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Sammanfattning 
Författare: Marie Rosenqvist 

Titel: Extra anpassningar i musikundervisningen: Utvärdering av ett digitalt undervisningsmaterial. 

 

Denna studie undersöker hur ett digitalt undervisningsmaterial i skolämnet musik kan fungera för 

elever som är i behov av extra anpassningar (stödinsatser). Tre metoder har använts för att få en 

djupare förståelse av elevernas åsikter om det digitala materialet och undervisningsformen. Dessa är 

frågeformulär/logg, intervjuer och egen dagbok. Frågeställningarna som undersökts är: Hur 

beskriver informanterna sina upplevelser av enskilda arbetsformer och ett digitalt studiematerial i 

musikundervisningen? Vilka är informanternas beskrivningar av hur de tolkade instruktionerna i 

undervisningsmaterialet? Varje elev har fått i uppgift att läsa på om lektionerna, öva på sitt 

instrument och svara på frågor (om lektioner och material) i loggboken. Efter tre lektioner med 

enskilt arbete har elevernas individuella och gemensamma spel i ensemble bedömts. Uppgiften har 

gått ut på att eleven ska utveckla sina förmågor i sång, piano eller gitarr och elbas under 

arbetsområdet ensemblespel. Resultaten visar bland annat att undervisningssättet skapade möjlighet 

för eleverna att koncentrera sig och öva i lugn och ro, dessutom uppnådde eleverna i studien 

godkända betyg enligt kunskapskraven för E i piano- och elbasspel. 

 

Nyckelord: Extra anpassning, digitala musiklektioner, kvalitativ undersökning 
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Abstract 
Additional adjustments in music education 
Evaluation of a digital teaching material 
 

This study examines how a digital teaching material in the school subject music can work for 

students who are in need of additional adjustments (support measures). Three methods have been 

used to gain a deeper understanding of the student’s opinions about the digital material and teaching 

methods. Theese are questionnaire/log book, interviews and a diary. The issues examined are: How 

do the interviewees describe their experiences of individual work and digital learning in music? 

What are the informants descriptions of how they interpreted the instructions in the teaching 

material? Each student has been assigned to read about the lessons, practice their instruments and 

answer the questions (about the lessons and materials) in the log book. After three lessons with 

individual work, the students individually and collectively have been assessed in ensemble. The 

task has been for students to develop their abilities in singing, piano or guitar and bass in the work 

area ensemble. The results show that the teaching method created the opportunity for the students to 

concentrate and practice in peace and quiet , in addition to this the students  managed to achieve a 

passing grade in piano and bass. 

 

 

 

Keywords: Extra adjustments, digital music lessons, qualitative methods      
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1. Inledning
Som musiklärarstudent under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) var den stora utmaningen 

att anpassa lektionerna för alla elever. Jag tänker specifikt på de elever som var i behov av extra 

anpassningar. Extra anpassningar är stödinsatser som lärare är skyldiga att göra i den ordinarie 

undervisningen för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven (SFS 2010:800).  

 

Enligt Läroplanen 2011 (Lgr11) ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla sina 

förmågor i musik, bland annat genom att låta eleverna lyssna på musik och själva musicera. Detta 

görs bland annat genom sång, ensemblespel och användning av digitala verktyg på olika sätt för 

olika ändamål. Vidare ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper gällande musikaliska 

begrepp som till exempel rytm, puls och takt och symboler som till exempel ackordsymboler. 

Undervisningen ska också ge elevena förutsättningar att utveckla förmågor att reflektera och 

samtala om musikens uttryck i olika sammanhang, vilket till exempel kan göras efter ensemblespel 

på lektionen. Ensemblespel är ett av många moment som eleverna ska skaffa sig färdigheter inom 

och innebär att de musicerar tillsammans i sång, piano, gitarr, elbas och trumspel. Vanligt i denna 

process är att eleverna får öva på ett instrument under en period för att sedan byta till ett annat 

instrument. Enligt kunskapskraven för E ska eleven delta i gemensam sång och i någon mån följa 

rytm och tonhöjd, spela delar av en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma samt bidra till 

ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord och sjunga eller spela på något 

instrument i viss mån med viss timing (Skolverket, Lgr11).  

 

Under min VFU kom jag i kontakt med Anna i årskurs 7. Jag uppmärksammade att hon inte gjorde 

någonting alls på musiklektionerna. Hon berättade för mig om sin diagnos ADHD och att hon inte 

gillar musik. När det var min tur att undervisa i ensemblespel i denna klass på 21 elever ägnade jag 

tid åt att ta reda på vilket instrument hon tyckte bäst om att spela. Hon berättade att hon inte tycker 

om något instrument och att hon inte gillar musik alls på grund av sin ADHD. Hon ville inte och 

deltog inte i något moment under musiklektionen. Lektionen fortsatte med att alla spelade 

tillsammans utom "Anna". I slutet på lektionen såg jag hur tårarna rann på henne. Hon grät och sa 

inget. Händelsen är orsaken till att jag medvetet börjat observera vilka metoder för anpassningar 

och extra anpassningar andra musiklärare och lärare använder sig av. Jag ville få kunskap om hur 

jag skulle kunna hjälpa elever som Anna. I samband med ett vikariat fick jag tillfälle att observera 

lärandesituationer i en särskild undervisningsgrupp. Jag fascinerades av hur fokuserat eleverna 

arbetade med sina digitala lektioner. Detta bidrog till en idé om att utveckla ett digitalt 

undervisningsmaterial i musik för elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd. Den 



 

 

föreliggande studien genomfördes med elever i en särskild undervisningsgrupp som alla har behov 

av särskilt stöd. I gruppen finns diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom, autism och dyslexi. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad elever i en särskild undervisningsgrupp har för 

uppfattningar om att studera ämnet musik i enskild arbetsform och med ett digitalt studiematerial. 

Syftet är också att ta reda på på vilket sätt eleverna uppfattade instruktionerna. 

 

Jag utreder följande frågor: 

● Hur beskriver informanterna sina upplevelser av enskilt arbete och digitalt studiematerial i 

musikundervisningen?  

● Vilka är informanternas beskrivningar av hur de tolkade instruktionerna i 

undervisningsmaterialet? 
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3. Centrala begrepp i studien 
 

Eleverna i studien ingår i en särskild undervisningsgrupp. De har alla någon form av 

funktionsnedsättning vilket innebär att var och en har svårigheter på olika sätt. I musikämnet kan 

det röra sig om svårigheter inom områdena motorik, höga ljud, rytm och takt och verbala övningar 

som sång, rim och ramsor. I detta kapitel redogörs för de begrepp som används i uppsatsen för att 

beskriva arbete med elever som har särskilda behov i grundskolan. Jag avgränsar mig genom att inte 

gå in på ett djupare plan av enskilda svårigheter och diagnoser och kommer att använda termer som 

elever med olika funktionsnedsättningar eller elever som är i behov av extra anpassningar och 

särskilt stöd. 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF): 

Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) är de vanligaste diagnoserna inom NPF följande: ADHD, 

autism och Aspergers syndrom. Enligt Carlsson Kendall (2015) så hjälper en diagnos i arbetet med 

de hinder som uppstår, men den betyder inte att två individer med samma diagnos har exakt samma 

svårigheter, utan strategier måste göras utifrån individens problemområde. Enligt Jakobson och 

Nilsson (2011) kan ett barns avvikande beteende (för vad som anses vara vanligt för barnets ålder) 

leda till vissa symptom som i sin tur kan vara starkt förknippade med en viss diagnos. Exempel på 

symptom som kan vara förknippade med till exempel ADHD är impulsivitet, 

uppmärksamhetsstörningar, igångsättningssvårigheter och bristande arbetsminne. Exempel på 

symptom som kan vara förknippat med autism och Aspergers syndrom är brister inom socialt 

samspel och kommunikation och fantasi/beteenderepertoar. 

 

Funktionsnedsättning: 

Definitionen av funktionsnedsättning är enligt Diskrimineringslagen (2008:567) när förmågan av att 

kunna fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt är nedsatt. "Med funktionsnedsättning menas 

varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga 

som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas 

uppstå” (Diskrimineringslagen 2008:567). Termen funktionsnedsättning används av Skolverket 

(2016) vilket jag också gör i uppsatsen.   

 

Anpassningar: 

Enligt Skolinspektionen (2015) motsvarar begreppet anpassningar det som läraren gör i den vanliga 

undervisningen för att ge alla elever ledning och stimulans att utvecklas så långt som möjligt utifrån 



 

 11 

egna förutsättningar. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) så gäller anpassningarna både de elever som 

har lättare att lära och de elever som har det svårare att lära.  

 

Extra anpassningar: 

Upptäcks det att någon elev inte når kunskapskraven för betyget E ska det enligt lag finnas stöd att 

få. Det finns två typer av stöd, båda organiseras via elevhälsan1. Det är extra anpassning och 

särskilt stöd. Enligt Skolverket (2014, a) ska de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven trots 

de anpassningar läraren använder för sina elever, till att börja med få stödet extra anpassning.  

 

Om detta säger Skollagen SFS (2010:800) följande:  

 
                    Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller 
på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer 
av 8 §. Lag (2014:456). 

 

Extra anpassningar är ett stöd av mindre omfattning och sker under bestämd tid som läraren med 

handledning av specialpedagog använder i klassrummet. Stödet kan till exempel vara hjälp att 

planera dagen, förtydligande av instruktioner, särskilda läromedel eller olika hjälpmedel som till 

exempel digitala verktyg. Speciallärare kan också ge stöd med enstaka insatser (Skolinspektionen, 

2016). 

 

Särskilt stöd: 

Vidare säger Skollagen SFS (2010:800) att anmälan till rektor ska göras om det visar sig att extra 

anpassningar inte ger önskat resultat.  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt 
prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i 
form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta 
anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana 
anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av 
särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 
uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation: Lag (2015:246). 

 

                                                
1 ”I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 
samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan kan bidra att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. I lagen anses att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål” ( Elevhälsan - 
Skolverket 2016). 
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Rektorn beslutar i samråd med vårdnadshavare om utredning ska göras. I utredningen ses elevens 

totala skolsituation över och analyseras för att fastställa behovet av särskilt stöd. Enligt 

Skolinspektionen (2016) måste särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram som sedan ska 

följas upp och utvärderas. Skolan ansvarar för att ge särskilt stöd så länge det finns risk för eleven 

att inte nå kunskapskraven utan stödet. Särskilt stöd är mer omfattande och sker under en längre tid 

än extra anpassningar. 

 

Särskilda undervisningsgrupper: 

Det finns olika system för hur kommuner organiserar undervisning för barn med behov av särskilt 

stöd. Beslutet om en elev ska placeras i särskild undervisningsgrupp görs av Skolinspektionen. Det 

görs på granskning av rektors bedömning av utredningar och åtgärder enligt bestämmelserna för 

skollagen (3 kap. 9 § andra stycket och 3 kap. 11 § skollagen). I en artikel i pedagogiska magasinet 

”Lärarnas tidning” intervjuar Wallström (2014, oktober) Peter Ekborg (Skolinspektionens 

biträdande generaldirektör). Ekborg förklarar att kommunen har möjlighet att inrätta särskilda 

undervisningsgrupper som kan bestå av elever som tillhör olika skolor i kommunen. 

Undervisningen kan då ske under begränsad tid på en annan institution än elevernas egen skola. En 

sådan institution har en egen rektor. Vidare säger Ekborg att systemet påminner om ”resursskola”. 

Skillnaden är menar han att resursskolor endast får inrättas av friskolor vilket kommuner i nuläget 

inte får. Enligt Skolverket (2014b) har resursskolorna möjlighet att erbjuda ”ett litet sammanhang, 

hög personaltäthet, specifik kompetens hos personalen samt en långtgående anpassning av 

utbildningen efter elevernas behov” Skolverket (2014b, s.8). I min studie ingår eleverna i en 

kommunal undervisningsgrupp med elever från olika skolor i kommunen och där institutionen har 

en egen rektor. 

  



 

 13 

4. Litteratur och tidigare forskning  
Först redovisas musikämnets mål med syfte att förtydliga vad läraren måste förhålla sig till gällande 

skolans styrdokument. Sedan konkretiseras målen genom exempel på hur förmågorna i 

instrumentspel och sång kan utvecklas genom ensemblespel. Därefter redogörs för innehållet i 

tidigare forskning. Temat lärande lyfts utifrån fyra perspektiv och sätts i förhållande till relationen 

mellan lärare och elev, elevens självkänsla och självförtroende, lärarens undervisningsstrategier och 

slutligen den teknologiska utvecklingen. Först utreds begreppet inkludering och synsättet att arbeta 

utifrån alla elevers olikheter. Därefter lyfts perspektivet på lärarens roll och relation till eleven, och 

på vilket sätt relationen kan påverka elevens självförtroende och lärande. Då självförtroendet spelar 

stor roll för elevens lärande fortsätter temat med undervisningsstrategier som kan vara till hjälp för 

läraren i relationsarbetet. Vidare sätts inkluderande klass (ordinarie klass i grundskolan) och 

speciell undervisningsgrupp i relation till varandra för att beskriva vilka utmaningar läraren kan 

ställas inför. Avslutningsvis lyfts lärandeperspektivet utifrån den teknologiska utvecklingen. Det 

görs för att påvisa vilken inverkan teknologin haft på musik samt på vilket sätt den påverkat 

musikämnet i grundskolan. Sist i kapitel fyra sammanfattar jag på vilket sätt tematiken är viktig i 

kedjan av min forskning. 

 

4.1 Ensemblespel i musikämnet 
Eftersom läraren måste förhålla sig till målen i kursplanen ligger de till grund för skapandet av det 

digitala materialet i studien. I kursplanen (Lgr11) står det bland annat att musik kan påverka 

människors känslor och identitetsutveckling på olika sätt och att musiken har och har haft stor 

betydelse för olika kulturer genom historien. I skolan ska eleverna få möjlighet att sätta sig in i hur 

olika musikkulturer uppstått och utvecklats samt vilka nya genrer som i sin tur uppkommit. Detta 

praktiseras till exempel genom att spela musik från olika genrer tillsammans i ensemble.  

 

Eleverna i grundskolan ska:  
 
[…] ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika 
musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna 
musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens uttryck i 
olika sociala, kulturella och historiska sammanhang (Skolverket, Lgr11).  
 

Vidare står det att eleverna ska ges förutsättningar att musicera i olika sammanhang och i olika 

musikaliska former. Detta kan till exempel göras i ensemble i samband med skolmusikaler eller 

skolavslutningar. Ensemblespelet ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i sång, 

ackordspel med antingen piano eller gitarr och elbas- och trumspel. I läroplanens syftesbeskrivning 
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står det: “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” (Skolverket, Lgr11). Eleverna ska också utveckla sina musikaliska 

förmågor genom att lyssna, både på inspelningar och på sitt eget spel, enskilt och i ensemble. 

Eleven ska också ges förutsättningar att kunna visa förmåga att uttrycka sig i musiken, spela 

rytmiskt och med timing samt verbalt förmedla sina tankar om musiken. 

 

Enligt kunskapskraven för betyget E ska eleven delta i gemensam sång och i någon mån följa rytm 

och tonhöjd, spela delar av en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma samt bidra till 

ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord och sjunga eller spela på något 

instrument i viss mån med timing.  Eleverna ska kunna föra enkla resonemang om eget musicerande 

och eleven ska kunna uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser (Lgr11, 

Skolverket.se). 

 
 

4.1.1 Konsten att lyssna och att spela tillsammans 
I studien övar eleverna först enskilt på sitt instrument för att sen träffas i ensemblespel tillsammans 

med sina kompisar. I ensemblen måste de lyssna in övriga medmusikanter för att kunna spela med 

timing och ett gemensamt uttryck. Samspel skapar också andra möjligheter till upptäckter i musiken 

än vad enbart enskilt instrumentspel gör. Att lyssna in musik kan enligt Nivbrant Wedin (2010) 

bidra till känslor och att spela tillsammans ger enligt Schenk (2000) möjligheter till att få 

upplevelser av harmoni, rytm och tempo med mera. Därför är det viktigt att lära sig lyssna i stället 

för att bara höra. Om upplevelserna av samspel är lustfyllda skapar de förutsättningarna för 

inlärning, vilket det blir om de lär sig lyssna.  

 

Nivbrant Wedin (2011) berättar om konsten att lyssna och vilken betydelse det har för att kunna 

uttrycka sig i sitt spel. Nivbrant Wedin menar att det är skillnad på att höra något och att lyssna efter 

något. Örat är skapat för att ta emot ljudvågor och göra om dem till ljud vilket är det samma som att 

höra men att lyssna efter något innebär upplevelser och reaktioner så att en känsla uppstår. Genom 

att låta eleverna i musikundervisningen lyssna kan olika upptäckter göras. Enligt Nivbrant Wedin 

(2010) bidrar kunskapen om att höra skillnader i musiken till att kunna uttrycka sig på flera olika 

sätt i sitt spel. Övningar lärare kan göra tillsammans med eleverna för att lära dem lyssna är till 

exempel att lyssna efter rytmen i musiken och hur den ändrar sig, lyssna efter tonomfång, lyssna 

efter hur ackordföljden och ackorden i musiken låter, lyssna efter hur olika instrument låter 

tillsammans och hur det låter att spela med olika artikulation.  
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Schenk (2000) lyfter fram vilken betydelse ett ackompanjemang i samspel har för eleven i dennas 

instrumentspel. Samspel kan ske på olika sätt, till exempel mellan lärare och elev, i en elevgrupp 

eller i spel med digitalt ackompanjemang. Schenk (2000) menar att samspelet ger möjligheter att 

upptäcka sådant som den muntliga undervisningen inte gör, ”Ackompanjemang på 

ackordinstrument kan sätta upplevelsen i främsta rummet och ge harmoni, rytm, tempo, karaktär, 

frasering, sammanhang, jag kan-känsla och mycket mer – allt utan ord.” (Schenk, 2000 s. 233). 

Meningen är att ackompanjemanget i samspel ska bli ett stöd. Elever som spelar i grupp kan få stöd 

av varandras spel samt inspirera varandra genom olika speluppgifter. 

 

4.2 En skola för alla - om inkludering  
Eleverna i studien går i en särskild undervisningsgrupp vilket betyder att de inte har undervisning 

på sin ordinarie skola men målet är att de på sikt ska inkluderas i den ordinarie klassen igen. Ett av 

skolans viktigaste uppdrag gällande inkludering är enligt Specialpedagogiska myndighetens rapport 

(2008) att arbeta utifrån alla elevers olikheter. Enligt resultaten anses synsättet som en 

grundläggande del för ett inkluderande arbete i skolan och bör enligt rapporten implementeras hos 

alla som arbetar på en skola.  

 

Resultaten visade att det var vanligt bland lärare att klassificera elever som är i behov av extra hjälp 

som speciella eller avvikande och som ett problem. Klassificeringen gjordes i samband med att 

elevernas förmågor jämfördes med kunskapskraven. Detta ledde ofta till beslut om att avskilja 

eleven från klassen till en liten grupp (särskild undervisningsgrupp) vilket betyder att eleven 

exkluderades. Då särskilda undervisningsgrupper enligt Nilholm och Göransson (2014) kan 

uppfattas som en motsättning i förhållandet till inkluderande undervisning har det väckts en del 

frågor om inkludering i skolan. Därför är det viktigt enligt Nilholm och Göransson(2014) med en 

definition av ordet inkludering. Ordet inkludering i skolans värld uppkommer i FN:s 

barnkonvention i samband med begreppet relationellt perspektiv. Det betyder att alla barn/elever 

har lika rätt till undervisning tillsammans med sina klasskamrater, en inkluderande utbildning samt 

att deras bästa ska prioriteras (Skolverket 2015 b, s. 12). Som tidigare utretts arbetar läraren med 

anpassningar i den ordinarie undervisningen som en del i den inkluderande processen. 

Anpassningarna sker på olika nivåer och med olika stödåtgärder. Gemensamt för olika stödåtgärder 

enligt Skollagen SFS (2010:800 3 kap.) är att de ska ske under begränsad tid med tanken att eleven 

så småningom (beroende på anpassningar och åtgärder) ska återgå/inkluderas i den ordinarie 

undervisningen igen. Sammanfattningsvis är slutsatsen att Specialpedagogiska myndigheten (2008) 

vill lyfta fram det viktigaste resultatet i rapporten angående inkludering: nämligen vilken inställning 
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skolledning och personal har i mötet med alla elever. De menar att lösningen är att utbilda personal 

och implementera synsättet att se alla elevers olikheter, och att det börjar i mötet mellan lärare och 

elev (Specialpedagogiska myndigheten, 2008). 

 
 

4.3 Förhållningsättet mellan lärare och elever  
Enligt  Carlsson Kendall (2015) är det vanligt att elever med inlärningssvårigheter ofta har dålig 

självbild och självkänsla. Vygotskij teorier om lärande (citerad i Strandberg, 2006) betonar att 

lärande är ett samarbete mellan barnet och den vuxne. Det är då extra viktigt att samarbete och 

kommunikation fungerar väl mellan lärare och elev.  

 

I samband med begreppet lärande och elever som har inlärningssvårigheter, tar Carlsson Kendall 

(2015) upp ämnet, dålig självbild och självkänsla. Carlsson Kendall menar att elever med 

inlärningssvårigheter får arbeta extra mycket för att klara skolarbetet och de har många gånger fått 

uppleva känslan av att misslyckas. Inlärningssvårigheter definieras enligt Birkemo (2001) som 

störningar i det centrala nervsystemet. Med det menas att någon av de motoriska, perceptuella, 

språkliga eller kognitiva funktionerna kan vara hindrade att fungera väl. Barnet kan då visa 

svårigheter vid inhämtning av vissa kunskaper och färdigheter. Upptäckten av att inte förstå eller 

klara av samma saker som klasskamraterna leder ofta till dåligt självförtroende. För en del elever 

kan då en diagnos bli positiv för att de får svar på orsakerna kring svårigheterna och att det går att 

göra någonting åt. Att få hjälp och stöd för att klara uppgifterna kan leda till bättre självkänsla. 

”Självförtroende kommer ur känslan att lyckas med det man gör” menar Carlsson Kendall (2015 s. 

137). Samtidigt kan en diagnos ha motsatt effekt och bli negativ i den bemärkelsen att barnet i 

stället får bekräftelse på att den inte är som alla andra och inte duger, vilket i sin tur kan leda till 

dålig självkänsla. Høein & Lundberg (2013) understryker hur viktig lärarens förståelse för 

problemen kring självbild och självkänsla är. De menar att om läraren har kunskaper och visar 

förståelse ökar möjligheterna för utveckling och inlärning hos eleven.  

 

Uppmärksamhetsstörningar är enligt Juul (2010) det samma som koncentrationsproblem. Juul 

menar att koncentrationsproblem är ett symptom som förekommer i de flesta störningar. De 

förekommer i olika grad, tillstånd och sjukdomar. De kan vara övergående eller kroniska. Enligt 

Juul (2010) handlar det om oroliga och okoncentrerade barn som helt plötsligt kan visa ett 

oresonligt beteende. De kan inte hålla tillbaka sina impulser, och utan att tänka, kan barnet agera 

helt oförutsägbart och få känsloutbrott. Andra kan till exempel avbryta konstant och prata hela 

tiden. En del barn tappar koncentrationen för att de har svårt med att vara uppmärksamma längre 
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stunder. Andra tar längre tid på sig att anpassa sig till nya situationer eller lära sig nya saker. Vissa 

barn kan ena stunden vara slöa och i nästa stund överaktiva. Andra svårigheter kan handla om hur 

barn uppfattar omvärlden och sig själva i omvärlden. Barnet har då problem att ta in och bearbeta 

intryck visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt. Gemensamt för alla med 

uppmärksamhetsstörningar är, menar Juul, att de har svårigheter att lära sig hantera sina liv samt har 

dåligt självförtroende. Juul (2010) ger nedanstående sex exempel på strategier som läraren kan 

använda sig av för att ge bra förutsättningar för lärande och stärka relationen lärare- elev.  

-Det är viktigt att utgå från individen och individens starka respektive svaga sidor. Lägg vikt vid de 

starka sidorna så att barnet lyckas med sina uppgifter och känner sig duktig. Läraren kan fråga och 

prata med eleven och komma överens om vad som fungerar bäst. 

 

- Att läraren är medveten om att dämpa både yttre och inre stimuli är till hjälp för eleven. Yttre 

stimuli är sådant som stör runtomkring: plottrig miljö, människor i rörelse eller störande ljud. Inre 

stimuli har med personen att göra som till exempel att eleven har rört sig under rasten, varit på 

toaletten eller ätit ordentligt med mera. 

 

- Placeringen är viktig så att eleven känner en ombonad känsla utan att vara isolerad. Samtidigt 

måste kontakten med läraren vara på sådan nivå att eleven får tillräckligt med uppmärksamhet för 

att inte förlora koncentrationen. 

 

- Regler är viktiga och behöver konkretiseras, förklaras och gås igenom flera gånger. Kan eleven 

inte koncentrera sig i klassrummet kan överenskommelser göras. Det kan till exempel vara att 

eleven får göra sin uppgift någon annanstans. Strandberg (2006) berättar om en observation 

angående den rumsliga betydelsen: en flicka vars önskemål var att sitta ensam i korridoren och 

räkna, men på svenskan sitta med kompisen vilket främjade hennes utveckling. Läranderummet 

behöver inte nödvändigtvis vara klassrummet, utan ett grupprum eller en annan plats där eleven kan 

hitta sin koncentration går lika bra. 

 

 - Strukturen kring lektionen är viktig så att eleven vet var den ska vara, vad och hur den ska göra, 

vilka saker den ska använda, med vem den ska arbeta och vad som händer sedan.  

 

- Det är viktigt att läraren har en tydlig roll samt förklarar flera gånger på olika vis, med till exempel 

visuella hjälpmedel som extra stöd. Viktigt är också att lägga fram saker på ett upplyftande sätt och 

vända negativt laddade ord till positiva samt planera uppgifter som eleven kan lyckas med (Juul 

2010). 
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4.4 Perspektiv på inkludering i musikundervisning��
Som redovisats tidigare arbetar Sverige idag för en inkluderande skola, och samtidigt finns 

särlösningar som särskilda undervisningsgrupper. Adamek och Darrow (2005) sätter detta i relation 

till musikämnet och visar vilka utmaningar läraren ställs inför i båda fallen.  

 

Enligt Adamek och Darrow (2005) finns det fördelar för elever att vistas i särskild 

undervisningsgrupp. Grupperna är alltid mindre och på så vis skapas möjligheter för eleverna att få 

större uppmärksamhet av läraren samt att ta större plats i gruppen. I särskild undervisningsgrupp 

individanpassas undervisningen och materialet så att eleverna ska få utbildas efter sina 

förutsättningar. Utmaningen med detta arbetssättet är att ge eleverna möjligheter att få vara 

tillsammans med kamraterna i den inkluderande klassen och utbildas under samma förutsättningar.  

 

När Adamek och Darrow (2005) jämför de olika undervisningssituationerna anser de att 

utmaningen med ett inkluderande arbetssätt blir att hitta metoder och material som gör att eleven 

kan hålla samma takt som sina klasskamrater. Författarna lyfter även fram utmaningen i att kunna 

ge eleverna den uppmärksamhet som krävs, framtagande av individanpassat material och lösningar 

så att eleverna kan få spela i liten grupp. Adamek och Darrow menar att det finns olika sätt att ge 

stöd till elever med funktionshinder och rekommenderar att läraren själv justerar sina instruktioner 

till eleverna på ett visuellt-  taktilt, och fonetiskt sätt. Fler exempel på anpassningar är att låta eleven 

få göra muntliga prov istället för skriftliga, använda tekniska hjälpmedel, justera svårigheterna för 

musikaliska uppgifter och ändra eller modifiera klassrumsmiljön (Adamek och Darrow 2005). 

 

4.5 Lärande och undervisning med digitala verktyg 
I avsnittet lyfts först på vilket sätt den digitala utvecklingen påverkat lärande och undervisning i 

grundskolan. Den kopplas till musikämnet och knyts ihop med en forskningsrapport. Resultaten 

visar att det är först i intervju med eleverna (då eleverna reflekterar kring det digitala verktyget) 

som läraren synliggör att eleverna lärt sig. Avslutningsvis redovisas en analys av två situationer 

angående lärandemiljö. Det görs för att visa hur olika miljöer och sociala inramningar kan påverka 

lärandet.  

 

Enligt Säljö (2014) skriver om den lärande människan och hur lärandet har påverkats av samhällets 

utveckling. Före globaliseringen inhämtades information från böcker jämfört med från nätet där det 

finns mängder med information. Allmänt har lärandet ändrats på så vis att informationen kritiskt 
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måste granskas genom att man måste ta reda på vad som är vetenskapligt underbyggt och vad som 

är påståenden och desinformation. Lärarens uppdrag blir då att handleda och guida eleverna genom 

detta (Säljö 2014). 

 

Enligt Skolverket (2011) ska eleverna få kunskaper om vilka möjligheter och begränsningar 

tekniken fört med sig. Kempe och West (2010) skriver om den digitala utvecklingen och på vilket 

sätt den bidragit till musikämnet till exempel med olika mjukvaruprogram. Ett exempel på ett 

mjukvaruprogram är Garageband som idag blivit ett vanligt hjälpverktyg. Det är lättarbetat för alla 

och innehållet är varierat. Användaren kan till exempel arbeta med virtuella musiker och själv välja 

genre. På så vis behövs ingen inspelningsstudio vid musikproduktioner. Det finns också en mängd 

hjälpmedel att tillgå på nätet, som till exempel sång- och instrumentlektioner, förinspelade 

ackompanjemang och mycket mer. Till skillnad från tidigare har tillgängligheten till medier, teknisk 

utrustning och digitala program öppnat en ny värld som bidrar till kunskap och lärandemöjligheter 

på flera olika sätt. Lärarens uppdrag blir att förhålla sig till samhällets utveckling samt integrera 

digitala verktyg i musikundervisningen ( Läroplanen 2011).  

 

I forskningsrapporten ”The potential of digital tools for enabling the observation of comprehension 

in the classroom” har det gjorts fyra fallstudier med fyra lärare och fyrtio elever på gymnasiet.  

Under observationer med syftet att undersöka elevernas förståelse för uppgifter de fått att lösa med 

digitala verktyg, visar resultaten att i tre av fyra fall kunde läraren från början inte se på vilket sätt 

eleverna förstått uppgiften. Men i gruppintervju berättade eleverna att det digitala verktyget bidragit 

till kunskapsutveckling. Därför understryker forskarna i studien vikten av gruppintervjuer och att 

låta eleverna reflektera över sin förståelseprocess efter lektionerna. Resultaten visade också att när 

eleverna upprepade gånger använt det digitala verktyget, kunde läraren följa elevernas progression 

och upptäcka om de lärt sig med hjälp av verktyget (Skolverket, 2016). 

 

Kempe och West (2010) analyserar två situationer angående lärandemiljö där det ena handlar om 

två elevers flöjtlektion på Kulturskolan och det andra om två ungdomar med sina gitarrer i 

hemmiljön. De vill visa hur olika miljöer och sociala inramningar kan påverka lärandet. På 

lektionen får eleverna instruktioner av flöjtläraren gällande spelteknik och övar sitt stycke 

stapplande utan rytm och med notbilden som hjälp. Ungdomarna i sin tur lyssnar, diskuterar och 

hämtar inspiration från en egenvald låt på nätet som de inspireras av och spelar efter. Eleverna som 

inte har något klingande exempel att utgå från, har ingen inre bild av hur musiken ska låta och blir 

på så vis beroende av läraren som kontinuerligt måste förklara hur stycket ska spelas. Kempe och 

West (2010) menar att det senare exemplet inte utvecklar tillräckliga kunskaper för att öva stycket 



 

 20 

på egen hand hemma. Ungdomarna som valt låt själva, plankar, härmar och inspireras till ideér och 

skapar nytt riff som sedan spelas in. Ungdomarna har möjligheter att lyssna och jämföra med den 

klingande musiken. De väljer ut de delar de vill, de lär av varandra och är inte beroende av någon 

lärare. Musiken de skapar delar de på nätet samt utbyter ideér med andra. Den digitala miljön ger 

enligt Kempe och West många elever möjlighet att lyssna och bearbeta klingande musik även 

hemma och tillsammans med spelkamrater (Kempe & West, 2010). 

 

Exemplen på studier visar att den teknologiska utvecklingen kan ge oss tillgång till kunskap på ett 

snabbare sätt samt till hjälpmedel inom många områden som till exempel i skolan. Där har 

läroplanen och kunskapskraven ändrats så att det ska ingå digital utbildning för eleverna. Detta ska i 

sin tur synliggöras i undervisningen, dels genom användning av digitala verktyg och dels i lärarens 

arbete för att underlätta undervisningen (Läroplanen 2011). Dock är resultaten av utvecklingen inte 

problemfria eller utan konsekvenser. Lärarens roll att guida eleverna gällande kunskapsinhämtning 

och kritisk granskning har blivit en viktig del i undervisningen (Lundgren et al., 2014). Likaså att 

synliggöra elevernas kunskapsinhämtning i användandet av digitala verktyg. Utifrån 

forskningsresultat rekommenderas det att det görs med hjälp av elevernas egna reflektioner 

(Skolverket, 2016). 

 

4.6 Sammanfattning av litteratur och forskningskapitlet 
Litteraturdelen börjar med ett förtydligande av målen i styrdokumenten för musikämnet, och görs 

för att visa vad läraren måste förhålla sig till gällande kunskapskraven. Detta hänger ihop med att 

jag utgått från kunskapskraven när jag format det digitala undervisningsmaterialet som är tänkt som 

en extra anpassning. Vidare, görs extra anpassningar för att eleverna ska få utvecklas under sina 

förutsättningar men i en inkluderande undervisning tillsammans med sina klasskompisar. Därför 

blir inkludering en viktig aspekt för elevernas lärande. Då inkludering och lärande är viktiga 

utgångspunkter i skolan belyses lärandet ur fyra perspektiv, förhållningssättet mellan lärare och 

elev, elevers självkänsla och självförtroende, lärarens undervisningsstrategier och den teknologiska 

utvecklingen. Valet gjordes i första hand på grundval av forskning som visar att lärares inställning 

och förhållningssätt gentemot elever är fundamentala i arbetet för en inkluderande skola. Därefter 

föll det sig naturligt att redovisa strategier kring förhållningssättet i relation till elevers 

självförtroende och lärande eftersom det finns ett samband mellan dem. Komponenterna var också 

viktiga för att skapa ett gott samarbete mellan mig som lärare/forskare och eleverna/aktörer under 

aktionens process. När eleverna förstod bakgrunden kring studien, ville de vara med och då kunde 

överenskommelser göras om vem som skulle göra vad. Medvetenheten om strategier kring 
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förhållningssättet hjälpte mig att tänka på på vilket sätt jag gav respons till eleverna. Jag var 

noggrann med att aldrig vara nedlåtande och att vara uppmuntrande och konstruktiv i stället för att 

klaga. För att gå vidare med hur skolan i dag arbetar med både inkluderande klasser och särskilda 

undervisningsgrupper sattes dessa i relation till varandra. De är viktiga i den bemärkelsen för att 

visa vilka utmaningar läraren i sin yrkesroll kan ställas inför i båda fallen. Lärare kommer med stor 

sannolikhet att möta båda arbetssätten. Avslutningsvis i kapitlet lyfter jag olika aspekter på hur 

teknologins utveckling påverkat musikämnet dels allmänt och dels i skolan. Orsaken till det är att 

teknologin påverkat lärandemöjligheten samt att den tillkommit som ett kunskapskrav i kursplanen 

Lgr11. Den ger möjligheter till nya verktyg och tar större och större plats. Aspekterna lyfts fram 

eftersom studien bygger på ett digitalt spelhäfte som ger möjligheter att ge fler elever det de 

behöver.  
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5. Metod 
Studien är genomförd under hösten 2016. Avsikten är att utvärdera ett digitalt 

musikundervisningsmaterial som jag har utarbetat. Eleverna som använt materialet går i särskild 

undervisningsgrupp på högstadiet och är mellan 13 och 15 år gamla. Jag har valt att använda tre 

sorters datainsamling för att utvärdera materialet: elevernas svar från det digitala frågeformuläret, 

egna dagboksanteckningar och gruppintervjuer. I detta kapitel redogörs för de metodologiska 

överväganden som gjorts. De valda metoderna och studiens design beskrivs. Analysen av data 

redovisas och forskningsetiska överväganden och studiens tillförlitlighet diskuteras. Sedan 

redovisas två hinder som uppkommit under aktionens gång och till sist det digitala 

undervisningsmaterialet. 

 

5.1 Metodologiska överväganden 
Samhällsvetenskaplig forskning har enligt Bryman (2015) att göra med undersökningar i samhället 

för att utveckla eller förändra något. Det kan till exempel handla om socialt arbete, hur medlemmar 

i en grupp samspelar och fungerar i en viss situation, läran om brottslighet eller undervisning. Enligt 

Bryman (2015) har forskning inom samhällsvetenskap att göra med deduktion och induktion. Det 

kan till exempel vara för att relatera teori och verklighet till varandra. I deduktiv forskning utgår 

forskaren från befintliga teorier som empirin provas och tolkas mot. I induktiv forskning undersöker 

forskaren något som kan framställa en teori utifrån empirin. Enligt Bryman (2015) kan man i 

samhällsvetenskaplig forskning använda sig av kvantitativa och/eller kvalitativa forskningsmetoder. 

Den kvantitativa forskningen visar: hur mätbar datan är, förhållandet mellan orsak och verkan 

(kausalitet), hur säkert urvalet är (generalisering) och om undersökningen skulle ge samma resultat 

igen (replikation). Till skillnad från kvantitativ forskning som lägger vikten vid kvantifiering och 

siffror så kännetecknas de kvalitativa forskningsmetoderna av att vara verbala (Bryman 2015).  

 

För datainsamling kan både den kvantitativt och den kvalitativt inriktade forskaren använda sig av 

till exempel observationer, intervjuer och enkäter. De bearbetas olika beroende på vilken metod det 

är. Den kvantitativt inriktade forskaren använder sig av observationer för att registrera deltagarnas 

beteende på ett systematiskt sätt. Den kvalitativt inriktade forskaren använder observationer i syfte 

att förstå människor i olika miljöer. I kvantitativ forskning används strukturerade intervjuer och 

enkäter vid till exempel undersökning av människors kunskaper, vad de gör, tänker och tycker 

(surveyundersökningar). Forskarens mål är att kunna mäta datan och hitta samband mellan värdena. 
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I kvalitativ forskning används i stället öppna frågor i intervjuerna och det är också vanligt att man 

undersöker mindre grupper. (Bryman 2015).  

 

Min studie hör hemma inom den kvalitativa forskningen eftersom jag undersöker en speciell utvald 

grupp (population) vid ett speciellt tillfälle med ett speciellt tema. Eftersom jag inte utgår från 

befintliga teorier (utan ett material jag själv utformat) arbetar jag efter en induktiv princip (Bryman 

2015). Kvalitativa metoder hör hemma inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet och 

används för att få kunskap om världen och om människors upplevelser (Bryman 2015). För att ta 

reda på elevernas upplevelser om ett enskilt arbetssätt valdes metoden fokusgruppintervju. Enligt 

Patel Davidson (1991) kan fokusgruppintervju användas när man vill ta reda på vilka åsikter 

människor har om något specifikt. För att ta reda på vad eleverna lärde sig och om något var svårt 

fick de svara på frågor efter varje lektion om uppgifterna och då valdes metoden 

frågeformulär/logg. Då jag behövde dokumentera allt som hände kring processen följde jag 

Heilings (2002) rekommendation om att använda egen dagbok. Undersökningar där man vill 

utveckla, förbättra eller förändra är enligt Heilings (2002) typiskt för aktionsforskning. Eftersom 

syftet också var att utveckla, förbättra eller förändra valde jag aktionsforskning som ansats. Enligt 

Heiling (2002) bedrivs aktionsforskning på så sätt att läraren och eleverna gör en planering 

tillsammans som följs under hela processen och betyder att både lärare och informanter agerar 

forskare, men så är inte fallet i studien. Aktörerna är inte medforskare eftersom det är jag som tolkat 

deras loggböcker. Eleverna deltar inte i bearbetningen av att förändra eller förbättra lektionerna, 

eftersom det är jag som planerat tidsplanen för arbetet, tid för träffar, struktur för dokumentation, 

återkoppling samt analys och utvärdering av arbetet. Heiling (2002) rekommenderar att läraren tittar 

på fördelar och nackdelar med den valda metoden för att ta reda på vilka sätt den uppfyller 

kriterierna. Läraren kan fråga sig om metoden är möjlig och på vilket sätt den kan ge relevant 

information för att tolkas och analyseras. I detta fallet går inte elevernas uppgifter ut på att de ska 

leta fakta, undersöka eller förbättra något utan syftet med undervisningen är att de ska förstå och 

lära sig det som läraren har planerat.  

 

5.2 Kvalitativ metod   
Jag har använt aktionsforskning som ansats men undersökningen har gjorts av mig som enskild 

forskare med elever i rollerna som enbart aktörer. Vi har deltagit på olika vis i 

undersökningsprocessen för att ta reda på hur ett digitalt undervisningsmaterial skulle kunna 

fungera. Som forskare har jag granskat och analyserat resultaten. Jag har enligt Heiling (2002) 
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använt mig av så kallad triangulering. Det vill säga med tre olika metoder. Metoderna jag valt är 

loggbok, fokusgruppintervju och egen metod i form av dagbok.  

 

Loggbok: 

Loggboksmetoden i studien har likheter med både enkät och intervju. Den liknar enkät då den 

består av ett frågeformulär i ett digitalt dokument som kan jämföras och sammanställas. Den liknar 

intervju då enkäten består av frågor som eleverna svarar på, vilka intervjuaren sedan återkopplar till. 

Patel och Davidsson (1991) skriver att i intervju träffar forskaren oftast intervjupersonerna vilket 

inte är så vanligt vid genomförandet av enkätformulär, om det inte är en ”enkät under ledning”, då 

intervjuaren är med för att förtydliga vissa frågor. I mitt fall träffar jag inte informanterna ansikte 

mot ansikte och pratar inte med dem varken muntligt, on line eller i telefon. Enkäten i loggboken är 

konstruerad som en standardiserad intervju. Enligt Patel och Davidson (1991) är en standardiserad 

intervju i skriftform början till en enkät eftersom den består av frågor som har samma innehåll och 

ställs i samma ordning precis som i intervju. Då frågorna i loggboken är utformade för att få 

information om hur eleverna tolkade arbetsuppgifterna och vad de lärt sig under processens gång 

passar metoden bra för ändamålet. Frågorna är till viss del strukturerade då vissa frågor är slutna 

eller har begränsade svarsalternativ. Detta är ett medvetet val för att få svar på specifika frågor som 

ger kunskap om elevernas uppfattningar kring vad de lärt sig. Enligt Patel och Davidson (1991) är 

fördelen med enkät att svaren kan kategoriseras efter frågorna och jämföras med varandra. Metoden 

har därför valts för att få kunskap om elevernas uppfattningar i förhållande till varandra. 

Nackdelarna är att svaren blir mer begränsade och det finns en risk att viktiga svar för studien inte 

kommer fram, men å andra sidan är risken för feltolkningar mindre då svaren är begränsade.  

 

 

Fokusgruppintervju: 

I studien valdes ostrukturerade intervjuer med öppna frågor. Enligt Bryman (2015) ger 

ostrukturerade intervjuer och öppna frågor informanterna fritt tolkningsutrymme och på så vis mer 

utfyllda svar. ”Tekniken gör det möjligt för forskaren att skapa en förståelse av varför människor 

tycker som de gör” (Bryman 2015 s. 449). Valet gjordes för att få så mycket information som 

möjligt om vad eleverna tyckte om att arbeta enskilt, öva sitt instrument själv för att sen spela 

tillsammans, läsa instruktionerna själva och att få spela ensemblespel i stor- kontra liten grupp. 

Metoden ger kunskap om vad informanterna i den utvalda gruppen tyckte men det finns en del 

aspekter med ostrukturerade intervjuer och öppna frågor som måste beaktas. Enligt Bryman (2015) 

är det viktigt att beakta felkällor som till exempel otydligt formulerade frågor, att intervjupersonen 

tänker på sin ton när denna ställer frågorna, om informanterna missförstår frågorna eller minns fel, 
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felaktig registrering av svaren och själva bearbetningen och analyseringen av informationen. Vid 

sammanställningen av svaren måste då variabler (varierande svar/svar som skiljer sig) beaktas 

utifrån den sanna versionen och versionen som beror på felaktigheter för att på så vis få ett så 

sanningsenligt resultat som möjligt (Bryman, 2015). När det gäller granskning och kategorisering 

av svaren vid sammanställningen mellan svaren av frågorna är det viktigt att svaren kopplas till en 

viss kategori på ett så tydligt sätt som möjligt (Bryman 2015). Metoden intervju i studien ger 

kunskap om just den utvalda gruppens åsikter utan begränsning.  

 

5.2.1 Egen dagbok 
Enligt Patel och Davidson (1991) används dagbok i vanliga fall för egna anteckningar och är inte 

menat för andra att läsa, men i vetenskaplig text används dagbok för dokumentering av sådant som 

ska undersökas. Syftet med att föra dagbok enligt Patel och Davidson (1991) är att samla 

information om något för att kunna bearbeta och besvara ett preciserat problem. Metoden valdes för 

att dokumentera mina egna handlingar och tankar under processens gång. Sådana reflektioner kan 

enligt Rönnerman (2004) till exempel vara praktiska, diskuterande eller teoretiska. I studien fyllde 

de samtliga nämnda funktioner, för det första att jag/läraren/forskaren praktiskt skrev ner vad som 

skulle ändras till nästa lektion, för det andra teoretiskt samlade information om varje enskild elev 

och för det tredje använde resultat från dagboksanteckningarna i diskussionskapitlet. Jag skrev ner 

anteckningar om en elevs frågor eller problem angående uppgifterna från en digital lektion och 

utifrån svaren gav jag respons. Det kunde till exempel se ut så här: 

 

6/9- 2016  Ester 

 

6. Jag kan spela till musiken i samma tempo: ganska bra, bra, perfekt 

Svar: Ester: - Jag kan ackorden utantill, men jag kunde inte spela till MP3 filen för då blev det 

bara konstigt.  Så du kan gärna förklara hur man gör.  

 

Respons: Hej Ester! Jag har gjort ett filmklipp till dig. Där berättar jag och visar hur du ska spela 

till Mp3-filen. 

 

30/9 

7. Jag kan spela till bakgrundsmusiken i samma tempo: ganska bra, bra, perfekt! 

Svar: Jag tyckte att det gick bra! 
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Responsen skrevs ner för att jag skulle kunna gå tillbaka och jämföra nya anteckningar med gamla. 

Metoden var viktig för att se huruvida eleven tagit till sig responsen och den gav kunskap om vad 

som behövdes för att förändra eller förbättra upplägget till nästa lektion. Dagboksanteckningar 

gjordes också i samband med två bedömningstillfällen i syfte att dokumentera elevernas 

individuella och gemensamma instrumentspel. Utan anteckningarna av mina reflektioner under 

dessa tillfällen hade viktiga svar inte kunnat redovisas och inte varit möjliga att ta upp till 

diskussion. Dagboksmetoden med egna anteckningar fyllde följande viktiga funktioner i studien: för 

det första som stöd vid responsen till eleverna, för det andra för att kunna ändra och förbättra 

instruktionerna i undervisningsmaterialet och för det tredje att kunna redovisas som resultat och 

jämföras med de andra resultaten.  

 

 

5.3 Studien 
Avsnittet redovisar planeringsstrategin kring förberedelser inför studien samt varför en viss 

population valdes och omständigheterna kring bortfall. Vidare redogörs strategin kring valet av 

frågor i loggboken, genomförandet av studien och fokusgruppintervjuerna och på vilket sätt 

datainsamlingen analyserats. Avslutningsvis redogörs för etiska överväganden, på vilket sätt studien 

kan anses vara trovärdig och datan tillförlitlig, samt vilka hinder som uppkom under studiens 

process. 

 

5.3.1 Förberedelser 
Jag planerade aktionsforskningen enligt Heiling (2002) med att förbereda  undervisningsmaterialet, 

elevmötena, vad som skulle dokumenteras samt hur informationen skulle analyseras och följas upp. 

Fokusgruppintervjuer planerades att genomföras efter avslutad studie. 

 

Enligt Bryman (2015) ska eleverna bli informerade om studiens bakgrund, syfte och mål innan 

aktionen vilket gjordes enligt normer. De fick förfrågan att delta och informerade om 

tillvägagångssätt. De fick information om deras roll som aktörer och min roll som forskare.  

 

5.3.2 Urval  
Jag har enligt Holme och Solvangs (1991) teori gjort ett medvetet urval: det vill säga med 

informanter som ingår i en särskild undervisningsgrupp för att få en så relevant information som 

möjligt från respondenterna. Enligt Bryman (2015) kallas det för en målinriktad forskning då en 

population väljs ut. Av 13 stycken elever på resursskolan var det åtta stycken som blev centrala i 



 

 27 

studien för att de hade högst närvaro. Dessa åtta elever deltog i fokusgruppintervjuerna. Gällande 

aktionsforskningsstudien blev det bortfall av fyra personer som inte gjort alla lektioner eller skrivit i 

loggboken. Av åtta deltagare valdes de fyra som hade gjort alla lektioner och svarat på nästan alla 

frågor i loggboken. Fokusgruppintervjun gjordes däremot med alla åtta informanter i två grupper 

med fyra i varje grupp. Sammanfattningsvis kom den insamlade datan från loggböcker av fyra 

elever och två fokusgruppintervjuer med fyra informanter i varje grupp.  

 

5.3.3 Informanterna 
Eleverna går i en särskild undervisningsgrupp tillsammans och är 13–16 år gamla. Adam och Cesar 

går i årskurs 9 och har under tre månader spelat ackordspel på piano tillsammans med mig. Adam 

älskar hårdrock och tycker att musik är jättekul. Cesar gillar all sorts musik. Båda vet hur man 

spelar ackord i höger hand och lägger grundton som baston i vänster hand. Bertil, David, Ester, 

Felicia, Gudrun och Harriet har precis börjat i årskurs 7 och har tidigare haft musik i sina ordinarie 

klasser. Jag vet inte vad de kan om instrumentspel sen tidigare.  

 

5.3.4 Genomförande  
Förfarandet kring aktionen skedde på så vis att eleverna skrev loggbok en gång i veckan direkt efter 

lektionen. Jag som lärare återkopplade till elevernas anteckningar varje gång de skrivit. Därefter 

gav eleverna respons på återkopplingen och en kommunikation var igång. Kommunikationen 

pågick i cirka två månader via skolans plattform, Lärwebb. Under aktionen skedde två möten med 

eleverna: det ena efter tre digitala lektioner med piano och det andra efter tre digitala lektioner med 

elbas. Då träffades vi för att spela ensemblespel. Vid dessa tillfällen bedömde jag elevernas spel. 

  

Loggboken användes enligt Skolförvaltningens (2000) anvisningar för att jag som lärare skulle få 

svar på hur eleverna upplevde lektionerna. Eleverna fick besvara frågor om vad som var lätt/svårt 

och varför? vilka sedan återkopplades. Enligt Skolförvaltningen (2000) kallas detta för formativ 

bedömning. De baseras på frågorna, 1/ Var i arbetet är eleven? 2/ Vart ska eleven? och 3/ Hur når 

eleven målen? Jag utgick först från ett fast frågeschema för alla lektioner (Se bilaga 1). Frågorna 

ändrades då jag insåg att svaren skulle ge för lite information om det jag ville veta. (Se bilaga 2). 

Vissa frågor var formulerade med termer från kunskapskraven i syfte att eleverna skulle uttrycka sig 

med musikaliska termer. (Se analys för detta i bilaga 3).  

 

Fokusgruppintervjuerna gjordes i två grupper med fyra elever i varje. De genomfördes i musiksalen 

på elevernas skola kl.10.00 och 10.30 den 25/11 2016. Fyra informanter i varje grupp tillsammans 

med mig satt vid ett bord med kaffe, fika och tända ljus. Inledningen gjordes enligt Bryman (2015) 
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då syfte och mål beskrevs, informanterna fick förklaring till varför man spelar in och hur lång tid 

intervjun kommer att ta, samt vilka regler som gällde för diskussionen. Regler med vikten av att 

prata en i taget, att alla är anonyma och att samtalet är konfidentiellt. Informanterna gav sitt 

samtycke till intervjun på inspelningen. Jag ställde frågor utifrån ett frågeschema som 

informanterna svarade på och diskuterade. Intervjuerna tog ca 20 minuter vardera. Jag avslutade 

med att tacka för mötet och informerade om hanteringen av datan. (Se bilaga 4 för frågorna till 

fokusgruppintervjun). 

 

Dagboksdokumentationen gjordes höstterminen 2016 efter elevernas loggboksanteckningar av 

lektioner i piano 2/9, 9/9 och 6/9 samt vid bedömningstillfället i pianospel 23/9. Dokumentationen 

för elbasspel gjordes i dagboken efter lektionerna 7/10, 21/10 och 28/10 och vid 

bedömningstillfället i elbasspel 18/11. Jag läste elevernas svar i loggboken och antecknade vad var 

och en skulle göra till nästa lektion.  Vid bedömningstillfällena samlades vi i tre grupper vid 

pianobedömningen och två grupper i elbasbedömningen. Jag observerade, antecknade och bedömde 

elevernas piano och elbasspel.  

 

5.3.4 Hantering av datainsamling 
Datan från loggboken har kategoriserats efter frågorna och behandlas i samma ordning som 

lektionsförfarandena.   

 

I fokusgruppintervjuerna sammanställdes ett intervjuschema enligt Kvale i Bryman (2015) med 

öppna frågor. De dokumenterades på en ljudfil och transkriberades enligt Catrin Norrby (2004) med 

en grov transkription. Inga särskilda tecken eller symboler användes. För att göra talet 

skriftspråksanpassat togs småord som "hm" och "eh" bort (Norrby 2004, s. 93). Transkriberingen 

gjordes i ett vanligt ordbehandlingsprogram och svaren har kategoriserats och delats in i fyra olika 

teman, enskilt-grupp, motivation, medvetenhet om eget musicerande och elevens val av 

inlärningsmetod.  

 

Dagboksanteckningarna redovisas i samband med resultaten av elevernas loggbok och 

bedömningstillfällen.  

 

5.3.5 Etiska överväganden 
Personer som ingår i en undersökning ska “ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 

ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Därför 

benämns informanterna enligt bokstaveringsalfabetet med Adam, Bertil, Cesar, David och så 
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vidare. Informanternas studieplats nämns inte heller på grund av konfidentialitetskravet. Berörda 

personer har informerats om syftet med undersökningen och samtyckt till den. Bryman (2015) 

påpekar också att om deltagarna är minderåriga ska vårdnadshavarens godkännande dokumenteras. 

(Se bilaga. 5. för dokumentmall). Denna har signerats av elever och målsmän. 

  

5.3.6 Studiens tillförlitlighet 
Enligt Grundy i Heiling (2002) måste metodhanteringen uppfylla vissa kriterier för att bevisa hur 

den gått till. Därför har jag använt flera olika metoder för att visa att resultaten stödjer varandra för 

att på så vis blir mer sanningsenliga. Jag har enligt Heiling (2002) använt mig av så kallad 

triangulering med metoderna loggbok, fokusgruppintervju och egen dagbok. Fördelarna med 

loggbok är den kunskap man får om hur varje elev tolkar varje uppgift, samt information om vad 

eleverna tycker är lätt eller svårt. Nackdelarna är om eleverna skriver korta svar och informationen 

inte blir tillräcklig. Därför används fokusgruppintervju och dagbok som ett komplement till 

loggboken för att stödja varandras resultat. För att ytterligare säkerställa studiens tillförlitlighet 

gjordes ljudinspelningar vid datainsamlingen. Jag vill påpeka att det riktas en viss kritik mot 

aktionsforskning och det har att göra med att läraren agerar som både lärare och forskare. Enligt 

Heiling (2002) ligger problematiken i att läraren som forskare är involverad i processen, vilket kan 

göra det svårt att granska och observera på det sätt en forskare i vanliga fall gör. Det vill säga med 

ett perspektiv utifrån. Detta har jag hela tiden varit medveten om och har aktivt försökt vara 

objektiv i mina analyser. (Heiling 2002). 

 

Enligt Arbnor och Bjercke (1994) i Rönnerman (2004) kan trovärdigheten inom kvalitativ forskning 

också prövas genom att forskaren själv känner att det denna dokumenterat, känns sant. Så därför 

menar jag att det jag skrivit ner från inspelningar, loggböcker och egna anteckningar har jag gjort på 

ett sätt som jag själv uppfattar som sant.  

 

5.4 Hinder på vägen 
Två problem inträffade under studien med lektionerna. Det ena problemet var ett missförstånd som 

resulterade i att sånglektionsdelen inte blev av. Meningen var att eleverna själva skulle välja låt, 

klistra in karaokeversionen i GarageBand, googla fram texten och öva några gånger på egen hand, 

för att efter några veckor lägga på sången. Detta skedde inte som planerat då närvarande lärare 

missförstått instruktionerna. Läraren trodde att eleverna skulle göra alla moment vid ett 

lektionstillfälle. Det blev för mycket att hantera för eleverna vilket resulterade i att de vägrade göra 

uppgiften och sånglektionerna togs bort från studien.  
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Det andra problemet var att jag blev varse att trumlektionsdelen måste göras tillsammans. I mötet 

med eleverna innan trumlektionerna, upptäckte jag att alla elever hade svårt med att härma rytmer. 

Jag insåg att lektionsmaterialet för trummor inte skulle gå att genomföra. Det var nödvändigt för 

eleverna att få göra trumlektionerna tillsammans med mig. Dessa digitala lektioner togs bort från 

studien. 

 

5.5 Spelhäftet 
I detta avsnitt redovisar jag själva undervisningsmaterialet som bygger på ett spelhäfte med sex 

stycken poplåtar. Till varje låt finns det en låttext, en ackordanalys, en spelfil, två stycken digitala 

hjälpverktyg samt instruktioner för sång och spel med piano, gitarr, elbas och trummor. För varje 

instrument finns det instruktioner och bilder med symboler som visar hur eleven ska spela diverse 

ackord och toner. Sist redovisas de digitala hjälpverktygen: Class chord och Garage Band.  

 

I spelhäftet (se bilaga 6) börjar eleven med att lyssna på olika poplåtar. De kan välja mellan sex 

stycken låtar och när eleven valt låt och instrument är målet att lära sig spela ackorden med hjälp av 

instruktioner och bilder. När eleven lärt sig ackorden finns två stycken verktyg att använda för att 

lära sig räkna rätt i takten och spela med timing. Det ena är Class Chord och det andra Mp3-filer 

med bakgrundsmusik. Dessa kan eleven spela till i respektive låt. Class Chord är ett verktyg som 

räknar rytmen och visar när eleven ska byta ackord. Mp3-filen är skapad av mig i ett program som 

heter Garageband. Sammanfattningsvis är målet med lektionerna att eleverna för det första ska få 

en överblick av ackorden och på vilket sätt de spelas, för det andra lära sig spela ackordrundan och 

för det tredje genom spel till Class Chord och bakgrundsmusik få en uppfattning om hur och när 

ackordbytena görs. Målet är också att eleverna ska få en musikalisk upplevelse med hjälp av 

bakgrundsmusiken. Det finns tre lektioner av varje instrument i varje låt. Så när eleven gjort tre 

lektioner kan denna välja ett nytt instrument till antingen samma- eller en annan låt. 

 
 

5.5.1 Class Chord 
Class Chord är ett musikverktyg som musiklärare Rickard Carlsson utformat (Musikrum Rickard, 

2016). Class Chord består helt enkelt av en Power Point som hjälper till att hålla takten genom ett 

klickande ljud. Den blå pricken flyttar sig i takt med det klickande ljudet. Programmet sätts igång 

som ett bildspel. Samtidigt som användaren spelar ges möjlighet att lyssna och se vilka ackord som 

ska spelas samt när de ska spelas.  
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5.5.2 Garage Band 
Garage Band är en app utvecklad av Apple och som kan användas för att skapa musik på ett enkelt 

sätt (Apple, 2017). Musiken kan skapas med hjälp av programmets befintliga instrument, loopar och 

ljud eller med ljudinspelningar av riktiga instrument. De valda eller inspelade ljuden visas som 

ljudspår vilka går att mixa och redigera enligt användarens önskemål. Vill användaren arbeta med 

en befintlig låt kan denna konverteras till en Mp3-fil och läggas in som ljudspår.  
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6. Resultat och analys 
I kapitlet redovisas resultaten från loggboken, mina anteckningar från bedömningstillfällena på 

piano och elbas samt resultaten av fokusgruppintervjuerna. Avslutningsvis knyts allt ihop i 

sammanfattningen. 

 

6.1 Loggbok resultat, analys och återkoppling 
Introduktionen av arbetsområdet började den 2/9-2016. Först fick eleverna titta på ett filmklipp med 

en presentation av mig/musikläraren. Jag introducerade arbetsområde och innehåll. Det vill säga 

spelhäfte, instrument och loggbok. De fick också veta att vi kommer att träffas för att spela 

tillsammans när de gjort tre digitala lektioner. I lektion ett fick eleverna lyssna på sex stycken låtar, 

sedan fick de välja en av låtarna samt motivera sitt val i loggboken. "Jag har valt låten Faded därför 

att jag tycker den är mysig att lyssna på och den är helt enkelt bra" (Ester 2/9). Adam, Cesar och 

Gudrun svarade också att deras låtval berodde på att de tycker om låten. Vidare skulle eleverna i 

första lektionen också motivera sitt val av instrument. De kunde välja mellan piano, gitarr, bas och 

trummor. "Jag har valt instrumentet piano därför att jag tycker det är roligt att spela piano och jag är 

lite bättre på att spela piano än andra instrument" (Ester 2/9). Gudrun svarade att hon valt piano för 

att hon är mest van vid att spela det. Både Adam och Cesar svarade att de valde piano för att de är 

bra på instrumentet. 

 

Av resultaten i loggboken så framkommer det att eleverna valde att börja med pianospel. Det 

framkommer också att eleverna anser det vara viktigt att få börja med en låt som de tycker om samt 

att få spela på ett instrument de känner sig trygga med.  

 

Lektion 1. Piano 9/9 

Veckan därpå skulle eleverna börja spela. De fick instruktioner via bilder och text på hur de skulle 

spela ackorden samt med vilka fingrar.  

 

I loggboken skulle eleverna skriva vad de tyckte de lärt sig av lektionen och motivera hur det gick: 

vilket som var svårt och vilket som var lätt. "Jag har lärt mig spela ackorden c g d e" (Ester 9/9). 

Adam svarar att han lärt sig spela ackorden till Knocking on heavens door och Gudrun svarar att 

hon lärt sig C, G och D. Cesar gjorde ingen inlämning. 
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Svaren visar att två av eleverna anammat vad ackorden heter, men inte hur de faktiskt kan spela 

dem. Vidare berättar Ester att hon tyckte att det gick jättebra och att det var svårt att byta hand men 

att hon vande sig. Adam svarar: "Det gick bra först, och sen blev det lite svårare och sen var det 

lättare att spela när man hade lärt sig hur man skulle spela". Min analys av det är att Ester och 

Adam upptäckte mönstret genom att spela ackordrundan många gånger. Gudrun motiverar inte vad 

som var lätt eller svårt. Hon svarar "Helt ok". Av detta svaret får jag veta att hon tyckte det gick helt 

ok! men inte vad eller på vilket sätt. 

 

Lektion 2. Piano 16/9 

Målet med denna lektion var att eleverna skulle lära sig att räkna till fyra i takten, vilken rytm de 

skulle spela och att de skulle byta ackord på ettan i takten, därav hjälpmedlet Class Chord. 

Instruktionen började med att eleverna skulle upprepa ackorden och spela med i Class Chord för att 

få hjälp med pulsen och att räkna. Till lektionen ingick en Mp3-fil på låten som eleverna kunde 

spela till. I loggboken fick eleverna svara på vilka ackord de övat, om de kunde hålla tempot ganska 

bra, bra eller perfekt till musiken samt om det fanns något de själva kunde göra för att bli bättre.  

 

Alla svarade att de övat sina ackord och jag noterar att alla vid något tillfälle preciserat i loggboken 

vilka ackord de spelar. Vid frågan om att spela i samma tempo som musiken på Mp3-filen svarar 

Ester: " Jag kan ackorden utantill, men jag kunde inte spela till Mp3-filen för då blev det bara 

konstigt. Så du får gärna förklara hur man gör". Ester förstod inte hur hon skulle spela till 

bakgrundsmusiken till Faded och jag inser att mina instruktioner brister här. Adam som spelade 

Knocking on heavens door tyckte att det gick bra att spela till filen men "Det var svårt att hinna med 

bastonen i vänster hand" (Adam). Varför förstod Adam och inte Ester? Skillnaden var att Adam 

spelade till originallåten, det gjorde inte Ester. Hon spelade till bakgrundsmusik utan sång, vilket 

blir svårare eftersom sången ger stöd till att orientera sig i låten. Vidare så svarade Gudrun kort med 

- Bra!, vilket jag inte fick så mycket ut av. Cesar svarade inte. På frågan om hur eleven kan bli 

bättre svarar Adam och Gudrun att de kan öva, Ester tycker inte att det är så mycket hon behöver 

förbättra och Cesar svarar "Fingersättning och lära sig texten. Jag har rätt fingersättning men det är 

svårt att lära sig texten". 

 

Jag återkopplade till Ester att hon nästa lektion ska få titta på ett filmklipp på när jag spelar till 

bakgrundsmusiken till Faded. Jag skrev till Adam att det är vanligt att det är svårt att hinna med 

bastonen i början, men som han själv skriver att han blir bättre om han övar sig. Till Gudrun skrev 

jag att det är viktigt att hon svarar på frågorna med mer text, genom att till exempel förklara vad det 

är som går bra. 
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Lektion 3. Piano 30/9 

Lektion 3 var exakt samma som lektion 2, det vill säga att först öva ackorden och sedan spela till 

Class Chord och Mp3-filen. I loggboken svarade eleverna på frågorna om vilka ackord de övat, hur 

det gick att spela till bakgrundsmusiken och om de själva hade några frågor. Ester hade nu tittat på 

mitt filmklipp och hon svarade att det gick lätt att spela ackorden nu och det gick bra att spela till 

bakgrundsmusiken. De andra svarar följande, "Det gick bra med att spela" (Adam), "Det fungerade 

okej, Det var lite svårt att klara båda händer samtidigt" (Cesar), "Ganska bra!" (Gudrun).  

 

Min analys av detta är att det känns som om eleverna är redo för ensemblespel i lektion 4. Min 

återkoppling till eleverna var att jag tycker att de varit duktiga och arbetat bra! Jag berättade att vi 

träffas nästa vecka för att spela ensemble tillsammans och att jag gör en bedömning samt att vi då 

kommer att spela i olika grupper. 

 

Bedömningstillfället 7/10 piano 

Vi spelade i tre olika grupper med tre personer i två grupper och två personer i en grupp. Jag vill 

påpeka att jag redovisar resultaten av fyra elever men vid tillfället var det åtta elever som spelade. 

Redovisningen är hämtad från mina dagboksanteckningar.  

 

I första gruppen spelar Adam, Cesar och Gudrun. De har tidigare övat på låtarna Knocking on 

heavens door och Prayer in C. Var och en fick först spela sin ackordrunda med sin bakgrundsmusik. 

Syftet var att jag ville se huruvida de kunde spela sina ackord och hålla sig till tempot. Alla hade 

övat in olika låtar men eftersom de lärt sig spela liknande ackord, det vill säga G, D, C, C och Am, 

C, G, Dm, fick de i samma grupp möjlighet att spela med i den andres låt. Vidare till mina 

anteckningar har jag skrivit att Adam, Cesar och Gudrun använder vänster hand till att lägga baston 

och höger hand för att lägga ackorden. Adam och Gudrun ska byta ackord på 1 och 3 i varannan 

takt och Cesar på ettan i takten. Jag har noterat att alla spelar bastonen med pekfingret. Adam tappar 

bort sig efter fyra ackord när han ska återgå till det första ackordet (vid spel med baston). Då ger 

han upp. När Adam enbart spelar med höger hand flyter spelet på utan att han kommer av sig. 

Svårigheten i denna låt är att Adam ska byta ackord två gånger i första takten. Min återkoppling till 

honom är att först prova att spela bastonerna med lillfinger (g), tumme (d) och pekfinger (c), 

eftersom han då byter finger istället för att fokusera på att flytta hela handen. Detta vill han inte. Då 

föreslår jag att han övar övergången mellan ackordbytena, C och G så att han inte stannar upp i sitt 

spel efter C. Han övar medan jag lyssnar på Gudrun. 
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I spel till bakgrundsmusiken får Gudrun inte ihop basspelet med ackordspelet. Jag vill då lyssna när 

hon spelar själv. Gudrun spelar för mig utan bakgrundsmusik och med ostadig puls och rytm får 

hon ihop spelet på sitt eget vis. Min återkoppling är att vi tillsammans tittar på ackordanalysen och 

räknar samt börjar spela med enbart höger hand. Då spelar hon med och hittar pulsen. Gudrun övar 

själv när jag lyssnar på Cesar. 

 

Cesar spelar flera takter och kommer sedan av sig, men fortsätter att spela. Han kommer in på fel 

ackord och fortsätter spela. Jag avbryter och leder in honom på rätt ackord. Scenariot upprepar sig. 

När Cesar får spela enbart med höger hand fungerar ackordbytena utan att han kommer av sig. 

Cesar har klarat kunskapskravet genom att byta ackord en gång i takten igenom låten med enbart 

höger hand, men är på väg att utvecklas och avancera genom att spela bastonen i vänster hand. 

Dock vill han inte ändra sitt fingerspel i vänster hand när jag föreslår detta, utan föredrar att flytta 

handen och spela med pekfingret. Min återkoppling är då att han ska räkna hela tiden samt att titta 

på ackordanalysen när han spelar. På så vis har han kontroll över var han är i låten och kan komma 

in igen om han kommer av sig.  

 

Vid speltillfället ihop började vi med låten Knocking on heavens door och jag uppmanade alla att 

spela med enbart höger hand. Vi gick igenom ackordanalysen på tavlan och spelade tillsammans 

med bakgrundsmusiken då jag sjöng till. Sedan gjorde vi likadant med låten Prayer in C. Alla tre 

spelade på ett godtagbart sätt enligt kunskapskraven för E. Det vill säga de spelar piano och byter 

ackord med visst flyt. Adam, Cesar och Gudrun anpassar i viss mån sin stämma till helheten 

genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.  

 

Ester (Faded) 

Jag har antecknat att Ester spelade Faded vid uppspel. I introt spelade hon med brutna ackord i 

vänster hand och samtidigt melodin i höger hand. I versen spelade hon på alla fyra slagen (med 

baston). I andra versen spelade hon en rytm som hon berättar att hon lärt sig själv och som jag hör 

fungerar fint i låten. För att Ester skulle få en utmaning visade jag en melodislinga som hon kunde 

lägga till på versen andra gången. Denna lärde hon sig snabbt men fick inte ihop det med basspelet 

direkt. Jag uppmanade henne att låta det ta tid, att först öva med var hand för sig för att senare sätta 

ihop det. 

 

I bedömningen skrev jag att Ester spelar med god rytm, timing, flyt och tolkar musiken med ett 

musikaliskt personligt uttryck. Hon når kunskapskraven för A i sitt pianospel för låten Faded. 
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Introduktion till Elbasspel 7/10 

Elbasspelet introducerades på samma dag som bedömningstillfället i piano och varade under tio 

minuter. Jag introducerade "elbasspelet" tillsammans med eleverna på plats, alltså inte genom en 

digital lektion. Denna gången valde jag låt, då jag ville börja med något enkelt som alla kunde 

lyckas med. Det blev låten "Smoke on the water". För att inspirera eleverna spelade jag "det 

berömda riffet" för dem. Därefter visade jag hur och var de skulle hålla och trycka för att spela 

tonerna e och d. De fick prova att glida på a-strängen mellan femte och sjunde bandet, samt att spela 

på ettan i varje takt. 

 

Lektion 1. Elbasspel 21/10 

Eleverna skulle först repetera var tonerna ligger genom att titta på bilden (Bilaga. 3 elbasspel). Sen 

skulle de öva sig att glida på strängen mellan sjunde och femte bandet. Därefter skulle de öva sig att 

spela efter ackordanalysen i Class Chord samt byta ton på ettan i takten. Första målet var att 

eleverna skulle lära sig spela två toner, genom att glida på a-strängen mellan femte och sjunde 

bandet, samt att spela på ettan i varje takt (i introt). Andra målet var att de skulle lära sig spela på 

ettan och trean i varje takt (i versen) och tredje målet var att de skulle spela på alla fyra slagen i 

varje takt (i refrängen). I loggboken skulle eleverna skriva vad de lärt sig under lektionen samt fylla 

i om de kunde spela på de olika slagen i takten.  De skulle också skriva om det var något de tyckte 

var svårt.  

 

Ester svarade att hon lärt sig spela ackorden, Adam och Gudrun svarade att de spelat Smoke on the 

water och Cesar svarade "Det var ganska enkelt att spela Smoke on the water, men jag slår ofta två 

strängar samtidigt. Av svaren förstår jag att jag måste precisera vad ackord är och att vi i den här 

låten spelar en ton åt gången på basen. Vidare är det bara Ester som svarade på nästa fråga, "Jag 

fattar inte vad du menar med takterna" (Ester 21/10). 

 

Eftersom ingen kunde tolka det jag skrivit , tänker jag att mina instruktioner i lektionen var 

bristfälliga. På sista frågan om något var svårt, svarade Ester att det var svårt att spela med långa 

naglar. Här uttrycker Adam att han tyckte att det var svårt att hålla takten till melodin, vilket 

bekräftar min tro om bristfälliga instruktioner. Cesar svarar inte och Gudrun svarar att det var 

ganska enkelt och att hon fått beröm av läraren. Som återkoppling får eleverna ett filmklipp där jag 

visar bas-spelet i introt med ettan takten, versen med ettan och trean i takten och refrängen med att 

spela på alla fyra slagen i takten.  
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Lektion 2. Elbasspel 28/10 

Först skulle eleverna repetera tonerna. Sedan skulle de titta på filmklippet för att öva intro, vers och 

refräng. I denna lektion fick de också läsa in en checklista på vad som var viktigt att tänka på vid 

elbas-spel. Första frågan var, Vad är viktigt att tänka på vid elbas-spel? Andra frågan var vad man 

ska tänka på när man spelar till ackordanalysen så att man byter ackord i rätt tid. (Cesar gjorde 

ingen inlämning). På första frågan svarar Ester, Adam och Gudrun att det är viktigt att trycka på rätt 

band och rätt sträng. "Man måste räkna takt och trycka hårt, jag fick ont i fingrarna" (Adam 28/10). 

På andra frågan svarade alla att man måste räkna rätt i takten hela tiden."Jag har svårt för att komma 

rätt i takten men jag blev bättre när jag tränade" (Adam 28/10).  

 

Min analys av svaren är att de förstått att de ska spela olika rytm på intro, vers och refräng och att 

de måste räkna hela tiden för att komma rätt, samt att de tyckte att det var svårt. Jag inser att jag 

skulle ställt frågan om de förstod hur de skulle spela utifrån filmklippet samt om de kunde spela 

med. Vidare tolkar jag det som att eleverna har anammat att det är viktigt att trycka ner rätt band 

och sträng och att trycka hårt. 

 

Min återkoppling var att jag tyckte de arbetat på bra och att vi träffas nästa vecka för att spela 

tillsammans samt för bedömning.  

 

Bedömningstillfället 18/11 elbas  

Här redovisas resultaten för gruppen som Adam, Cesar, Ester och Gudrun spelade i. Vi samlades för 

bedömning i elbasspel till låten Beat it av Michael Jackson. Jag berättade och visade att de ska 

kunna byta ton med timing och flyt samt spela olika rytmiseringar. Beroende på om de gör det med 

viss, relativ eller god säkerhet så sätts betygen E, C, A. Jag berättade att vi ska spela på ettan i introt 

och på ettan och trean i versen och på alla fyra slagen i refrängen. Vi började med en genomgång 

och jag frågade vad de tror är viktigt att tänka på när de ska spela elbas. Jag noterade i mina 

anteckningar att alla visste att det var viktigt att veta vilket band och vilken sträng de skulle spela på 

samt att de måste trycka hårt för att få ett bra ljud. Jag visade att de ska glida på sträng tre mellan 

sjunde och femte bandet samt vilken rytm de ska spela i intro, vers och refräng. I uppspelet valde 

Adam och Cesar att byta ton på ettan i takten. Ester och Gudrun valde att byta ton på ettan i takten i 

introt och på ettan och trean i vers och refräng. Adam, Cesar, Ester och Gudrun spelade och bytte 

ton med visst flyt och anpassade i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss 

del uppmärksamma vad som skedde i musicerandet. Alla fyra spelade på ett godtagbart sätt enligt 

kunskapskraven för E. 
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Analys av mina dagboksanteckningar 

Eleverna gjorde fem digitala lektioner och två uppspelningar med bedömning vilka resulterade i 

godkända kunskaper enligt kunskapskraven. Jag kom fram till att eleverna hade svårt med att räkna- 

samt hålla takten i både piano- och basspel, och att de inte förstod hur de skulle göra detta med 

enbart skriftliga instruktioner. Därför gjorde jag olika filmklipp med piano- och elbasspel som 

illustrerade hur man skulle räkna och spela till filerna. Jag fick respons från tre elever att de genom 

filmklippet på piano kunde hänga med att spela. Jag fick respons från en elev om klippet med elbas 

att det gick bättre när denna tränat. Utebliven respons kan ha berott på på att eleverna inte tittat på 

elbasklippet eller att de fortfarande inte förstod hur de skulle räkna. Vid bedömningstillfällena 

uppmärksammade jag just vilka områden kring takt och rytm som var och en behövde hjälp med 

och kunde då hjälpa dem på plats. 

 
 

6.2 Fokusgruppintervjuer resultat och analys 
Den första intervjun gjordes den 25/11, kl.10.00 med Adam, Bertil, Cesar och David. Den andra 

intervjun gjordes den 25/11, kl.10.30 med Ester, Felicia, Gudrun och Harriet. Svaren från 

intervjuerna har vävts ihop under kategorierna enskilt/liten grupp/stor grupp, motivation, 

medvetenhet om sitt eget musicerande och elevens sätt/eleven föredrar. 

 

6.2.1 Enskilt, liten grupp, stor grupp 
I den första frågan fick eleverna samtala kring vad de tyckte om att ha enskilda musiklektioner ”på 

datorn”. Sen fick de berätta vilket de tyckte var bäst av att ha musiklektion i helklass eller i liten 

grupp och varför.  Jag frågade också hur de upplevde det att först få arbeta enskilt för att sen spela 

tillsammans. 

 

Sju av åtta elever uttrycker att det var lättare att få göra musiklektionerna enskilt. Harriet var osäker 

och svarade  "Mm det var kanske ok … kanske!" Hon tittade på Felicia "Felicia vad tycker du?" 

Felicia svarar att det var bra för att det varit lättare att lära sig. "Jag kan koncentrera mig bättre när 

det är få" Då svarar Harriet att hon också tycker det är bättre i mindre grupp. 

 

"Det har varit bra för det var skönare att sitta en och en och spela" (Bertil 25/11). Cesar visade 

osäkerhet och innan han svarade frågade han Bertil först och svarade sen samma som Bertil. 

Eleverna berättar att de kunde koncentrera sig bättre. Gudrun var medveten om sina sociala problem 
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och ville definitivt vara själv. "Ensam, ensam! Jag har sociala problem så jag vill vara 

ensam!"(Gudrun 25/11).   

 

På frågan om att spela i liten grupp förklarade Bertil att i liten grupp blir det mer anpassat efter en 

själv och Adam, Cesar och David höll med. Bertil berättade också att i stor grupp var det lätt att lura 

läraren att man spelade fast man inte kunde spela. "Ja, man kan sitta och låtsas spela, och så 

kommer läraren förbi... och bara -Ja det låter bra! och så spelar man egentligen inte" (Bertil 25/11). 

Cesar bekräftar att så kunde det vara.  

 

Båda grupperna tyckte att det var bättre att få arbeta enskilt först för att sen spela tillsammans. "Det 

har varit bra för att man först fick öva i sitt eget tempo och då var det inte så nervöst när man 

spelade tillsammans" (Bertil 25/11). Ester svarade att hon tycker att det varit skönt. "För att vi har 

gjort olika, ibland själva och ibland med dig". Ester berättar att hon inte blir stressad när hon övar 

själv. Jag frågade vad det var som gjorde henne stressad. "Jag vet inte! Det är obehagligt! Jag 

mådde inte så bra då när jag var i klassen" (Ester 25/11). 

 

6.2.2 Motivation 
Vidare ställde jag frågan vad de tyckte om att själv få välja mellan olika låtar i spelhäftet. 

 

"Braaaa!" svarar alla i kör. Sedan säger Bertil att det var ok låtval, "Vi ville ha lite fler låtar av de 

som är populära nu". Adam tycker också att det skulle vara bättre att få välja egna låtar. "Jag vill ha 

en låt som man gillar så man inte behöver bli upprörd" (Adam 25/11). Cesar och David nickar och 

håller med. Det verkade som att eleverna blev motiverade av att själv få välja och spela en låt som 

de gillar. De tyckte att mitt låtval var okej men skulle helst välja en låt helt själv. 

 

 

6.2.3 Medvetenhet om sitt eget musicerande 
Jag frågade vad de lärt sig om musik under hösten och vilka instrument de spelat. 

 

Eleverna kunde på olika nivåer berätta vad de lärt sig på musiken. Ester berättade att hon lärt sig 

spela ackord och melodi på pianot, spela med vänster hand och spela med bägge händerna samt 

spela på elbasen. Hon berättade sedan att hon tittat mycket på nätet när hon lärde sig sin låt på 

pianot. Felicia sa "Jag har kört piano och gitarr och elbas men jag kommer inte ihåg vilka ackord!" 

(Felicia 25/11). Bertil berättade "Jag har lärt mig spela piano och det var lättare att spela med två 

fingrar för det gjorde ont att spela med tre fingrar" (Bertil 25/11). Adam svarade att han lärt sig 
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elbas och att det gjorde ont i tummen när strängen rörde sig. "Jag har lärt mig elbas och jag tyckte 

att det var svårt med fingrarna" (Cesar 25/11). Bertil höll med Cesar och sa "Ja fingrarna och 

tempot. - Det var liksom inga problem att placera fingrarna men det går så snabbt så man hinner 

inte med,- Det var lättare att spela sakta!" (Bertil 25/11).  

 

Eleverna använde olika musiktermer när de förklarade och resultaten visar att de inte förstod alla 

begrepp. Till exempel begreppet ackord då vissa elever trodde att de spelade ackord på basen när de 

spelade enskilda toner och likaså när det gällde att förklara vad man lärt sig på trummor. "Trummor 

kan vi också men jag vet inte vilka ackord det är på trummor" (Cesar 25/11). Det var ett tag sedan 

de gjorde piano- och elbaslektioner så alla kunde inte komma ihåg vilka ackord eller toner de spelat, 

men Gudrun kunde redogöra på ett ganska bra sätt hur hon spelat elbas till Beat it. Det gjorde hon 

genom att redogöra för sträng och band med siffror. "Beat it! - Det var 2:7, 2:5 och sen gör man det 

några gånger och så var det 2:3" (Gudrun 25/11). Flera av eleverna kunde förklara att det gjorde ont 

i fingrarna när de spelade och hur detta kunde åtgärdas genom rätt fingersättning på pianot. I 

elbasspelet kunde flera konstatera att det gjorde ont i fingrarna och att det var svårt att hänga med i 

tempot men att det var lättare att hänga med om det gick sakta. Ester tyckte till exempel att det varit 

lätt att förstå hur hon skulle spela men svårt att veta hur hon skulle räkna. Ester hade själv sovrat på 

nätet för att ta reda på olika sätt att spela till Faded på. Detta sätt hjälpte henne att räkna och spela i 

rätt tempo.  

 

6.2.4 Elevens sätt, Eleven föredrar 
Vidare frågade jag vilket de föredrar av att läsa instruktioner eller att titta på film när de ska tyda 

lektionerna. 

 

Några elever läste lektionerna själv och andra fick hjälp av lärare att läsa. "Läsa? Jag har aldrig läst 

på musiklektionerna!" (Gudrun 25/11). Jag frågade Gudrun vem det var som läste lektionerna? 

Gudrun svarade att det alltid var läraren, sedan sa hon "Jag läser ingenting förutom ackord på 

musiken".  Adam svarade att det var bäst med videoklipp " Genom att filma" (Adam 25/11) och de 

andra nickade och instämde. Harriet svarade att film är lättast och Felicia uttryckte att hon hatade 

att läsa vilket gjorde det svårt men hon läste ändå. "Det har inte varit så himla roligt för jag hatar ju 

att läsa, framförallt sånt med skolan och sånt" (Felicia 25/11). Ester tyckte att filmerna med 

bakgrundsljuden gjorde det lättare att spela. Att lära sig genom film tyckte alla var bäst, om de 

själva fick välja! 
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6.3 Sammanfattning av resultaten i loggbok och 

intervjuer 
Sammanfattningsvis finns det uttryckt bland eleverna att en viss stressfaktor och osäkerhet skapas 

av att musicera i stor grupp och att någon till och med mår dåligt av det. Koncentrationsfaktorn 

enligt eleverna ökar och stressnivån minskar av möjligheten att få sitta enskilt eller i liten grupp. 

Det är viktigt för eleverna att få arbeta med en låt som de tycker om och att få spela på ett 

instrument de känner sig trygga med. Eleverna menar att de blir motiverade om det finns olika 

alternativ att välja mellan bland de låtar de ska arbeta med. Ännu bättre är det om låtarna är 

populära och att de får välja helt själv. En av eleverna blev motiverad att själv söka på nätet för att 

lära sig mer i sitt pianospel. Eleverna insåg att de måste öva för att förbättra sitt spel. Alla i gruppen 

upptäckte att det var viktigt att räkna rätt för annars hänger inte musiken ihop men de tyckte det var 

svårt att räkna rätt i takten och veta vilket slag de ska spela på. Eleverna använder sig av 

musikaliska termer i diskussioner om sitt eget musicerande vilket visar på en viss medvetenhet, men 

några av de begrepp de använder förstod de inte. De använde termer som ackord, tangenter, baston, 

fingersättning, band, sträng, räkna rätt, tempo, takt, ackordanalys och Class Chord men några sa till 

exempel att de spelat ackorden till Smoke on the water när de i själva verket spelat en liten 

melodi/riff. En av eleverna sa sig inte veta vilka ackord som spelas på trummor. Av detta framgår 

det att det finns definitionsproblem kring begreppen melodi och ackord. Några elever har haft hjälp 

av lärare att läsa under alla lektionerna och några har läst själva. Att läsa själva är enligt vissa elever 

inte önskvärt då de i stället föredrar att lära sig genom lektioner på film. 
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7. Diskussion 
Syftet var att ta reda på vilka uppfattningar eleverna hade av att arbeta på egen hand med digitala 

lektioner. Syftet var också att ta reda på på vilket sätt eleverna uppfattade instruktionerna. Först 

besvaras forskningsfrågorna och sedan förs resonemang kring särskild undervisningsgrupp och 

inkludering. Avslutningsvis förs resonemang kring teknologi och lärande och sist kommer ett 

avsnitt som redovisar för fortsatt forskning och vilka erfarenheter jag tar med mig i mitt yrke. 

 

7.1 Forskningsfrågorna 
 

1. Hur beskriver informanterna sina upplevelser av enskilt arbete och digitalt studiematerial i 

musikundervisningen?   

2. Vilka är informanternas beskrivningar av hur de tolkade instruktionerna i 

undervisningsmaterialet?  

 

Svaret på första forskningsfrågan visar bland annat att eleverna föredrar enskild arbetsform i 

övningsprocessen av instrumentspel samt att få spela i en liten grupp. Beskrivningen av 

upplevelserna att arbeta ensam är att det var "skönare" och att det på så sätt var lättare att 

koncentrera sig. Eleverna berättar om att arbete i liten grupp var bra då undervisningen anpassades 

efter var och en samt att "man inte blev så nervös". Temat självförtroende lyfts i studien eftersom 

faktorn enligt Carlsson Kendall (2015) är viktig i lärandeprocessen då den bidrar till motivation. 

Resultaten visar inte konkret att arbetssättet ökade självförtroendet men de visar att eleverna kunde 

prestera i ensemblespel med sina kamrater, vilket de i intervjun uttrycker att de tidigare inte kunde, 

då de sa att de blev nervösa och inte kunde spela i stor grupp.  

 

Fortsättningsvis i temat självförtroende menar Juul (2010) att ett gemensamt drag för alla barn med 

koncentrationssvårigheter är att de har problem med sitt självförtroende. Därför är det viktigt enligt 

Høein & Lundberg (2013) med lärarens förståelse för problemet och att möta eleven på hans/hennes 

nivå. Strandberg (2006) påpekar vikten av den rumsliga betydelsen och att göra överenskommelser 

så att eleven får arbeta i en miljö där den kan koncentrera sig. Detta görs i studien på sättet att de får 

vistas där de enligt sig själva kan hitta sin koncentration. Vidare synliggörs elevernas motivation i 

studien på några sätt. För det första genom att de själva uttrycker vikten av att få välja instrument 

och låt. För det andra genom att eleverna faktiskt övade på sitt instrument och gjorde uppgifterna. 

Alla uppnådde också godkända resultat i ensemblespel och det skulle kunna ha med motivation att 

göra. I intervjun beskrev eleverna att de inte kunde koncentrera sig i miljön på den ordinarie skolan 
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i helklass och lyckades inte lära sig att spela. Harriet uttrycker att hon inte mådde så bra i klassen! 

Elevernas egna lösningar på det var att fejka sin spelning genom att lura läraren. Att gömma sig i 

den stora gruppen var lätt då läraren inte kunde höra vem det var som spelade. Adamek och Darrow 

(2005) menar att det finns fördelar med en särskild undervisningsgrupp eftersom den bidrar till 

större möjligheter för eleverna att synas och ta plats och utvecklas under egna förutsättningar. Detta 

menar jag bekräftas av eleverna i denna studie. De berättar att de föredrar en liten grupp just för att 

undervisningen anpassas till var och en och när de sitter själv är det lättare att koncentrera sig och 

lära sig bättre. En av eleverna berättar att insikten av att det inte är lönt att gömma sig, bidrar till att 

han måste lära sig.  

  

Svaret på den andra frågan är inte helt tydlig. Aktionsforskarens uppgift är att förtydliga, förändra 

eller förbättra informationen till eleverna under processens gång (Heiling 2002). I föreliggande 

studie fick eleverna feedback samt individanpassat material under aktionen. Svaret på frågan om 

eleverna förstod instruktionerna har därför betydelse beroende på var i processen de befann sig när 

de fick frågan. Det betyder att de elever som inte förstod instruktionerna till att börja med inte 

kunde utföra momenten. Men vid feedback och tillgång till förenklat/anpassat material kunde fler 

elever förstå och genomföra uppgiften. Det var dock inte förrän i ensemblespelet som elevernas 

lärande kunde synliggöras fullt ut. Vidare diskuteras temat rytm och tempo eftersom det visade sig 

att alla hade svårt med instruktionen som handlade om rytm och tempo. 

 

Enligt Schenk (2000) är samspel i musik speciellt då det fyller en viktig funktion vid bland annat 

inlärning av rytm och tempo. Konsten att lyssna in, fyller också en funktion enligt Nivbrant Wedin 

(2011) då känslor och reaktioner uppstår. I samband med samspel bidrar lyssning till ett annat sätt 

att lära sig än vad en muntlig eller skriftlig instruktion gör. Eleverna i studien förstod inte på vilket 

sätt de skulle räkna eller byta ackord genom den skriftliga instruktionen. Till exempel tyckte 

Gudrun helt enkelt att hon spelade på rätt sätt och inte förrän vi spelade tillsammans upptäckte hon 

att hennes spel inte fungerade. När vi pratade om det och jag vägledde henne i rytm och tempo, 

måste hon i praktiken lyssna in alla medmusikanter. Här fick hon tillfälle att prova sig fram i grupp 

för att kunna upptäcka när rytm och tempo var i fas med resten av gruppen. Jag observerade att 

samspelet var viktigt för alla då de genom praktiken fick öva på sådant som de inte kunde göra 

enskilt. Detta vill jag koppla till Kempe och Wests (2010) teorier som menar att samspel tillför en 

dimension till det enskilda spelet. Det vill säga att bakgrundsmusiken bidrar att hjälpa eleven 

koncentrera sig på en relevant sak istället för flera, vilket i sin tur leder till spelutveckling. En del 

elever blev hjälpta av anpassningarna i form av digitala musikhjälpmedel och videoklipp, men det 

var först i ensemblespelet som eleverna kunde korrigera sitt spel på bästa sätt till rätt rytm.  
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7.2 Särskild undervisningsgrupp och inkludering 
Det finns en del problemområden att resonera om i samband med begreppet inkludering. Det kan 

tyckas vara exkluderande att låta elever arbeta enskilt med digitala lektioner utanför gruppen, likaså 

kan det tyckas vara exkluderande med särskilda undervisningsgrupper eftersom eleven exkluderas 

från ordinarie klass.  

 

Resultaten visar att det finns risk att elever med koncentrationssvårigheter presterar sämre i 

ensemblespel med stora grupper. Enligt Juul (2010) kan svårigheterna ha att göra med att ta in och 

bearbeta intryck på ett visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt sätt. I ett klassrum där 28 elever 

spelar tillsammans kan det då vara svårt att koncentrera sig om till exempel ljudnivån blir för hög. 

Strandberg (2006) understryker vikten av den rumsliga betydelsen och hur viktigt det är att eleven 

får sitta på ett ställe där den kan koncentrera sig. Eleverna i studien uttryckte att de hade svårt för att 

lära sig spela instrument i helklass och föredrog enskilt arbete och ensemblespel i liten grupp. Med 

detta facit är min hypotes att med hjälp av extra anpassningar i form av enskilda digitala lektioner 

skapas möjligheter till inlärning i en miljö där eleven kan koncentrera sig.  

 

Enligt SPMS (2008) rapport handlar inkluderingsfrågan om synsättet att utgå från alla elevers 

olikheter. Man arbetar utifrån alla elevers olikheter med hjälp av extra anpassningar i den ordinarie 

undervisningen med syfte att eleverna ska klara kunskapskraven på ett inkluderande sätt. I dag finns 

en hel del forskning och kunskap kring arbete med extra anpassningar och Juuls (2010) strategier 

angående elevers svårigheter innefattar individanpassat material som läraren gör. Det kan till 

exempel ha att göra med elevens påverkan av yttre och inre stimuli, lärarens lektionsstruktur, 

elevens placering och val av olika verktyg som kan vara till hjälp för eleven. Adamek och Darrow 

(2005) sätter inkluderings- och exkluderingsformerna i relation till varandra och poängterar att 

fördelarna i den ena formen blir utmaningarna i den andra. SPMS (2008) rapport innehåller 

liknande strategier och huvudstrategierna i båda är att läraren bör göra extra anpassningar i den 

ordinarie undervisningen för att inkludera alla elever. Men med kunskap om att det i skolan i dag 

finns särskilda undervisningsgrupper, parallellt med arbetet för en inkluderande undervisning, vet 

vi att extra anpassningar inte räcker till för alla elever. Nilholm och Göransson (2014) menar att 

systemet med särskild undervisningsgrupp är det samma som en särlösning eftersom elever 

exkluderas från ordinarie klass. Enligt Skolinspektionens biträdande generaldirektör Peter Ekborg i 

Lärarnas tidning (2014, oktober) är målet att eleverna i särskild undervisningsgrupp ska tillbaka till 

sin ordinarie klass när de uppnått målen, för att på så vis inkluderas på längre sikt. Eleverna i denna 

studien var fortfarande kvar i särskild undervisningsgrupp i årskurs nio. Det visar att eleverna inte 
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återgick till sin ordinarie klass igen och min hypotes är att det finns ett dilemma kring 

inkluderingsarbetet i skolan. SPMS (2008) menar att problemet kan minska med hjälp av 

kompetensutveckling då man måste ändra synsättet hos lärarna. Synsättet är av största vikt i mötet 

mellan lärare och elev och är avgörande för den fortsatta relationen för att arbetet med extra 

anpassningar ska lyckas. Från anteckningarna i dagboken visar resultaten att 

undervisningsmaterialet anpassades efter elevernas förmågor och det krävdes hela tiden utvärdering 

och bearbetning för att anpassa materialet till individen. Min teori utifrån resultaten är att det finns 

ett problemområde, men musikläraren bör hitta en balans mellan enskild arbetsform och 

ensemblespel för att lyckas med både lärande- och inkluderingsmål för elever med 

koncentrationssvårigheter.  

 

7.3 Möjligheter med digitalt lärande 
Syftet med ett enskilt digitalt undervisningsmaterial är dels att eleven ska få möjlighet att arbeta i 

lugn och ro och dels att läraren inte ska behöva gå ifrån klassrummet. Då läraren inte är med eleven 

under tiden denna gör lektionen är det viktigt för läraren att kunna synliggöra vad eleven lärt sig. 

 

Kempe och West (2010) skriver om den digitala utvecklingen och på vilket sätt den bidragit till 

musikämnet med många olika mjukvaruprogram. I spelhäftet finns filer med bakgrundsmusik 

skapat i mjukvaruprogrammet Garage Band samt ett digitalt verktyg som räknar takten och visar 

när eleverna ska byta ackord. Då det finns elever som har svårigheter att koncentrera sig i till 

exempel musiksalen, bidrar den digitala tekniken till fler möjligheter att ge eleven det den behöver 

för att kunna utföra sina uppgifter. Det är viktigt enligt Skolverkets rapport (2016) att låta eleverna 

reflektera över sin förståelseprocess efter lektionerna, vilket de rekommenderar att läraren hjälper 

dem med i gruppintervjuer. Detta ger läraren möjlighet att kunna se på vilket sätt eleverna förstått 

uppgiften. I föreliggande studie kunde jag som forskare tolka på ett ungefär vad eleverna förstod 

och inte förstod av de digitala lektionerna, med hjälp av svaren i loggboken. Genom intervjuer som 

Skolverket (2016) rekommenderar fick jag ytterligare information om vad eleverna lärt sig, men när 

det gäller instrumentspel så var det först i samspel som jag kunde synliggöra fullt ut vad eleven lärt 

sig av de digitala lektionerna.    

 

7.4 Fortsatt forskning  
Generellt är bristen på färdigt undervisningsmaterial baserat på kursplanen i musik för grundskolan 

stor och det som finns tillverkas av musiklärarna. När det gäller digitalt undervisningsmaterial i 

musik anpassat till skolan och utformat efter kursplanen, har jag hittat ett material, Crescendo som 
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endast är tillgängligt för skolor. Därför kan jag inte redogöra för innehållet. Jag har inte hittat något 

digitalt undervisningsmaterial i musik som är anpassat för elever med olika funktionsnedsättningar 

men det finns många digitala skolhjälpmedel som till exempel läs- skriv- och stavningsprogram och 

inlästa texter med mera. Eftersom det inte finns så många material att tillgå, har jag tillverkat ett 

digitalt undervisningsmaterial i musik i syfte att användas som extra anpassning. Det vill säga att ge 

möjligheter till elever med koncentrationssvårigheter att få sitta enskilt och öva på sitt instrument 

för att sen kunna samspela i ensemble. Resultaten visar att eleverna uppnådde kriterierna för E i en 

liten ensemblegrupp, men de ger inte svar på hur eleverna skulle presterat i den ordinarie klassen. 

Därför skulle det vara intressant att göra vidare forskning för att se om ett enskilt musikarbete i 

digital form kunde vara en väg in i ensemblespel på sikt i den ordinarie klassen igen.   

 

7.4.1 Erfarenheter från studien  
Erfarenheterna från studien har hjälpt mig att tänka utanför ramen i arbetet med extra anpassningar. 

Det vill säga att inte ta det som en självklarhet att hörlurar och en väl strukturerad planering är det 

enda alternativet i musikklassrummet för ändamålet. Uppstår problem så måste jag som lärare ta 

reda på vad i miljön det är som orsakar problemet och om det ligger på individnivå, klassnivå eller 

lärarnivå. Åtgärder görs beroende på vilken nivå problemet ligger.  

 

Om en elev visar oro, okoncentration och oresonligt beteende i klassrummet kan det röra sig om 

koncentrationssvårigheter. Jag är medveten om att elever med koncentrationssvårigheter riskerar att 

prestera sämre i ensemblespel i stora grupper och att upprepade misslyckanden ofta bidrar till 

osäkerhet och dåligt självförtroende. Jag har lärt mig att det är viktigt att vara uppmärksam kring 

eleven, använda strategier i mötet och vara medveten vid planeringar av extra anpassningar. Att 

skapa en god relation till eleven och göra överenskommelser utifrån elevens behov är det 

fundamentala för ett lyckat uppdrag. Att använda digitala verktyg som Class Chord och Garage 

Band har skapat ett intresse att lära mig mer. Fler vägar har öppnats då jag upptäckt hur oändligt 

många digitala material det finns att arbeta med i musikämnet. I studien gav spelhäftet möjlighet för 

eleven att arbeta enskilt. Min teori utifrån resultaten är att det är bra att hitta en balans mellan 

enskild arbetsform och ensemblespel för att lyckas med både lärande- och inkluderingsmål för 

elever med koncentrationssvårigheter. Avslutningsvis vill jag ge ett exempel på hur min bild av 

arbetet med eleven i ensemblespel på högstadiet ser ut. Målet är att öva på ackorden Am C G Dm 

och spela ackordanalysen på verserna. En digital lektion är förberedd.Strategien är följande: 

• läraren stämmer av med eleven innan musiklektionen börjar 

• eleven utför uppgiften från en digital plattform (15 min) 
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• enligt överenskommelse utförs uppgiften på en plats där eleven har möjlighet att koncentrera 

sig  

• eleven kommer in i klassrummet för samspel 

• fortsatt arbete för eleven görs enligt överenskommelser  
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågeschema till alla lektioner 

Loggbok lektion 1.2.3 

Detta har jag gjort: 

Såhär gick det: 

Detta kan jag göra för att förbättra mitt spel: 

 

Bilaga 2. Frågeställningar för piano och elbas (ändrat frågeschema) 

Introduktion 

Jag har valt låten,därför att? 

Jag har valt instrumentet,därför att? 

Loggbok för piano efter lektion 1 

Detta har jag lärt mig idag? 

Såhär gick det ? 

Det var svårt att? 

Det var lätt att? 

Loggbok för piano efter lektion 2 

Jag har övat på följande ackord? 

Jag kan spela till bakgrundsmusiken i samma tempo: ganska bra, bra, perfekt 

Detta kan jag göra för att bli bättre 

Loggbok för piano efter lektion 3 

Jag har övat på följande ackord 

Jag kan spela till bakgrundsmusiken i samma tempo: ganska bra, bra, perfekt 

Jag undrar över följande? 

 

Loggbok för elbas efter lektion 1 

Jag har lärt mig följande 

Jag kan räkna till fyra i varje takt (i låten Beat it) 

Jag kan spela på 1 i takten (Beat it) 

Jag kan spela på 1 och 3 i takten (Beat it) 



 

 52 

Jag kan spela på 1 2 3 4 i takten (Beat it) 

Det var svårt att 

Loggbok för elbas efter lektion 2 

Detta har jag lärt mig 

Detta var svårt 

Jag kan spela till bakgrundsmusiken i samma tempo: ganska bra, bra, perfekt 

Loggbok för elbas efter lektion 3 

Vad är viktigt att tänka på när man spelar bas (och gitarr)?   (Tänk på checklistan) 

Vad ska man tänka på när man spelar till ackordanalysen så att man byter ackord i rätt tid? 

 
Bilaga 3. Analys av frågeschemat 
 
Begreppen rytm, med viss timing och med visst flyt samt förmågorna att spela och sjunga i olika 

musikaliska former och genrer och samtala om musikens uttryck har haft viss betydelse för 

frågeschemat i loggboken eftersom dessa begrepp ingår i kunskapskraven.  

 

Jag tänkte på följande sätt när jag formulerade frågorna. För att få eleven att svara med egna ord 

och använda musikaliska termer formulerades påståendet på följande sätt: Detta har jag lärt mig 

idag: Såhär gick det:.......Det var svårt att..... Det var lätt att........ 

 

För att få reda på om eleven spelat till bakgrundsmusiken samt hur denne själv tyckte att det gick 

formulerades påståendet på följande sätt: Jag kan spela till bakgrundsmusiken i tempot: ganska 

bra… bra…perfekt…  

 

I följande fyra påstående är syftet att få veta om eleven förstått hur de ska räkna i de olika takterna: 

Jag kan räkna till 4 i varje takt, Jag kan spela på 1 i takten, Jag kan spela på 1 och 3 i takten, Jag kan 
spela på 1 2 3 4 i takten 

 

Första frågan nedan syftar till att få eleven att bli medveten om vilket band och sträng man ska spela 

på, hur tonen låter när man trycker ner strängen, att trycka hårt nära bandstaven så att tonen blir 

klingande. Den andra frågan syftar till att få eleven att bli medveten om att man måste räkna under 

tiden man spelar så man vet när man ska byta ackord med timing. 1.Vad är viktigt att tänka på när 

man spelar bas (och gitarr)? (Tänk på checklistan). 2.Vad ska man tänka på när man spelar till 

ackordanalysen så att man byter ackord i rätt tid? Syftet med att ställa frågorna på detta sättet har 

varit att undersöka om och vad eleverna lärt sig utifrån lektionerna. 



 

 53 

 

Bilaga 4. Frågor inför fokusgruppintervjun 

Vi har under hösten arbetat med ett spelhäfte, där ni i början fick välja låt och instrument. Ni har 

genom digitala lektioner och hjälp av lärare fått spela ackordspel på piano, melodispel på gitarren 

och basspel på elbasen, fått en sånguppgift där ni skulle välja en låt ni tyckte om, för att efter några 

veckor spela in er själva när ni sjunger, samt att vi nu håller på med trumspel. Efter varje 

instrumentspel har vi träffats för att tillsammans spela ensemblespel där jag bedömt ert spel. 

Jag tycker det ska bli jättespännande att prata med er om hur ni upplevt musiklektionerna denna 

terminen: 

• Hur tycker ni det är att ha musiklektioner: ensam med instruktioner om 

musik/spel/övning på datorn för att efter några veckor spela tillsammans? 

• Är det svårt eller lätt att läsa instruktionerna? Varför/Vad är svårt/lätt? 

• Vilket föredrar ni: Att få instruktioner med text, bilder eller film? 

• Vilket föredrar ni?  detta sättet med digitala lektioner eller att vi alla 7 har lektion 

tillsammans varje vecka? 

• Vad har ni lärt er om musik under hösten? 

Bilaga 5. Konfidentialitetsdokument 

 

Etiska principer för personer som  är inblandade i forskningsprojekt 

Bryman (2015, s. 131-132) berör vikten av etiska principer för deltagare gällande forskningsprojekt. 

Därför har jag utformat ett dokument om vilka regler som gäller för att kunna genomföra studien 

enligt normerna. 

 

Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilken inställning elever har, till att få möjlighet att 

i musikämnet arbeta till stor del enskilt både teoretiskt och praktiskt i musikämnet. Syftet är också 

att undersöka huruvida mina utformade digitala lektioner kommer att utvecklas under studiens gång 

för att eleverna ska göra så bra ifrån sig som möjligt. Mitt mål är att alla ska bli godkända. 

 

Konfidentialitet och nyttjande 

Uppgifter om informanterna behandlas med största möjliga konfidentialitet och bevaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Uppgifter som samlas in kommer endast att 



 

 54 

användas för forskningsändamålet. Inga av informanternas namn kommer att användas. Namns från 

bokstaveringsalfabetet kommer användas för att urskilja resultat. Det vill säga: Adam, Bertil, David 

och Cesar och så vidare. 

 

Samtyckeskrav 

Deltagandet i denna studien är frivillig och alla informanter har rätt att ändra sig om de önskar.   

 

Musiklektionerna 

Våra lektioner nu består av att eleven har enskilda digitala musiklektioner med närvarande lärare. 

Eleven arbetar med spelhäftet, gör uppgifterna och svarar på frågorna i loggboken. Jag som 

musiklärare har kontakt med eleven genom närvarande lärare och elevers loggbok, samt i 

musiksalen en gång var fjärde vecka. Utifrån loggbok och kontakt med närvarande lärare utformar 

jag nästa lektion. 

 

Att vara med i studien innebär att lektionerna ser likadana ut men att jag får tillstånd att 

dokumentera data i mitt examensarbete. 

 

 

Informationskrav 

Eleven får frågan om möjligheten att delta i studien. Eleven får veta att jag i uppsatsen kommer att 

redogöra för lektionsuppgifterna, frågorna i loggboken och elevens svar. Eleven får veta syftet med 

studien.  

 

  

Målsman: Jag_____________________________________ samtycker att 

_______________________om han/hon deltar i studien. 

 

 

Elev: Jag ___________________________________________ har läst och förstått vad det innebär 

att vara med i studien och samtycker till att delta.  
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Bilaga 6. Spelhäfte och förklaring av arbetsgång 
 
Detta är målen: 
 
1. Eleverna lyssnar och väljer en av låtarna som de vill spela:  

 

 

2. När man valt låt, väljer man instrument: 
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När man valt låt och instrument börjar lektion 1: 

 

Lektioner för piano och elbas 

 
Piano/keyboard Prayer in C 
 
 
 
Lektion 1 
                                                                                                 
 

● Öppna filen “ Prayer in C class chord”. Dessa ackord ska du spela. 
 

 
 
 

● Titta på pianotangenterna i programmet. De svarta prickarna (på de vita tangenterna) 
visar vilka tangenter du ska trycka ner. Jag har lagt en pappersremsa med färgade 
bokstäver, på keyboarden i musiksalen så att du lätt ska hitta tonerna. 
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         Bokstäverna   c  d  e  f  g  a  b    är tonernas namn. 
 
Ackordet “Am” 
 

 
 
 

1. Leta efter “a” på remsan. Tryck ner vit tangent “a” med tummen och sen varannan vit 
tangent med pekfinger och ringfinger. Öva dig att trycka ner de tre vita tangenterna på 
samma gång. ⚪⚪⚪ Lyft fingrarna några centimeter från tangenterna och tryck ner alla tre 
på samma gång. Öva detta. 

   
 
Ackordet “C”.  
 

 
                                                   ⚪ ⚪ ⚪ 
 

2. Leta efter “c” på remsan. Tryck ner vit tangent “c” med tummen och sen varannan vit 
tangent med pekfinger och ringfinger. Öva dig att trycka ner de tre vita tangenterna på 
samma gång. ⚪⚪⚪ Lyft fingrarna några centimeter från tangenterna och tryck ner dem på 
samma gång. Öva detta. 
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      3.   Ackordet “G”  
 

 
                                                                                   ⚪ ⚪ ⚪  
 

3. Leta efter “g” på remsan. Tryck ner vit tangent “g” med tummen och sen varannan vit 
tangent med pekfinger och ringfinger. Öva dig att trycka ner de tre vita tangenterna på 
samma gång. ������ Lyft fingrarna några centimeter från tangenterna och tryck ner alla 
tre på samma gång. Öva detta. 

   
   
 
 
  4.   Ackordet “Dm” 

 
                                                                                                         ⚪ ⚪ ⚪ 
 

4. Leta efter “d” på remsan. Tryck ner vit tangent “d” med tummen och sen varannan vit 
tangent med pekfinger och ringfinger. Öva dig att trycka ner de tre vita tangenterna på 
samma gång. ������ Lyft fingrarna några centimeter från tangenterna och tryck ner alla 
tre på samma gång. Öva detta. 

 
 
 
Ett tips när du övar:  

1. Innan du nu ska öva dig att spela dessa ackorden i följd så gör först så här:  
2. Låt din tumme lära sig mönstret genom att bara trycka ner den första tangenten i varje 

ackord med tummen, det vill säga att tummen spelar sakta först tonerna: a c g d 
3. Gör detta flera gånger.  
4. Nu har handen och tummen lärt sig i vilken riktning den ska flytta sig.  
5. Spela nu Am med tumme, pekfinger och ringfinger,  
6. och byt till C med tumme, pekfinger och ringfinger,  
7. byt ackord igen till G och Dm med tumme, pekfinger och ringfinger.  

 
 
      
 
5.   Spela till “class cord”: tryck på “bildspel” och sen “från början”.  
 

● Du ser en blå prick som rör sig. Pricken hjälper dig att räkna till 4 i varje takt. 
 
                                                   Am                      C                         G                      Dm 
  Öva att byta på 1:an i takten   |⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | ⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | ⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | ⚪   ⚪   ⚪ ⚪| 
                                                    1    2     3     4     1    2     3     4      1   2     3     4     1    2    3      4 
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    6.  Skriv i loggboken 
 
 
Lektion 2 
 
 
 

● Börja med att upprepa ackorden som du lärde dig förra gången: 
 

 
 
 

● Öva dig sakta att spela dem i följd om och om igen. 
 

● Öppna “class chord” och öva att spela ackorden när appen räknar till dig. 
            tryck på “bildspel” och sen “från början”.  
 

● Du ser en blå prick som rör sig. Pricken hjälper dig att räkna till 4 i varje takt.  
 
                                                    Am                     C                        G                       Dm 
  Öva att byta på 1:an i takten   |⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | ⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | ⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | ⚪   ⚪   ⚪ ⚪| 
                                                     1    2     3     4    1    2     3     4      1   2     3     4     1    2    3      4 
 
     5.  Spela gärna till låten i lyssningslistan. 
 
     6.  Läs om keyboardets delar.  
https://docs.google.com/document/d/19mF82o39sjxO4lyPhot2eVqUHt0tDp_gYGANKj5ibUY 
 
 
     
 
Lektion 3 
 

1. Börja med att upprepa ackorden som du lärt dig:   

 
 
 

2. Spela till “class cord”. tryck på “bildspel” och sen “från början”.  
 

● Du ser en blå prick som rör sig. Pricken hjälper dig att räkna till 4 i varje takt.  
 
                                                  Am                     C                         G                      Dm 
Öva att byta på 1:an i takten   |⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | ⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | ⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | ⚪   ⚪   ⚪ ⚪ | 
                                                  1    2     3     4     1    2     3     4      1   2     3     4     1    2    3      4 
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●  Öva att spela till låten i lyssningslistan. 
 
      4.  När du är klar så skriv i loggboken. 
 
 
 
Tre Lektioner i elbas 
 
Lektion 1 Elbas 

På bilden ser du band 5 sträng 2. Glöm inte att halsen på basen ska vara åt vänster. (därför ser det ut 
som bilden är upp och ner). 

● Band:                 1.             2.             3.             4.            5.            6.          7.      8.osv 

 

 

1. Börja med att glida med fingret på 7:2 (Em) till 5:2 (D).  

2. Spela nu efter ackordsanalysen.  

Du vet nu hur man läser en ackordanalys. Denna analys finns också i musiksalen på blädderblocket. 

Tänk på att räkna till 4 i varje takt. 

 

 

Spela till classchord så räknar den till dig 

  

Intro       | Em  | D  | Em  | D  |               Spela 1 slag i takten på introt. Spela på       1  2  3  4 

  

Vers        | Em  | D  | Em  | D  |               Spela 2 slag i takten på versen. Spela på     1  2  3  4 

              | Em  | D  | Em  | D  | 

  

Refräng  | Em  | D  | Em  | D  |               Spela 4 slag i takten på refrängen. Spela på  1  2  3  4 

              | Em  | D  | Em  | D  | 
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3. Nu ska du försöka att ta ut tonerna nedan. Kom ihåg att första siffran motsvarar bandet och andra 
siffran motsvarar strängen. 

(Ett Riff är en kort melodi som återkommer många gånger och som gör låten speciell) 

Detta är ett Riff från sången “Smoke on the water” Lyssna på början av låten så du vet hur Riffet går. 

(0 betyder  lös sträng. Man spelar på strängen utan att trycka ner den) 

  

Smoke on the water 

0:1        3:1                  5:1 

  

0:1        3:1      6:1       5:1 

 

 

0:1        3:1                   5:1          3:1    0:1 

  

4. Skriv loggbok 

______________________________________________________________________________ 
OBS! Jag vill belysa om ett så kallat “fel” i elbaslektionen. Detta fel är medvetet gjort och det 

handlar om att jag lärt eleverna räkna strängarna uppifrån och ner. Det uppstod problem när 

eleverna skulle räkna strängarna nerifrån och upp. Alla i gruppen är dyslektiker och när jag träffade 

dem för genomgång av elbasen (då alla spelade bas på gitarr utom en) upptäckte jag att de inte 

kunde få ihop spelet genom att räkna strängarna nerifrån. Men de hittade strängen lätt genom att 

räkna uppifrån (då vi skulle spela på 5:e strängen och glida mellan 7:e och 5:e bandet). Därför står 

det 7:2 till  5:2 i lektionen istället för  7:5 till  5:5. Likaså i analysen för “Smoke on the water” 

benämner jag stäng 6 som sträng 1. Jag inser att detta kan bli problematiskt om någon av eleverna 

senare bestämmer sig för att spela elbas vilket jag påpekat för dem. För mig handlade det om att 

hitta metoder som passade just dessa elever att klara uppgiften. 
 
 
 

 

 


