöd, nästan alla med något slag av fysisk funktionsnedsättning. Datorer, 
iPads och syntar användes för att tillsammans med barnen utföra och 
skapa musik, ensamma eller i små grupper, med andra ord, att delta i 
musicking. 
 
Data samlades in genom deltagande observation och fältanteckningar, 
fotografier och videoupptagning. Projektet i sin helhet ansluter till de 
forskningsetiska principer som formulerats av HSFR. Alla elevernas 
föräldrar tillät dokumentation och i flertalet fall även publicering av bild- 
och videomaterial. Den teoretiska ramen för projektet finns i sociokultu-
rell pedagogisk teori, hälsoteorier och musikvetenskap. Projektet fick ett 
blygsamt utrustningsbidrag från Crafoordska stiftelsen som användes för 
inköp av digitala musikinstrument. 
 
Genomförande 
I samverkan mellan forskaren och musikläraren initierades musikaliska 
aktiviteter där elever i årskurserna 1-6 med olika grad av funktionsned-
sättning gavs möjlighet att musicera och skapa musik med digitalt base-
rade musikinstrument. Vi ville veta hur nya musikaliska multimedia 
kunde påverka musikalisk tillgänglighet för eleverna och stödja deras 
musicerande och musikaliskt lärande både enskilt och tillsammans med 
övriga elever i klassen. Vi ställde preliminärt tre explorativa frågor: 
- Hur kan digitalt baserade musikinstrument stödja musicerande och 
musikaliskt lärande hos elever i behov av särskilt stöd? 
- Vilka slag av digitalt baserade musikinstrument är särskilt lämpliga för 
elever med fysisk funktionsnedsättning? 
- Hur kan digitalt baserade musikinstrument stödja musicerande i klass-
rummet där elever med olika slag av funktionsnedsättning inkluderas i 
sin klass? 
 
Barnen i studien var fullt kapabla att hantera olika digitalt baserade mu-
sikinstrument och lärde sig snabbt att använda dem för att utföra och 
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skapa musik, ensamma eller i sin klass. De digitala musikverktygen 
stärkte barnens självständighet, autonomi, genom att de innebar ökade 
möjligheter att öva på egen hand. De digitala musikinstrumenten stimu-
lerade också elevernas musikaliska kreativitet. Dessa resultat får betraktas 
som viktiga, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.  
 
Autonomi 
Den som vill lära sig spela ett musikinstrument behöver också på egen 
hand kunna öva och träna sina färdigheter. Digitala musikinstrument 
som exempelvis appar för iPads, tablets och smartphones ökar i hög 
grad musikalisk tillgänglighet för alla, vilket får särskild betydelse för 
unga med någon funktionsnedsättning. I det följande exemplet möter vi 
12-åriga Hannah som är mycket musikintresserad och vill lära sig spela 
keyboard och sjunga. Även trummor har väckt hennes intresse.  
 

  
Figur 1. Hannah övar rockkomp på  
egen hand i Garagaband 

Figur 2. Hannah övar ackorden till Ri-
hannas sång Stay och behöver använda 
fingrar från båda händerna.  

 
I figur 1 ser vi Hannah öva rocktrummor. Hon kan inte hantera ett fy-
siskt trumset, utan använder truminstrumentet i musikappen Garage-
band på en iPad. Att använda digitala musikverktyg innebär förstärkt 
självständighet och autonomi för många av barnen i Teamet, något som 
var extra betydelsefullt för de barn som inte hade svenska som moders-
mål.  
 
I figur 2 ser vi Hannah öva ackorden till Rihannas Stay. Hon orkar inte 
samtidigt trycka ner de tre tangenter på keyboardet som tillsammans 
bildar ackorden, och använder då samtidigt fingrar från båda händerna. 
Hannahs lärare har markerat på keyboardets tangenter vilka toner som 
ingår i de olika ackorden. Läraren sjunger sången och Hannah ackom-
panjerar. De musicerar tillsammans! De flesta ”traditionella” instrument 
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kräver i allmänhet muskelstyrka och ofta att någon vuxen är närvarande 
och hjälper till. De lättillgängliga instrumenten gjorde att Hannah kunde 
öva på låtarna på egen hand. Senare på hösten spelade Hannah keyboard 
på scenen med skolans band och på vårterminen spelade hon in en hel 
popsång med alla instrument och sång på skolans musikdator. 
 
Kreativitet 
Flera barn i teamet hade svårigheter att kontrollera sin röst på det sätt 
man normalt behöver kunna när man sjunger. Den professionella musik-
industrin har utvecklat en digital funktion, AutoTune, som kan justera 
tonhöjden i efterhand på en sångstämma eller instrument som inte blivit 
riktigt som producenten önskar. Falsksång och andra missar kan lätt 
korrigeras. Liknande teknologi finns också för smartphones och tablets i 
tämligen billiga appar där man kan justera tonhöjd och ibland även lägga 
till en enkel musikbakgrund.  
 

 
 
Figur 3. Rachel spelar upp sin senaste sång som hon på egen hand spelat in i LaDiDa. 
Hon och kamraten Zia håller också på att göra en egen låt på temat vänner. 
 
I figur 3 kan vi se Rachel stolt spela upp sin senaste vokala improvisat-
ion/komposition. Hon har sjungit in sina sånger alldeles på egen hand i 
appen LaDiDa, som automatiskt rättar till hennes inspelade röst så att 
tonerna hamnar på skalan (Auto–Tune). Rachel valde bort möjligheten 
att lägga till en musikbakgrund, hon vill bara ha sången inspelad. A ca-
pella alltså, utan ackompanjemang. Barn har ofta signifikant högre este-
tisk än verbal kompetens, vilket visar sig i vad Barrett (1996) kallar este-
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tiskt beslutsfattande (aesthethic decision-making). Lärare och föräldrar för-
står inte alltid fullt ut barns estetiska värld, utan bedömer barns kompe-
tens enbart efter deras verbala kommunikation. Rachel vill alltså sjunga 
in sång efter sång utan ackompanjemang: ”Jag kan göra hundra sånger”, 
säger hon stolt. Liksom i fallet med den betydligt äldre Moha väcker 
möjligheten att själv skapa musik glädje, en vilja att lära sig och beslut-
samhet. Rachel har ingen uppfattning om att musiklektionen flyger i väg, 
hon är djupt engagerad i att göra fler och bättre låtar. Hennes kreativa 
process för tankarna till flow, ett begrepp som myntades av den ameri-
kanske psykologen Csikszentmihalyi (1992).  
 

Musik är möjlighet 
Den estetiska dimensionen ger oss möjlighet att uttrycka oss på många 
sätt, vilket ökar individens handlingsutrymme. Olika uttrycksmedel har 
sina egna unika egenskaper, de är mediespecifika (Marner, 2005) och inne-
håller mycket som inte alltid omfattas av logik. När estetiska uttrycksme-
del beskrivs sammanfattande, som icke-verbala, förlorar de sina specifika 
egenskaper då detta oftast innebär att vertikalt skriftspråk rangordnas 
överst och estetiska uttryck längst ner. I dag talar vi gärna om ett vidgat 
textbegrepp som innefattar alla uttrycksmedel som bild, musik, film, dans, 
drama och språk. Ofta kan dock användningen av ett vidgat textbegrepp, 
mer eller mindre medvetet, innehålla en vertikal hierarkisering. Exempel 
på detta ser vi i begreppen verbal och icke-verbal som innehåller en 
rangordning och ett slags avståndstagande från estetiska uttrycksmedel 
där det verbala hamnar överst, i överordnad position. Marner (2005) 
föreslår i stället ett horisontellt medieringsbegrepp där olika medier behåller 
sina specifika egenskaper. Inget uttrycksmedel är då överordnat ett an-
nat, vilket underlättar uttrycksmedlens samverkan i medieringar och mul-
timodalitet. 
 

Rörelse Tal Dans Bild Musik Film Tecken Mim Skrift 

 
Figur 4. Ett horisontellt medieringsbegrepp innebär att olika uttrycksmedel samspelar 
utan inbördes hierarki eller maktstruktur. 
 
Verbal kompetens fungerar inte nödvändigtvis som måttstock för fär-
digheter inom andra områden. Därför blir det perspektiv som ett hori-
sontellt medieringsbegrepp utgör extra betydelsfullt och användbart. 
Individer med svag verbal förmåga kan ofta använda andra uttrycksme-
del och kombinationer av dessa och för dem kan lärares och vårdnads-
havares förståelse för ett horisontellt medieringsbegrepp innebära en 
utvidgad syn på barns och ungas möjlighet att kommunicera.   
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En färsk OECD-rapport fann ganska svag koppling mellan utbildning 
inom det estetiska området och transfer till andra områden (Winner, 
Goldstein, & Vincent-Lancrin, 2013). Men detta är inte huvudpoängen 
med estetisk och konstnärlig utbildning menar författarna till rapporten. 
Även om vi bara hittar mindre ”evidens” för effekterna av estetisk ut-
bildning inom områden utanför konsten, behöver inte antagande om 
eventuella transfereffekter nödvändigtvis vara den viktigaste anledningen 
till estetisk utbildning i dagens skola. Konsten har funnits med oss sedan 
de tidigaste människorna, ingår i alla kulturer och är ett stort område för 
mänsklig erfarenhet vid sidan av naturvetenskap, teknik, matematik och 
humaniora. I det avseendet är det estetiska viktigt för sin egen skull ge-
nom att det utgör ett område utan rätt eller fel svar, som frigör fantasi 
och utforskande och kan vara ett sätt att skapa mening.  
 
Rapporten tog dock inte med den ganska nya forskning som undersökt 
hur musikaliskt lärande hos barn kan öka förmågan inom andra områ-
den. Schellenberg (2005) fann ett positivt samband mellan aktivt organi-
serat musicerande och läsning, matematik, verbal och spatial förmåga 
hos barn. I Schellenbergs studie gavs 144 6-åringar en fullt standardiserat 
IQ-test (Wechsler Intelligence Scale för barn-III, eller WISC-III) innan 
de började i första klass (ålder 6) och sedan igen mellan första och andra 
klass (ålder 7). Två barngrupper fick 36 veckors undervisning i antingen 
keyboard eller sång. En kontrollgrupp fick dramalektioner och en grupp 
följde sitt vanliga schema. Schellenbergs studie visar hur grupperna med 
lektioner i keyboard eller sång fick högre resultat på samtliga tester jäm-
fört med kontrollgrupperna som fick dramalektioner eller inga extra 
lektioner alls (Schellenberg, 2005). De faktorer som undersöktes var  IK, 
Verbal funktion, Perceptuell funktion, Arbetsminne, Snabbhet. En för-
klaring till musiklektioners positiva påverkan kan enligt Schellenberg vara 
att musiklektioner är speciella genom att  

(a) de är en skolliknande aktivitet som många barn tycker om,  
(b) flera färdigheter tränas under musiklektioner,  
(c) musik en domän som förbättrar abstrakt tänkande,  
(d) att lära sig musik har likheter med att lära ett andra språk. 

Det verkar alltså som att musik ändå under vissa förutsättningar kan ha 
positiv effekt på förmåga och lärande inom andra ämnesområden.  
 
Till sist 
I detta kapitel har jag med exempel hämtade från flera projekt visat hur 
deltagande i musikaliska och estetiska sammanhang kan öka möjligheter 
till delaktighet, inkludering, lärande och välbefinnande i ett vidare per-
spektiv. Lisas stora musikintresse och förmåga att lära sig sånger hon 
tyckte om stärkte hennes självkänsla: Där ser du att jag kan! För Moha 
var musikskapandet och låtskrivandet en väg att bli sedd av andra för det 
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hon kan: Det som gör mig glad är chansen till att skapa musik. Samma 
jublande känsla hittar vi hos den betydligt yngre Rachel som stolt utbris-
ter: Jag kan göra hundra sånger! 
 
Det finns mycket som talar för att musikundervisning och delaktighet i 
musikaliska aktiviteter kan ha stor betydelse för barn och unga och deras 
möjlighet att uttrycka sig, kanske särskilt viktigt för dem i behov av sär-
skilt stöd.  
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