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Yttrandefrihet genom musik – estetiska uttrycks-Yttrandefrihet genom musik – estetiska uttrycks-
former i ett vidgat inkluderingsbegreppformer i ett vidgat inkluderingsbegrepp  

TEXT TEXT Bo Nilsson, fi l. dr i musikpedagogik, universitetslektor i pedagogik, Högskolan Kristianstad.Bo Nilsson, fi l. dr i musikpedagogik, universitetslektor i pedagogik, Högskolan Kristianstad.
FOTO FOTO  Paul Skoog Paul Skoog

Media och estetiska uttrycksformer har stor betydelse för barn och unga med olika slag av funk-Media och estetiska uttrycksformer har stor betydelse för barn och unga med olika slag av funk-
tionsnedsättning, inte minst i deras identitetsutveckling. Flera av exemplen i texten är hämtade tionsnedsättning, inte minst i deras identitetsutveckling. Flera av exemplen i texten är hämtade 
från det pågående Projekt Samspel. Ett projekt som arbetar för att öka möjligheterna för personer från det pågående Projekt Samspel. Ett projekt som arbetar för att öka möjligheterna för personer 
med motorisk funktionsnedsättning att aktivt delta i musikkulturenmed motorisk funktionsnedsättning att aktivt delta i musikkulturen. . I en musikalisk situation sam-I en musikalisk situation sam-
spelar olika resurser för att erbjuda god musikalisk tillgänglighet. Projekt Samspel är ett samar-spelar olika resurser för att erbjuda god musikalisk tillgänglighet. Projekt Samspel är ett samar-
betsprojekt mellan Föreningen Furuboda Kompetenscenter, Högskolan Kristianstad, Söderports-betsprojekt mellan Föreningen Furuboda Kompetenscenter, Högskolan Kristianstad, Söderports-
gymnasiet RG/RH i Kristianstad, Musik i Syd och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.gymnasiet RG/RH i Kristianstad, Musik i Syd och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Ofta besöker vi eller tar emot sam-Ofta besöker vi eller tar emot sam-
arbetande särskolor på Furuboda i arbetande särskolor på Furuboda i 
Projekt Samspel. Vid ett tillfälle kom Projekt Samspel. Vid ett tillfälle kom 
tre elever från en av våra särskolor tre elever från en av våra särskolor 
på besök. Ur mina fält-anteckningar på besök. Ur mina fält-anteckningar 
saxar jag följande: Eleverna har mån-saxar jag följande: Eleverna har mån-
ga vuxna i släptåg: föräldrar, assis-ga vuxna i släptåg: föräldrar, assis-
tenter och särskolans specialpedago-tenter och särskolans specialpedago-

ger inklusive den pedagogiskt ansvarige. Vi ska musicera ger inklusive den pedagogiskt ansvarige. Vi ska musicera 
med eleverna som har olika slags funktionsnedsättning. med eleverna som har olika slags funktionsnedsättning. 
Lärarna Håkan och John kollar upp läget med de tre Lärarna Håkan och John kollar upp läget med de tre 
eleverna. Tommy kan använda brytare (kontakter) med eleverna. Tommy kan använda brytare (kontakter) med 
händerna. Läget med Dennis är oklart, han får börja med händerna. Läget med Dennis är oklart, han får börja med 
att använda huvudkontakt. Lisa kan skriva på tangent-att använda huvudkontakt. Lisa kan skriva på tangent-
bord, men är osäker på om hon kan spela musik. ”Hur bord, men är osäker på om hon kan spela musik. ”Hur 
ska jag kunna spela, jag kan ju inte”, säger hon litet oro-ska jag kunna spela, jag kan ju inte”, säger hon litet oro-
ligt. Håkan föreslår att hon till en början också använder ligt. Håkan föreslår att hon till en början också använder 
kontakter. Under den långa musikstunden frågar Lisa kontakter. Under den långa musikstunden frågar Lisa 
fl era gånger efter en låt med det fi nska hårdrockbandet fl era gånger efter en låt med det fi nska hårdrockbandet 
Sunrise Avenue. Till slut sjunger hon hela låten Fairytale Sunrise Avenue. Till slut sjunger hon hela låten Fairytale 
Gone Bad på egen hand. ”Där ser du att jag kan”, säger Gone Bad på egen hand. ”Där ser du att jag kan”, säger 
Lisa och sträcker armarna i vädret som en nybliven Lisa och sträcker armarna i vädret som en nybliven 
medaljör i OS. medaljör i OS. 

Man kan inte ta miste på vilken stor betydelse musik och Man kan inte ta miste på vilken stor betydelse musik och 
utövandet av musik har för Lisa. När läraren John frågar utövandet av musik har för Lisa. När läraren John frågar 
om hon känner till låten Lay Your Love On Me med om hon känner till låten Lay Your Love On Me med 
BWO, utbrister hon: Klart att jag kan, den har jag hört BWO, utbrister hon: Klart att jag kan, den har jag hört 
hundratals gånger!hundratals gånger!

Hur viktiga är då estetiska uttrycksformer för oss, är Hur viktiga är då estetiska uttrycksformer för oss, är 
dessa bara att betrakta som lyx, en guldkant på tillva-dessa bara att betrakta som lyx, en guldkant på tillva-
ron? Självklart är den estetiska dimensionen viktig för ron? Självklart är den estetiska dimensionen viktig för 
oss också på fl era andra sätt, vilket även uppmärksam-oss också på fl era andra sätt, vilket även uppmärksam-
mats av Europeiska Unionen, som 2006 fastställde mats av Europeiska Unionen, som 2006 fastställde 
en rekommendation om åtta nyckelkompetenser för en rekommendation om åtta nyckelkompetenser för 
livslångt lärande. Efter uppräkningen av de sju första livslångt lärande. Efter uppräkningen av de sju första 
nyckelkompetenserna kommer så turen till den åttonde nyckelkompetenserna kommer så turen till den åttonde 
och sista nyckelkompetensen med rubriken Kulturell och sista nyckelkompetensen med rubriken Kulturell 
medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Beskrivnin-medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Beskrivnin-
gen av denna åttonde kompetens handlar en hel del om gen av denna åttonde kompetens handlar en hel del om 

vikten av att medborgaren får en god uppfattning om vikten av att medborgaren får en god uppfattning om 
betydelsen av olika kreativa uttryck, är medvetenhet om betydelsen av olika kreativa uttryck, är medvetenhet om 
det lokala, nationella och europeiska kulturarvet, och det lokala, nationella och europeiska kulturarvet, och 
dess plats i världen. Nyckelkompetensen handlar mycket dess plats i världen. Nyckelkompetensen handlar mycket 
om att förstå och uppskatta kulturella uttryck, men även om att förstå och uppskatta kulturella uttryck, men även 
betydelsen av att skapa egna konstnärliga uttryck och att betydelsen av att skapa egna konstnärliga uttryck och att 
odla sin estetiska förmåga genom konstnärliga uttryck odla sin estetiska förmåga genom konstnärliga uttryck 
och deltagande i kulturlivet framhävs. En sådan ansats och deltagande i kulturlivet framhävs. En sådan ansats 
ställer höga krav på tillgänglighet inom det estetiska ställer höga krav på tillgänglighet inom det estetiska 
området hos alla våra skolformer, också i specialunder-området hos alla våra skolformer, också i specialunder-
visning och särskola. Denna artikel kommer mest att visning och särskola. Denna artikel kommer mest att 
handla om musik, men det fi nns säkert paralleller att dra handla om musik, men det fi nns säkert paralleller att dra 
till andra estetiska verksamheter. till andra estetiska verksamheter. 

Estetiskt-praktisktEstetiskt-praktiskt
Temat för detta nummer av Specialpedagogisk tidskrift – Temat för detta nummer av Specialpedagogisk tidskrift – 
att undervisa är Praktisk- estetiska uttrycksformer, vilket att undervisa är Praktisk- estetiska uttrycksformer, vilket 
förtjänar en kort kommentar. Från slutet av 1960-talet förtjänar en kort kommentar. Från slutet av 1960-talet 
och framåt förändrades den svenska musikundervisnin-och framåt förändrades den svenska musikundervisnin-
gen från att tidigare betonat sång, musiklyssnande och gen från att tidigare betonat sång, musiklyssnande och 
musikteori i riktning mot aktivt musicerande, improvisa-musikteori i riktning mot aktivt musicerande, improvisa-
tion och musikskapande. Denna utveckling har fortsatt i tion och musikskapande. Denna utveckling har fortsatt i 
den nu aktuella Lgr 11. Den benämning som ursprungli-den nu aktuella Lgr 11. Den benämning som ursprungli-
gen användes av författarna till musikens läroplanstexter gen användes av författarna till musikens läroplanstexter 
i Lgr 69 och Lgr 80 var estetisk-praktisk, inte som nu: i Lgr 69 och Lgr 80 var estetisk-praktisk, inte som nu: 
praktisk-estetisk. Avsikten med att införa begreppet praktisk-estetisk. Avsikten med att införa begreppet 
estetisk-praktisk var i musikens fall att musikämnet estetisk-praktisk var i musikens fall att musikämnet 
nu i första hand skulle handla om elevens egen musi-nu i första hand skulle handla om elevens egen musi-
kaliska aktivitet och inte enbart om att uppskatta och kaliska aktivitet och inte enbart om att uppskatta och 
njuta av konstnärliga verk och föreställningar eller att njuta av konstnärliga verk och föreställningar eller att 
uppskatta det nationella kulturarvet (Nilsson, 2002). uppskatta det nationella kulturarvet (Nilsson, 2002). 
När vi nu kommit att tala om praktisk-estetiska ämnen När vi nu kommit att tala om praktisk-estetiska ämnen 
eller verksamheter kanske detta betyder att vi uppfattar eller verksamheter kanske detta betyder att vi uppfattar 
detta som en sammanslagning av en grupp ämnen som detta som en sammanslagning av en grupp ämnen som 
uppfattas som antingen praktiska eller estetiska. Den uppfattas som antingen praktiska eller estetiska. Den 
ursprungliga tanken att beskriva estetiska verksamheter ursprungliga tanken att beskriva estetiska verksamheter 
som både estetiska och praktiska kan ha sin poäng. Det som både estetiska och praktiska kan ha sin poäng. Det 
handlar alltså i hög grad om att öka tillgängligheten för handlar alltså i hög grad om att öka tillgängligheten för 
alla elever så att de kan få möjlighet att lära sig använda alla elever så att de kan få möjlighet att lära sig använda 
estetiska uttrycksmedel, själv och tillsammans med an-estetiska uttrycksmedel, själv och tillsammans med an-
dra. dra. 



7Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa  3-2011

När det gäller barn och unga med svåra rörelsehinder är När det gäller barn och unga med svåra rörelsehinder är 
det en stor utmaning att skapa denna tillgänglighet. Visst det en stor utmaning att skapa denna tillgänglighet. Visst 
stöd fi nns alltså som ovan beskrivits i den åttonde nyck-stöd fi nns alltså som ovan beskrivits i den åttonde nyck-
elkompetensen i EU-rekommendationerna för livslångt elkompetensen i EU-rekommendationerna för livslångt 
lärande, men också i svenska regeringars strategi för lärande, men också i svenska regeringars strategi för 
hållbar utveckling. I regeringens skrivelse (2003/04:129) hållbar utveckling. I regeringens skrivelse (2003/04:129) 
En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, 
social och miljömässig, betonas ett fl ertal utgångspunk-social och miljömässig, betonas ett fl ertal utgångspunk-
ter relaterade till barn och ungdomar och till kulturen i ter relaterade till barn och ungdomar och till kulturen i 
samhället. Bland annat framhålls att det inte räcker att samhället. Bland annat framhålls att det inte räcker att 
formellt erbjuda möjligheter till individuell utveckling, formellt erbjuda möjligheter till individuell utveckling, 
infl ytande och delaktighet, utan det är viktigt att också infl ytande och delaktighet, utan det är viktigt att också 
skapa reella förutsättningar för att använda sin yttrande-skapa reella förutsättningar för att använda sin yttrande-
frihet. Medborgarnas yttrandefrihet handlar inte bara frihet. Medborgarnas yttrandefrihet handlar inte bara 
om verbalt språk, utan lika mycket om andra uttrycks-om verbalt språk, utan lika mycket om andra uttrycks-
former som musik, bild och bildmedia, drama, dans och former som musik, bild och bildmedia, drama, dans och 
liknande. Internationellt fi nns sedan en tid inom musik-liknande. Internationellt fi nns sedan en tid inom musik-
pedagogiska kretsar en diskussion om musikskapande pedagogiska kretsar en diskussion om musikskapande 
som en medborgerlig rättighet.som en medborgerlig rättighet.

Horisontellt medieringsbegreppHorisontellt medieringsbegrepp
Det är viktigt att använda begreppet praktisk-estetiska Det är viktigt att använda begreppet praktisk-estetiska 
ämnen på ett sätt som inte suddar ut de olika estetiska ämnen på ett sätt som inte suddar ut de olika estetiska 
uttryckens särart. Risken är att de buntas samman på ett uttryckens särart. Risken är att de buntas samman på ett 
sätt som liknar uppdelningen i verbala och icke-verbala sätt som liknar uppdelningen i verbala och icke-verbala 
uttrycksmedel. En sådan uppdelning innebär ofta en uttrycksmedel. En sådan uppdelning innebär ofta en 
rangordning av uttrycksmedlen där skrivet språk placeras rangordning av uttrycksmedlen där skrivet språk placeras 
högst upp, följt av muntlighet med de estetiska uttrycken högst upp, följt av muntlighet med de estetiska uttrycken 
placerade längst ner. När vi idag talar om ett vidgat placerade längst ner. När vi idag talar om ett vidgat 
textbegrepp, kan detta ibland gömma en sådan vertikal textbegrepp, kan detta ibland gömma en sådan vertikal 
hierarkisering. Marner (2005) föreslår ett horisontellt hierarkisering. Marner (2005) föreslår ett horisontellt 
medieringsbegrepp med en mera jämlik relation mellan medieringsbegrepp med en mera jämlik relation mellan 
olika uttrycksmedel. Ett horisontellt medieringsbegrepp olika uttrycksmedel. Ett horisontellt medieringsbegrepp 
innebär att olika medier som bild, musik, fi lm, dans, innebär att olika medier som bild, musik, fi lm, dans, 
drama och språk tillerkänns sina unika egenskaper. De drama och språk tillerkänns sina unika egenskaper. De 
är mediespecifi ka, och inget uttrycksmedel är överordnat är mediespecifi ka, och inget uttrycksmedel är överordnat 
ett annat, vilket kan öppna för en mångfald av medierin-ett annat, vilket kan öppna för en mångfald av medierin-
gar och multimodalitet. gar och multimodalitet. 

Samspelande resurserSamspelande resurser
Vid ett tillfälle berättade Håkan, Philip och jag om Pro-Vid ett tillfälle berättade Håkan, Philip och jag om Pro-
jekt Samspel på ett möte för föräldrar till barn med funk-jekt Samspel på ett möte för föräldrar till barn med funk-
tionsnedsättning. Vad som är ett musikinstrument beror i tionsnedsättning. Vad som är ett musikinstrument beror i 
stor utsträckning på vilka intentioner utövaren har, vilket stor utsträckning på vilka intentioner utövaren har, vilket 
framgår av utdraget från mina fältanteckningar:framgår av utdraget från mina fältanteckningar:
Vi började presentationen med att spela Kal Pedals Blåa Vi började presentationen med att spela Kal Pedals Blåa 
sko i A-dur. Philip styrde olika samlingar av gitarriff med sko i A-dur. Philip styrde olika samlingar av gitarriff med 
headmouse på sin dataskärm och Håkan spelade rock headmouse på sin dataskärm och Håkan spelade rock 
and roll på sin akustiska gitarr. Jag hade inget instrument and roll på sin akustiska gitarr. Jag hade inget instrument 
med utan använde improviserat min nyckelknippa i ku-med utan använde improviserat min nyckelknippa i ku-
pade händer som rytminstrument och sjöng med i låten. pade händer som rytminstrument och sjöng med i låten. 
Föräldrarna sjöng med och några klappade i takt med Föräldrarna sjöng med och några klappade i takt med 
musiken. musiken. 
• • Denna improviserade orkester illustrerar en mång-Denna improviserade orkester illustrerar en mång-

fald av olika musikaliska verktyg:fald av olika musikaliska verktyg:

• • Headmouse, som tillsammans med musikalisk Headmouse, som tillsammans med musikalisk 
mjukvara i datorn utgör en högteknologisk musi-mjukvara i datorn utgör en högteknologisk musi-
kalisk artefakt som kan spelas med minimal fysisk kalisk artefakt som kan spelas med minimal fysisk 
förmåga även om detta kräver övning.förmåga även om detta kräver övning.

• • Akustisk gitarr, ett traditionellt ”riktigt” musikinstru-Akustisk gitarr, ett traditionellt ”riktigt” musikinstru-
ment som kräver en hel del motorisk förmåga och ment som kräver en hel del motorisk förmåga och 
övning.övning.

• • Nyckelknippa, vardagsföremål som blir till ett Nyckelknippa, vardagsföremål som blir till ett 
musikinstrument improviserat i stunden och kräver musikinstrument improviserat i stunden och kräver 
motorisk färdighet och övning.motorisk färdighet och övning.

Som nämndes i inledningen bidrar alltid olika slag av Som nämndes i inledningen bidrar alltid olika slag av 
resurser till att skapa god musikalisk tillgänglighet. I resurser till att skapa god musikalisk tillgänglighet. I 
projektet har vi identifi erat fyra slag av sådana sam-projektet har vi identifi erat fyra slag av sådana sam-
spelande resurser: personliga, fysiska, psykologiska och spelande resurser: personliga, fysiska, psykologiska och 
musikaliska resurser.musikaliska resurser.

Personliga resurserPersonliga resurser
I Samspel har vi sett hur ett antal personer, inklusive per-I Samspel har vi sett hur ett antal personer, inklusive per-
sonliga assistenter, föräldrar, tekniker och musikpedago-sonliga assistenter, föräldrar, tekniker och musikpedago-
ger gemensamt bidrar till att stärka deltagarnas musika-ger gemensamt bidrar till att stärka deltagarnas musika-
liska aktiviteter. Exempelvis verkar inställning till musik liska aktiviteter. Exempelvis verkar inställning till musik 
och musikalisk kunskap hos personliga assistenter, lärare och musikalisk kunskap hos personliga assistenter, lärare 
och föräldrar vara en av många nycklar som leder till ett och föräldrar vara en av många nycklar som leder till ett 
positivt musikaliskt resultat för musikanten. positivt musikaliskt resultat för musikanten. 

Den personliga assistenten blir också nybörjare när hon Den personliga assistenten blir också nybörjare när hon 
eller han möter en musiklärare och en musikgrupp där eller han möter en musiklärare och en musikgrupp där 
många spelar musik och det är lätt att då inta en passiv många spelar musik och det är lätt att då inta en passiv 
roll. I projektet har vi sett assistenter utföra musiken åt roll. I projektet har vi sett assistenter utföra musiken åt 
deltagaren genom att exempelvis ta fatt i dennes hand deltagaren genom att exempelvis ta fatt i dennes hand 
och trycka ner den rätta tangenten eller brytaren, så att och trycka ner den rätta tangenten eller brytaren, så att 
”det blir rätt”. Det är svårt att se vilken grad av musika-”det blir rätt”. Det är svårt att se vilken grad av musika-
lisk upplevelse en deltagare får av att någon annan utför lisk upplevelse en deltagare får av att någon annan utför 
de musikaliska handlingarna. de musikaliska handlingarna. 

I projektet fi nns det många exempel på assistenter som I projektet fi nns det många exempel på assistenter som 
deltar aktivt i musicerandet. Vid ett tillfälle spelade deltar aktivt i musicerandet. Vid ett tillfälle spelade 
en assistent tillsammans med en fl icka som använde en assistent tillsammans med en fl icka som använde 
headmouse. Assistenten hade lärt sig att hantera datorn headmouse. Assistenten hade lärt sig att hantera datorn 
och kunde exempelvis starta om programmet om något och kunde exempelvis starta om programmet om något 
skulle gå fel och aktivera den rätta låten. Hon sjöng med skulle gå fel och aktivera den rätta låten. Hon sjöng med 
och klappade takten så att det inuti det stora samspelet - och klappade takten så att det inuti det stora samspelet - 
där kanske uppemot tio personer ingår, brukare, assisten-där kanske uppemot tio personer ingår, brukare, assisten-
ter och ledare - uppstod ett samspel också mellan brukare ter och ledare - uppstod ett samspel också mellan brukare 
och assistent. Detta ledde till en musikalisk upplevelse och assistent. Detta ledde till en musikalisk upplevelse 
både för brukaren och för assistenten där deras samspel i både för brukaren och för assistenten där deras samspel i 
sin tur samspelade med hela gruppen.sin tur samspelade med hela gruppen.

Assistentens viktiga roll har lett till att vi i projekt Sams-Assistentens viktiga roll har lett till att vi i projekt Sams-
pel har satsat på olika slag av utbildning för intresserade pel har satsat på olika slag av utbildning för intresserade 
assistenter.assistenter.

Fysiska och psykologiska resurser – digitala Fysiska och psykologiska resurser – digitala 
musikverktygmusikverktyg
Ett musikinstrument kan betraktas som ett system där Ett musikinstrument kan betraktas som ett system där 



8 Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa 3-2011

fysiska och psykologiska verktyg samverkar med musi-fysiska och psykologiska verktyg samverkar med musi-
kanten och tillsammans bildar ett kompetent musikaliskt kanten och tillsammans bildar ett kompetent musikaliskt 
verktyg. I ett ekokulturellt perspektiv (Nilsson, 2002) verktyg. I ett ekokulturellt perspektiv (Nilsson, 2002) 
interagerar musikantens minnen, föreställningar, kun-interagerar musikantens minnen, föreställningar, kun-
skaper och förväntningar med fysiska artefakter som i skaper och förväntningar med fysiska artefakter som i 
detta fall den digitala miljön med programvara, grafi ska detta fall den digitala miljön med programvara, grafi ska 
gränssnitt, fysiskt gränssnitt (t.ex. headmouse) och andra gränssnitt, fysiskt gränssnitt (t.ex. headmouse) och andra 
styrsätt. Vi ser hur fysiska och psykologiska resurser styrsätt. Vi ser hur fysiska och psykologiska resurser 
fl ätas samman.fl ätas samman.

Musikaliska resurserMusikaliska resurser
Denna resurs hänför sig till det musikaliska innehållet, Denna resurs hänför sig till det musikaliska innehållet, 
som exempelvis de bakomliggande musikaliska idé-som exempelvis de bakomliggande musikaliska idé-
erna. Lärarnas och teknikernas kunskaper i musik och erna. Lärarnas och teknikernas kunskaper i musik och 
musikpedagogik avspeglas i val av repertoar, musikalisk musikpedagogik avspeglas i val av repertoar, musikalisk 
utformning och tolkning av denna till dator eller annan utformning och tolkning av denna till dator eller annan 
utrustning. Även här kan vi se hur fysiska och psykolo-utrustning. Även här kan vi se hur fysiska och psykolo-
giska resurser samverkar. giska resurser samverkar. 

I Projekt Samspel utvecklar projektgruppen i samarbete I Projekt Samspel utvecklar projektgruppen i samarbete 
med tekniker, musikpedagoger och deltagare, digitala med tekniker, musikpedagoger och deltagare, digitala 
musikinstrument som lämpar sig för musikanter med musikinstrument som lämpar sig för musikanter med 
olika slag av fysiska funktionsnedsättningar. Det sker olika slag av fysiska funktionsnedsättningar. Det sker 
också en utveckling av användningen av redan befi ntliga också en utveckling av användningen av redan befi ntliga 
produkter. Här följer en kortfattad beskrivning av några:produkter. Här följer en kortfattad beskrivning av några:

• • Olika slag av brytarkontakter som styr musikaliska Olika slag av brytarkontakter som styr musikaliska 
händelser (se fi gur 2).händelser (se fi gur 2).

• • Mousemusic, programvara som styrs på en da-Mousemusic, programvara som styrs på en da-
taskärm med headmouse, ögonstyrning eller direkt taskärm med headmouse, ögonstyrning eller direkt 
på skärmen med touch (se fi gur 1).på skärmen med touch (se fi gur 1).

• • Mouse DJ, Ett DJ-program som styrs på samma vis Mouse DJ, Ett DJ-program som styrs på samma vis 
som MouseMusic.som MouseMusic.

• • Joymusic, programvara som läraren kan använda Joymusic, programvara som läraren kan använda 
för att styra de olika instrumentljud som gruppen för att styra de olika instrumentljud som gruppen 
använder. Fungerande demoversion kan laddas ner använder. Fungerande demoversion kan laddas ner 
från: www.anycom.se.  från: www.anycom.se.  

• • Lampramp, programvara där läraren kan lämna Lampramp, programvara där läraren kan lämna 
information i form av färgkoder om exempelvis information i form av färgkoder om exempelvis 
ackordbyten. Det fi nns även en variant i form av ackordbyten. Det fi nns även en variant i form av 
små LED-lampor i olka färger som musikanten kan små LED-lampor i olka färger som musikanten kan 
ha hos sig.ha hos sig.

• • Lightbar, en app för smartphones som fungerar un-Lightbar, en app för smartphones som fungerar un-
gefär som lampramp, men utnyttjar trådlöst nätverk. gefär som lampramp, men utnyttjar trådlöst nätverk. 

Mousemusic, Mouse DJ, Lampramp och Joymusic (de-Mousemusic, Mouse DJ, Lampramp och Joymusic (de-
moversion) kan laddas ner gratis via länkar från projek-moversion) kan laddas ner gratis via länkar från projek-
tets hemsida, http://projektsamspel.se. tets hemsida, http://projektsamspel.se. 
Lightbar laddas gratis ner från App Store (iPhone) eller Lightbar laddas gratis ner från App Store (iPhone) eller 
Android Market (Android).Android Market (Android).

En musikpedagogisk diskussionEn musikpedagogisk diskussion
Musik är ett viktigt uttrycksmedel, exempelvis kan kän-Musik är ett viktigt uttrycksmedel, exempelvis kan kän-
slor fångas på ett helt annat sätt i musiken än verbalt. slor fångas på ett helt annat sätt i musiken än verbalt. 
Forskning har visat att musik också är betydelsefullt för Forskning har visat att musik också är betydelsefullt för 
ungas identitetsutveckling (Nilsson, 2011; Scheid, 2011). ungas identitetsutveckling (Nilsson, 2011; Scheid, 2011). 
Det är också stor skillnad mellan att lyssna på musik Det är också stor skillnad mellan att lyssna på musik 
och att själv spela den. Som lyssnare tar man emot olika och att själv spela den. Som lyssnare tar man emot olika 
intryck och hänvisas till det någon annan gjort. Att själv intryck och hänvisas till det någon annan gjort. Att själv 
utöva musik, gärna i samspel med andra, innebär en utöva musik, gärna i samspel med andra, innebär en 
högre grad av delaktighet. En delaktighet som är extra högre grad av delaktighet. En delaktighet som är extra 
värdefull för den målgrupp som exempelvis projekt värdefull för den målgrupp som exempelvis projekt 
Samspel vänder sig till. Ett demokratiskt samhälle beto-Samspel vänder sig till. Ett demokratiskt samhälle beto-
nar alla människors lika värde och värnar om en kultur nar alla människors lika värde och värnar om en kultur 
som är till för alla. Det utgör helt enkelt en del av våra som är till för alla. Det utgör helt enkelt en del av våra 
medborgerliga rättigheter. Det fi nns alltså ett starkt de-medborgerliga rättigheter. Det fi nns alltså ett starkt de-
mokratiskt innehåll i Projekt Samspel, med målet att fl er mokratiskt innehåll i Projekt Samspel, med målet att fl er 
ska kunna använda sin yttrandefrihet genom att uttrycka ska kunna använda sin yttrandefrihet genom att uttrycka 
sig med hjälp av musik. sig med hjälp av musik. 

En musikalisk situation kan vara stimulerande och mo-En musikalisk situation kan vara stimulerande och mo-
tiverande på olika sätt. Om situationen kräver alltför hög tiverande på olika sätt. Om situationen kräver alltför hög 
färdighet och kompetens kan situationen upplevas som färdighet och kompetens kan situationen upplevas som 

Figur 2. Ida spelar med brytarkontakter i olika färger. Figur 2. Ida spelar med brytarkontakter i olika färger. 
Varje färg representerar ett ackord. De olikfärgade Varje färg representerar ett ackord. De olikfärgade 
LED-lamporna ger stödjande information om ackord-LED-lamporna ger stödjande information om ackord-
byten. Foto: Martin Lindeborgbyten. Foto: Martin Lindeborg

Figur 1. Philip använder headmouse för att styra olika ackord på Figur 1. Philip använder headmouse för att styra olika ackord på 
datorn, försedd med programmet MouseMusic.  datorn, försedd med programmet MouseMusic.  
Foto: Martin LindeborgFoto: Martin Lindeborg
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olustig och otrygg. Omvänt, när en musikalisk situation olustig och otrygg. Omvänt, när en musikalisk situation 
uppfattas som alltför enkel kan musikanten i stället kan-uppfattas som alltför enkel kan musikanten i stället kan-
ske bli uttråkad. I balans mellan utmaning och färdighet ske bli uttråkad. I balans mellan utmaning och färdighet 
uppstår det som den amerikanske psykologen Mihaly uppstår det som den amerikanske psykologen Mihaly 
Csikszentmihalyi (1992) kallar en fl owkanal (se fi gur 3). Csikszentmihalyi (1992) kallar en fl owkanal (se fi gur 3). 
I ett väl fungerande samspel ökar möjligheten att I ett väl fungerande samspel ökar möjligheten att 
uppleva fl ow, att närma oss fl owkanalen, vilket kan uppleva fl ow, att närma oss fl owkanalen, vilket kan 
medföra ökat lärande och kreativitet (se fi gur 3). I ett medföra ökat lärande och kreativitet (se fi gur 3). I ett 
sociokulturellt perspektiv uppfattas lärande som något sociokulturellt perspektiv uppfattas lärande som något 
som sker i interaktion med andra. Vi lär oss tillsammans som sker i interaktion med andra. Vi lär oss tillsammans 
och vi lär oss ständigt i rörelse och utveckling. Den ryske och vi lär oss ständigt i rörelse och utveckling. Den ryske 
psykologen Lev S. Vygotskijs begrepp närmaste utveck-psykologen Lev S. Vygotskijs begrepp närmaste utveck-
lingszonen (Zone of Proximal Development) hjälper lingszonen (Zone of Proximal Development) hjälper 
oss att förstå hur vi tar till oss kunskaper i samspelssitu-oss att förstå hur vi tar till oss kunskaper i samspelssitu-
ationer. Vygotskij beskriver närmaste utvecklingszonen ationer. Vygotskij beskriver närmaste utvecklingszonen 
som avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam, som avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam, 
utan stöd, och vad han/hon kan prestera ”under en vux-utan stöd, och vad han/hon kan prestera ”under en vux-
ens ledning eller i samarbete med mer kapabla kam-ens ledning eller i samarbete med mer kapabla kam-
rater” (Vygotskij, 1986; Säljö 2005). Alltså, i interaktion rater” (Vygotskij, 1986; Säljö 2005). Alltså, i interaktion 
med andra, mer kompetenta, kan vi oftast åstadkomma med andra, mer kompetenta, kan vi oftast åstadkomma 
mera än vad vi kan uppnå helt på egen hand. I ett väl mera än vad vi kan uppnå helt på egen hand. I ett väl 
fungerande samspel ökar möjligheten att uppleva fl ow, fungerande samspel ökar möjligheten att uppleva fl ow, 
att närma oss fl owkanalen, vilket kan medföra ökat att närma oss fl owkanalen, vilket kan medföra ökat 
lärande och kreativitet. För att lärandet ska fungera på ett lärande och kreativitet. För att lärandet ska fungera på ett 
bra sätt krävs att deltagaren får musicera på den nivå han/bra sätt krävs att deltagaren får musicera på den nivå han/
hon befi nner sig musikaliskt och motoriskt och samtidigt hon befi nner sig musikaliskt och motoriskt och samtidigt 
utmanas att höja utmaningen. utmanas att höja utmaningen. 

Musikanten bör helst kunna välja inte bara svårighets-Musikanten bör helst kunna välja inte bara svårighets-
grad i förhållande till den initiala färdighet han/hon besit-grad i förhållande till den initiala färdighet han/hon besit-
ter, utan också få möjlighet att själv kontrollera graden ter, utan också få möjlighet att själv kontrollera graden 
av utmaning allteftersom den egna kompetensen ökar. av utmaning allteftersom den egna kompetensen ökar. 
Vygotskijs begrepp närmaste utvecklingszonen kan vara Vygotskijs begrepp närmaste utvecklingszonen kan vara 
till hjälp när vi utformar musicerandet så att musikanten till hjälp när vi utformar musicerandet så att musikanten 
steg för steg kan utveckla sin kompetens och anta högre steg för steg kan utveckla sin kompetens och anta högre 
utmaningar (se fi gur 3). Detta kan ske genom att läraren utmaningar (se fi gur 3). Detta kan ske genom att läraren 
på olika vis utformar den musikaliska situationen för att på olika vis utformar den musikaliska situationen för att 
underlätta för deltagaren att reglera utmaningen: underlätta för deltagaren att reglera utmaningen: 
• • Läraren kan planera instrument och roller i samspe-Läraren kan planera instrument och roller i samspe-

let så att dessa lättare kan anpassas till olika grader let så att dessa lättare kan anpassas till olika grader 
av färdighet.av färdighet.

• • Musikanten kan ges möjlighet att själv omforma Musikanten kan ges möjlighet att själv omforma 
utmaningen så att den bättre motsvarar den färdighet utmaningen så att den bättre motsvarar den färdighet 
man besitter. Exempel på detta kan vara att välja en man besitter. Exempel på detta kan vara att välja en 
mindre komplicerad roll i samspelet eller att byta mindre komplicerad roll i samspelet eller att byta 
instrument.instrument.

• • Musikanten kan utveckla sin färdighet i interaktion Musikanten kan utveckla sin färdighet i interaktion 

med andra. Exempelvis genom att titta och lyssna på med andra. Exempelvis genom att titta och lyssna på 
hur övriga i gruppen musicerar, att få hjälp av kam-hur övriga i gruppen musicerar, att få hjälp av kam-
rat, assistent eller handledare (lärare).rat, assistent eller handledare (lärare).

Media och estetiska uttrycksformer är viktiga för da-Media och estetiska uttrycksformer är viktiga för da-
gens barn och unga och kan utgöra en viktig dimension gens barn och unga och kan utgöra en viktig dimension 
för unga med någon form av funktionsnedsättning. I för unga med någon form av funktionsnedsättning. I 
ett vidgat inkluderingsbegrepp spelar musiken genom ett vidgat inkluderingsbegrepp spelar musiken genom 
sin starka koppling till ungdomskulturen en viktig roll sin starka koppling till ungdomskulturen en viktig roll 
(Nilsson, 2011; Scheid, 2011). Möjligheten till kulturella (Nilsson, 2011; Scheid, 2011). Möjligheten till kulturella 
upplevelser utgör en viktig del i ett demokratiskt, peda-upplevelser utgör en viktig del i ett demokratiskt, peda-
gogiskt och ett folkhälsoperspektiv. gogiskt och ett folkhälsoperspektiv. 

Bo Nilsson., bo.nilsson@hkr.se Bo Nilsson., bo.nilsson@hkr.se 
0733-72 31 300733-72 31 30
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Figur 3. Flowkanalen, efter Mihaly Csikszentmihalyi (1992). Figur 3. Flowkanalen, efter Mihaly Csikszentmihalyi (1992). 
Inom det övre (ljusa) området upplever individen en alltför hög ut-Inom det övre (ljusa) området upplever individen en alltför hög ut-
maning i förhållande till sin färdighet och kan då känna sig olustig maning i förhållande till sin färdighet och kan då känna sig olustig 
och otrygg. Inom det undre (mörka) området överstiger färdigheten och otrygg. Inom det undre (mörka) området överstiger färdigheten 
i hög grad den erhållna utmaningen och individen riskerar ätt bli i hög grad den erhållna utmaningen och individen riskerar ätt bli 
uttråkad. I fl owkanalen (gråa omrdet) råder balans mellan ut-uttråkad. I fl owkanalen (gråa omrdet) råder balans mellan ut-
maning och färdighet vilket kan stimulera lärande och kreativitet. maning och färdighet vilket kan stimulera lärande och kreativitet. 
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