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Abstract 
 

In 2011, when the new curriculum was presented, digital tools were included as a central 
content and mainly in terms of music creation (Skolverket, 2011). The purpose of this study is 
to find out how music teachers use digital learning tools and how the digital learning tools 
affect them in their teaching. 

I have done a qualitative survey and the informants were all members of the Facebook group 
"Musiklärarna". There were 60 music teachers in the F-9 and upper secondary school from all 
over Sweden who participated in the study. 

The result shows that many of the respondents use digital technology. However, not all the 
music teachers follows the syllabus for music (Lgr11) where it appears that the students will 
develop their ability to use digital tools for sound and music creation (grade 4-6) and digital 
tools for music creation, recording and processing (grade 7-9) ( Skolverket, 2011). 

My conclusion is that more education is needed in digital technology for music teachers, 
mainly in music creation with digital tools. As a continuation of this study, it is interesting 
and relevant to do a research how music teachers around the country work with music 
creation.  

 
 
 
 
Nyckelord: musikundervisning, digitalisering, musikskapande, digital teknik 
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1 Inledning 
I min musikundervisning använder jag mig av digital teknik, digitala verktyg och digitala 
medier och det har blivit en sådan självklarhet i min undervisning att jag upplever det svårt att 
klara mig utan tekniken. Jag har byggt upp min undervisning kring tekniken och jag använder 
mig av den både i planering, genomförande och vid bedömning.  
På mina lektioner använder jag mig av den digitala tekniken vid föreläsningar, interaktiva 
spel, prov, musiklyssning och för att musicera. Tekniken finns med i all min undervisning. 
Jag har dock uppmärksammat att min musiklärarkollega inte har anammat digitaliseringen 
riktigt fullt ut på det sätt jag gjort vilket har väckt mitt intresse för att ta reda på hur det ser ut 
bland andra musiklärare runt om i landet.  
 
Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) framgår det att digitala verktyg ingår som en del i det 
centrala innehållet. Syftesbeskrivningen lyder: 
 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper  
som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att  
själva musicera och genom att lyssna till musik. (...) 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. 

 
Både jag och min musiklärarkollega använder oss av digitala verktyg när eleverna jobbar med 
musikskapande och vi ser att det är ett uppskattat arbetsmoment hos eleverna. Många 
anammar den digitala tekniken på en gång och börjar skapa musik utan en närmare 
presentation av det digitala verktyg vi använder. Jag ser tydligt i min undervisning att digitala 
verktyg är en integrerad del i deras liv och att deras förförståelse inför tekniken är stor. 
 
Tidigare ämnesutredning av Skolverket (2015) har visat att knappt en fjärdedel av lärarna 
använder digitala verktyg för musikskapande. Skolverket skriver att musikskapande på dator 
är en eftersatt aktivitet och “En musikundervisning som är i fas med den kulturella 
utvecklingen borde ha fört in denna form av aktivitet i verksamheten” (Skolverket, 2015 s. 
70).  
 
Enligt Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning Musikundervisning i grundskolan 
årskurs 7-9 (2019) saknar en fjärdedel av de granskade skolorna undervisning om digitala 
verktyg och den främsta orsaken är avsaknaden av användbara verktyg.  
 
Min studie visar att två tredjedelar av respondenterna använder sig av digitala verktyg vid 
musikskapande. I stort sett alla respondenter har tillgång till digital teknik och använder sig av 
den i sin musikundervisning. Dock är det fyra musiklärare som helt eller delvis saknar tillgång 
till digital teknik. Det är enligt mig helt oacceptabelt med tanke på den gällande kursplanen. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att ta reda på hur musiklärare använder digitala lärverktyg i sin 
musikundervisning och hur den digitala tekniken påverkar undervisningen. Forskningsfrågor 
kopplade till syftet är:  
 

1. Vilken typ av digitala lärverktyg används i musikundervisningen? 
2. Hur förhåller sig lärare till dessa digitala lärverktyg? 

3 Bakgrund 
 
3.1 Från sång till musik 
Musik som ämne har alltid funnits i skolan men syftet med musiken har förändrats med tiden. 
Redan året efter att den svenska obligatoriska folkskolan inrättades 1842 fick alla barn rätt till 
sångundervisning och ämnet kallades då Kyrkosång (Varköy & Söderman, 2014). 
 
När den första obligatoriska normalplanen skrevs 1878 ändrades ämnet till att kallas Sång. 
Man lade särskild uppmärksamhet på att öva riktig tonbildning och andhämtning samt riktigt 
uttal av orden: 
 

Öfningar i tonträffning inom enkelt betecknade skalor; takt-öfvningar; psalm-melodier, 
företrädesvis till de psalmer, som vid undervisningen i kristendomskunskap genomgås; andra 
sånger af lämpligt innehåll. (Lärokurs ur Normalplan 1878)  

 
Kyrkan hade fortfarande en stark ställning och i normalplanen från 1889 står det: 
 

psalm- och sångmelodier jämte dertill sig anslutande tonträffnings- och taktöfningar dels efter 
gehör och dels med ledning af notskrift eller annan enkel beteckning; (Normalplan 1889) 
 

I den undervisningsplan som kom 1955 ändrades benämningen på ämnet från Sång till Musik. 
Nu blev undervisningens uppgift att utveckla elevernas musikaliska anlag. Målet var att man 
ville ge elever en elementär musikalisk kunskap vilket man ansåg skulle främja deras intresse 
för musik. I samband med detta lämnade skolan sin koppling till kyrkan. Dock kvarstod 
sångens starka ställning och man kan under Anvisningar, punkt 10, läsa: “Sången är och 
förblir det centrala i folkskolans musikundervisning” (U-55).  
 
Scheid (2009) tar upp ämnets koppling till kyrkan och skriver att ämnet sång och musik länge 
legitimerades i skolan främst utifrån kyrkans verksamhet och då med syfte att stärka 
kyrkosången, att höja moralen och fosterlandskänslan. Under 1900-talet utvecklades en 
systematisk musikmetodik utifrån mer estetiska och konstnärliga ansatser vilket ledde till en 
särskild “skolmusik” som innebar att man såg ämnet musik som ett karaktärsdanande ämne. 
Fostransuppdraget låg kvar och ämnet sågs nu främst som ett redskap för social och kulturell 
fostran. Även under 60-talet var musikundervisningens fokus estetisk fostran. Lärarna utgick 
från den västerländska konstmusiken och man undervisade i notläsning, sång i stämmor och 
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kunskaper om västerländska musikepoker. Samtidigt skedde en populärmusikexplosion och 
ungdomarna var snabba att anamma de nya tekniska innovationerna som radio, grammofon, 
förstärkare, elgitarr, elorgel, synthesizer m.m (Scheid, 2009).  
 
Eleverna hade dock inte musik i alla årskurser. Ämnet musik var enbart obligatoriskt till och 
med årskurs 6 enligt Lgr 62. I de högre årskurserna var det ett valbart men ej obligatoriskt 
ämne. Det var först när nästa läroplan kom 1969, Lgr 69, som musik blev ett obligatoriskt 
ämne även på högstadiet. Det gjorde att det ställdes nya krav på musiklärarna och man 
utarbetade ett supplement av handbokskaraktär där man strävade efter genrebredd samtidigt 
som man gav uttryck för en hierarkisk genresyn (Varköy & Söderman, 2014).  
 
Den genrebreddning som skedde under slutet av 1960-talet ledde till att 
musiklärarutbildningen reformerades under 1970-talet och man hade en strävan att utbilda fler 
musiklärare till den allmänna skolan. Metodiken ändrades så den blev mer inriktad mot 
gruppundervisning i musik och musiklärarna skulle förvärva pedagogiska kunskaper och 
metodisk träning istället för att bli en virtuos på sitt eget instrument. Detta innebar en 
förändrad lärarroll vilket ledde till en förskjutning från att vara musiker till att vara lärare 
(Scheid, 2009). Det ledde även till att man lade in annan musik än enbart konstmusik i den 
högre musikutbildningen (Varköy & Söderman, 2014) .  
 
3.2 Digitaliseringen i skolan 
På 1970-talet började man införa datoranvändning i skolan och under 1980-talet satsade staten 
och kommunerna gemensamt mellan en halv miljard och en miljard kronor på att införskaffa 
datateknisk utrustning till grundskolan. Det dröjde dock till 1992 innan Skolverket fick i 
uppdrag av regeringen att ansvara för strategin inom skolan för implementeringen av IT. 
Skolverket kartlade situationen på grund- och gymnasieskolor runt om i landet gällande 
datorutrustning och kom fram till att många skolor saknade medel för inköp av hård- och 
mjukvara och att det var brist på kompetens inom datorområdet hos lärarna. En positiv 
iakttagelse man gjorde var att eleverna inte tycktes tröttna på att använda datorn i 
undervisningen. För att främja en bred användning av informationsteknologi i Sverige tillsatte 
regeringen en IT-kommission 1994. Regeringen föreslog bland annat ett antal åtgärder inom 
utbildningsområdet som gick ut på att stimulera IT-användningen i kommuner och skolor. De 
hade som mål att datorn skulle bli ett hjälpmedel som gav möjligheter till en ny pedagogik. 
Under denna period gick man från ett fokus på ett teknikdominerat perspektiv till att betrakta 
IT som ett integrerat verktyg som kan vara ett stöd för lärande i skolan (Tebelius, Aderklou & 
Fritzdorf, 2003).  
 
Tebelius, Aderklou & Fritzdorf (2003) skriver vidare att riksdagen under våren 1998 antog ett 
beslut från regeringen att satsa 1,5 miljarder kronor på IT i skolan, ITis, och satsning startade i 
slutet av 1999. Ca 1,3 miljarder kronor avsattes till teknikstöd och runt 200 miljoner till 
kompetensutveckling av 70 000 lärare. Syftet med satsningen var att ge alla elever en 
möjlighet till likvärdig utbildning där socioekonomisk status inte skulle påverka tillgången till 
datorer eller internet. Skolan skulle desssutom erbjuda nya möjligheter till lärande genom den 
nya teknologin så att skolan, lärarna och eleverna inte skulle bli begränsad i den samtida 
utvecklingen.  
 
Den nationella satsningen med IT i skolan, ITis, upphörde årsskiftet 2002-2003. Redan 
sommaren 2001 hade en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet utsetts för att utarbeta 
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ett förslag till en ny IT-strategi inom skolan. Enligt förslaget ville man fortsätta att utveckla 
den satsning som utförts inom ITis. Man poängterade att man behövde ge stöd åt skolor och 
kommuner att integrera IT-användningen i den dagliga verksamheten. Visionen var att år 
2005 skulle samtliga elever ha förmågan att hantera och orientera sig i ett stort 
informationsutbud, både mentalt och tekniskt. Man såg dock att det kunde vara problematiskt 
att nå visionen eftersom de statliga subventionerna skulle minska drastiskt samtidigt som allt 
mer ansvar lades på kommunerna och dessutom förväntades en försämrad kommunal 
ekonomi (Thors Hugosson, 2003)  
 
2007-2008 kom en större digitalisering av skolan igång i samband med att man började få 
stabil tillgång till internet. Samtidigt som tillgången till internet ökade införandet av 
lärplattformar där lärare och elever fick gemensamma digitala arbetsytor för att kommunicera 
och dela filer med varandra. Dessutom fick idén om en bärbar dator till varje elev och varje 
lärare en alltmer ökad utbredning. Under den här tiden debatterades det dock flitigt om 
elevernas användning borde begränsas eller uppmuntras (Skolverket, 2018:1).  
 
I juni 2013 slöts en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, om att göra insatser inom bland annat skolområde för att främja 
digitaliseringen. Den digitaliseringskommission som tillsatts 2012 gav i mars 2014 konkreta 
förslag på hur digitaliseringen skulle bli en naturlig del av utbildningen genom bland annat 
reviderade styrdokument och kompetensutveckling för lärare och rektorer. Den 24 september 
2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. 
Strategierna skulle bland annat innehålla målsättningar och insatser för att stärka 
förutsättningarna för en likvärdig tillgång till IT och en stärkt digital kompetens hos lärare och 
elever (Länsstyrelsen Norrbotten).  
 
I ett regeringsbeslut (2017-10-19) står det: 
 

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. (...) Målet för regeringen är att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter  
 

I maj 2017 beslutade regeringen om en samlad digitaliseringsstrategi som spänner över flera 
samhällsområden och för detta spelar skolväsendet är central roll. Genom att ge förståelse för 
hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling och genom en möjlighet att 
utveckla förmågan att använda och skapa med digital teknik. Syftet med strategin är att att 
alla barn och elever, unga som vuxna, ska få de kunskaper de behöver för livet och arbetslivet 
något som i förlängningen lägger en grund för Sveriges framtida kompetensförsörjning 
(Regeringen, 2017:1).  
 
Tre fokusområden har tagits fram och varje fokusområde omfattar ett mål och flera delmål 
som ska uppnås till 2022. De tre fokusområdena är: 

● Digital kompetens för alla i skolväsendet  
● Likvärdig tillgång och användning 
● Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter (Regeringen, 2017:1) 
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För att nå dessa mål har förändringar i styrdokumenten gjorts. Sammanfattningsvis har dessa 
ändringar gjorts (Regeringen, 2017:2):  

● att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, 
framförallt i teknik- och matematikämnena.  

● att stärka elevernas källkritiska förmåga  
● att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

med användning av digital teknik  
● att arbeta med digitala texter, medier och verktyg  
● att använda och förstå digitala system och tjänster  
● att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle  

 
Förändringen gäller från 1 juli 2018. 
 
3.3 Digitaliseringen i ämnet musik 
Digitaliseringen nådde dock musikämnet betydligt tidigare än så. Redan när Lgr11 lanserades 
fanns digitala verktyg med i det centrala innehållet och då som en del i elevernas egna 
musikskapande. Enligt kursplanen ska eleverna utveckla kunskap i att använda digitala 
verktyg för ljud och musikskapande i årskurserna 4–6 samt digitala verktyg för 
musikskapande, inspelning och bearbetning i årskurserna 7–9. Eleverna får betyg första 
gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Eleverna får sedan ett nytt betyg varje termin fram 
till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. 
Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat 
(Skolverket, 2011).  

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6: 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med 
 hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska  

mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition. 
 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6: 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 
 instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former  

och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition. 
 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9: 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med 
 hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av 

musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande 
form. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika 
uttrycken i någon mån samspelar. 
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Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9: 
 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 
 instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av 
 musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och  

en karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så 
att de olika uttrycken väl samspelar. 

 
Fokus ligger på digitala instrument och programvaror och i Skolverkets kommentarmaterial 
till kursplanen i musik, uppdaterad 2017, skriver de: 
 

Digitala verktyg för ljud, musikskapande, inspelning och bearbetning är kursplanens 
benämning på digitala instrument och programvaror. I dag skapas musik i varierande genrer 
och former ofta med hjälp av programvaror och digitala instrument. Digitala verktyg jämställs 
i syftestexten med andra verktyg, till exempel musikinstrument, som en väg till att förstå och 
utöva musik. Det är också verktyg som barn och ungdomar i hög grad kommer i kontakt med 
och de innebär rika möjligheter att tillägna sig kunskaper i musik.Det finns programvaror som 
erbjuder varianter av mer eller mindre färdiga musikaliska byggstenar, möjligheter att skapa 
egna ljud eller komponera med traditionell notation. Att använda olika musikprogram för 
komposition, men också för andra ändamål, exempelvis att musicera till egna ”backtracks”, är 
vanligt förekommande och sådana program för komposition och arrangering är under ständig 
utveckling (Skolverket, 2017:1 s.10). 

 
 

3.4 Begrepp i den digitala världen 
Digital kompetens är ett av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som EU presenterade 
2006. Digital kompetens är ett begrepp som ändras över tid och i takt med att samhället, 
tekniken och olika tjänster förändras. Enligt Digitaliseringskommissionens delbetänkande Gör 
Sverige i Framtiden - digital kompetens (SOU 2015:28) innebär uttrycket digital kompetens: 
 

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och 
tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens 
liv.  

 
Digital kompetens innefattar enligt Skolverket (2017:2 s.8):  
 

● kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt  
● färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster  
● förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess 

möjligheter och risker  
● motivation att delta i utvecklingen  

 
En av utgångspunkterna för hur digital kompetens beskrivs i läroplanerna kommer från 
Digitaliseringskommissionen. Digitaliseringskommissionen är en kommittée tillsatt av 
regeringen med uppgiften att verka för att den it-politiska strategin uppnås och att regeringens 
ambitioner inom området fullföljs. I läro- och kursplanerna beskriver man digital kompetens 
enligt fyra aspekter: Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och 
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förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och att 
kunna lösa problem och omsätta idéer i handling (Skolverket, 2017:2)  
 
Vilka begrepp som används när det gäller digitaliseringen skiljer sig åt mellan utbildningar, 
branscher och forskning. Vissa begrepp är gemensamma och om man tittar i skollagen och 
läroplanerna används ordet lärverktyg som ett samlat begrepp både för digitala och andra 
verktyg för lärande. I läro- och kursplaner används begrepp som digital teknik, digitala 
verktyg och digitala medier. Digital teknik omfattar olika sorters redskap, utrustning eller 
system och programvara. Ett digitalt verktyg kan vara en dator, smart telefon eller kamera. 
Det kan även vara en programvara eller en internetbaserad tjänst. Digitala medier omfattar 
plattformar och verktyg för kommunikation och skapande. Innebörden av begreppet digitala 
verktyg kan komma att förändras med tiden vilket innebär att begreppet används på ett 
generellt sätt och ska användas och förstås i en bred betydelse (Skolverket, 2017:2).  
 
 
3.5 Tidigare forskning 
Enligt Skolverkets utredning Musik i grundskolan, en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 
och 9 färdigställd 2015 visar det sig att musikskapande med hjälp av digitala verktyg inte är 
någon vanlig aktivitet i musikundervisningen. Utredningen visar att knappt en fjärdedel av 
lärarna använder digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning trots att det 
centrala innehållet i kursplanen trycker på att eleverna ska använda digitala redskap. 
Musikskapande på dator är en eftersatt aktivitet och man skriver i utredningen “En 
musikundervisning som är i fas med den kulturella utvecklingen borde ha fört in denna form 
av aktivitet i verksamheten” (Skolverket, 2015 s. 70). 

Utbildningsutskottet (2015) har gjort en studie över vilken påverkan på kvalitet, resultat och 
likvärdighet i utbildningen som digitaliseringen har i skolan. En sammanfattning av studien 
visar (Utbildningsutskottet 2015 s. 5):  

(…) sammanfattningsvis att användningen av digitala verktyg i undervisningen har gett 
effekter på elevers resultat. Det finns dock endast ett fåtal undersökningar där effekterna 
någorlunda har isolerats, men de har visat på positiva resultat, t. ex. metoden att skriva sig till 
läsning. Det finns fortsatt behov av fler studier för att med säkerhet belysa effekterna.  

 
Eftersom tillgång till och användning av digitala verktyg i dag varierar betydligt bland 
Sveriges skolor torde det rimligtvis finnas effekter på likvärdigheten. Det finns bl.a. forskning 
som visar att likvärdigheten påverkas beroende på om de digitala verktygen används med en 
genomtänkt pedagogik eller inte.  

 
Kvaliteten i undervisningen och elevers inlärning påverkas av digitala verktyg. Det finns såväl 
positiva som negativa effekter. När det gäller kvaliteten i undervisningen är det väsentligt om 
de digitala verktygen används med en genomtänkt pedagogik eller inte.  

 
 

Samuelsson (2014) menar att skolan inte är digitalt jämlik. Hon menar att en-till-en-satsningar 
inte leder till att elever utvecklar sin digitala kompetens om det inte sker på ett pedagogiskt 
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genomtänkt sätt och med en förankring i lärarkåren. Den digitala ojämlikheten riskerar istället 
att öka om inte läraren finns med som ett pedagogiskt stöd.  
 
Resultaten från Samuelssons avhandling (2014) visar att det bland de som ingick i studien 
finns en digital ojämlikhet trots att tillgången till digital teknik är hög. Avhandlingen visar 
även att eleverna inte får en likvärdig utbildning och att skolans uppdrag avseende elevers 
digitala kompetens är oklart.  
 
Skolverket har 2018 gjort en uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet som antogs av regeringen hösten 2017. En sammanfattning av rapporten Digital 
kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning visar att (Skolverket, 2018:2): 
 

- Digitaliseringen har fått större genomslag i högstadiet och gymnasieskolan när det gäller 
tillgången till digitala verktyg i skolarbetet, men även i vilken utsträckning lärare arbetar med 
att utveckla elevers digitala kompetens.  
 

- Läroplanernas nya delar om digital kompetens är kända av rektorer och lärare, men 
förskolepersonal och lärare upplever ett behov av att utveckla sin digitala kompetens, till 
exempel inom programmering. 
 

- Tillgången till teknisk och pedagogisk support varierar i förskolor, skolor och kommunal 
vuxenutbildning och många saknar en uppkoppling med kapacitet att genomföra digitala 
nationella prov.  

 
Rapporten visar att det går ca 1,3 elever per dator. Användandet av digital teknik och digitala 
verktyg som krånglar påverkar undervisningen. En tredjedel av lärarna uppger att de blir 
påverkade minst en gång i veckan och 15 procent av eleverna känner sig stressade varje dag 
eller minst en gång i veckan av att skolans datorer krånglar. Rapporten visar även att varannan 
lärare i högstadiet anser att arbetet i klassrummet varje dag störs av elevernas sms, sociala 
medier och spel. Åtta av tio elever i högstadiet anser att de störs på få eller inga lektioner 
(Skolverket, 2018:2). 
 
I en rapport från Internetstiftelsen (Alexanderson, Palm & Melin Mandre, 2018) framgår det 
att många svenska elever får undervisning i digital kompetens, som till exempel källkritik, 
skydd mot kränkningar på nätet och programmering. Den svenska skolan har kommit igång 
med arbetet med digital kompetens redan innan den nya läroplanen trädde i kraft men det 
visar sig tyvärr att undervisningen inte når alla. Endast hälften av eleverna har kommit igång 
med programmering och det är få elever som regelbundet varje vecka får undervisning i 
digital kompetens. Enligt rapporten kan man se att de elever som får undervisning i skydd mot 
kränkningar på nätet är mindre utsatta för nätmobbning än andra. Enligt rapporten är det drygt 
en tredjedel (37 procent) av mellanstadieeleverna som dagligen använder internet i skolan för 
skolarbete. På högstadiet är motsvarande siffra 68 procent och på gymnasiet 88 procent. 
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Rapporten visar att det troligtvis blir vanligare med skoluppgifter som kräver internet ju äldre 
eleverna blir.  
 
Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9 
(2019) visar att nästan en fjärdedel av de granskade skolorna saknar undervisning om digitala 
verktyg och att det oftast är avsaknaden av användbara verktyg som är orsaken. Granskningen 
visar även att det till viss del finns det ett kompetensutvecklingsbehov bland lärarna avseende 
digitala verktyg i undervsiningen. 
 
3.6 Forskare varnar 
Det är inte enbart positiva röster som höjs kring digitaliseringen i skolan. I Svenska Dagbladet 
skriver författaren och professorn i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Torkel 
Klingberg, om riskerna med digitaliseringen. Han menar att lektionstid med användning av 
datorer ökar och att läroböcker ersätts allt mer av digitala resurser på nätet. Utvecklingen sker 
både av företag som vilja sälja datorer eller digitala lösningar och Skolverkets påbud om 
digitaliseringen. Han ställer sig frågan vad forskningen säger och uppger att problemet är att 
vi inte vet vad det här får för konsekvenser (Klingberg, 2019).  
 
Klingberg har själv varit med och forskat om hjärnans funktion och forskningen har visat hur 
distraktioner och simultanutförande har en negativ inverkan på koncentrationsförmågan, 
problemlösningsförmåga och inlärning. Han menar att inlärningen försämras då hjärnan har 
en begränsad förmåga att hålla relevant information i huvudet vilket gör att 
arbetsminneskapaciteten minskar. När man försöker göra två kognitivt krävande uppgifter 
samtidigt så går prestationen på varje uppgift ned. Han anser istället att vi borde sträva efter 
klassrumssituationer som är lugna och fria från distraktioner och då framförallt när det gäller 
datorer eftersom de medger en möjlighet till webbsurfarande, sociala medier och 
YouTube-tittande (Klingberg, 2019).  
 
Det är inte bara nackdelar med digitaliseringen enligt Klingberg (2019) utan det har även visat 
sig att om dess metoder används rätt så kan sådana hjälpmedel vara till stor nytta och innebära 
en enorm potential för framtiden. Klingberg ifrågasätter varför ingen grundlig prövning skett 
innan man infört lanseringen. Han säger: “Vi skulle aldrig introducera ett nytt läkemedel till 
patienter utan att först göra en grundlig prövning”. Han menar att varje läkemedel betraktas 
som overksamt och potentiellt skadligt till dess motsatsen bevisats genom stora, kontrollerade 
forskningsstudier och att detsamma borde gälla införandet av digitaliseringen i skolan. 
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4 Metod 
 

För att undersöka musiklärares syn på digitala verktyg i musikundervisningen har en 
webbenkät genomförts med 60 musiklärare från hela Sverige. Svaren har tolkats och 
analyserats utifrån en hermeneutisk ansats.  
 
4.1 Hermeneutik som metod 
Hermeneutik är fenomenologisk tolkningslära, det vill säga en forskningsansats med tolkning 
som som analysredskap. Den fenomenologiska forskningens arbetsmaterial består av 
människors berättelser om deras livshändelser och livserfarenheter (Stensmo, 2002).  
 
Ödman skriver:  
 

Att tolka är att tyda tecken (2017, sid 57).  
 

Att tolka är att ange betydelser (2017, sid 71). 
 
Ödman (2017) menar att vi tolkar när förförståelsen inte räcker till, vilket innebär att 
förförståelsen hela tiden blir ny förförståelse. Tolkningen görs alltid från en viss aspekt och är 
en subjektiv akt. Det kan i värsta fall innebära att vi godtyckligt etiketterar verkligheten efter 
tycke och smak vilket kan utmärka ett fördomsfullt tänkande. Det är något som bör undvikas 
och istället bör tolkandet grundas på kunskap och tidigare erfarenheter av det vi tolkar. Det 
finns alltid olika aspekter att utgå ifrån när något ska tolkas och att vara medveten om det är 
förutsättningen för att vårt tolkande ska bli mer fördomsfritt.  
 
Ödman (2017) beskriver tolknings- och förståelseprocessen som ett pussel där pusslaren utgår 
från en stor kaotisk hög med pusselbitar. Det sker från början ett planlöst plockande mellan 
bitarna och allt eftersom börjar ett mönster att visa sig och man kan foga ihop bit efter bit. Till 
slut har man hittat en helhet och fått en tydlig bild av pusslet.  
 
När vi pusslar ger de olika pusselbitarnas färg och 
mönster oss en uppfattning om små helheter som 
tillsammans skapar en större helhet. Vi går från del 
till helhet och från helhet till del, det sker en ständig 
kontextualisering och de-kontextualisering. 
Sammanhanget, kontexten, behövs för vår tolkning 
och förståelse annars skulle pusslaren enbart ha bitarnas 
form att utgå från. Det råder ett ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan del och helhet. Det 
kallar Ödman (2017) den hermeneutiska cirkeln.  
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4.2 Enkät som kvalitativ intervjuform 
Jag har valt att utföra en webbaserad enkätundersökning med öppna och stängda frågor som 
metod. Enligt Björkdahl Ordell (2007) är enkätundersökningar ett enkelt sätt att på kort tid nå 
ut till många informanter med stor spridning inom Sverige. Dessutom ger enkäter möjlighet 
till att se om det finns eventuella skillnader i svaren utifrån bakgrundsfaktorer som till 
exempel kön, inkomst, utbildning med mera. Vidare menar hon att oberoende av vilket 
redskap man väljer för att samla in sina data så är själva syftet med undersökningen det 
viktigaste. Det behövs ett syfte som kan kopplas samman med undersökningen för att väcka 
intresse och därmed även en motivation att besvara enkäten.  
 
Från början övervägde jag även om jag skulle utföra intervjuer för att undersöka musiklärares 
syn på digitala verktyg i undervisningen på en djupare nivå. Då min tid varit begränsad och 
avstånden mellan oss musiklärare är långa så valde jag enbart att göra en enkätundersökning.  
 
Enligt Denscombe (2014) har det forskningsmässiga frågeformuläret (enkäten) till uppgift att 
upptäcka saker och tre kriterier behöver uppfyllas för att en enkät ska kunna karaktäriseras 
som ett forskningsmässigt frågeformulär. Första kriteriet är att de ska vara utformade för att 
samla information som sedan kan användas som data för analys. Det andra kriteriet är att det 
ska bestå av en nedtecknad serie frågor. Det är viktigt att alla som besvara formuläret läser en 
identisk uppsättning frågor. Det tredje kriteriet är att man samlar information genom att ställa 
frågorna direkt till de människor det berör, det vill säga direkt från källan.  
 
Denscombe (2014) skriver vidare att det finns tre saker som ligger till grund för hur 
framgångsrikt ett forskningsmäsigt frågeformulär blir. Det första är svarsfrekvensen, det 
andra är ifyllnadsgraden och den tredje är svarens validitet. Om forskaren inte erhåller några 
svar alls har frågeformuläret inget värde. Likaså om respondenterna inte bryr sig om att svara 
på alla frågor och många frågor lämnas obesvarade. Värdet av frågeformuläret är även 
beroende på i vilken utsträckning respondenterna svarar ärligt. Denscombe anser att oärliga 
eller felaktiga svar kanske är värre än inga svar alls.  
 
Att ställa öppna frågor i en enkät har som fördel att den information som samlas in genom 
svaren med stor sannolikhet kommer att vara ärliga då respondenten får möjlighet att uttrycka 
sig med egna ord. Nackdelarna är att det kräver mer av respondenten vilket är något som kan 
minska deras vilja att delta i undersökningen och att forskaren får en mängd data som kräver 
tidsödande analyser innan de kan användas (Denscombe, 2014).  
 
4.3 Urval 
För att kunna nå ut till många lärare inom kort tid så valde jag att göra ett strategiskt urval och 
sökte respondenter i gruppen “Musiklärarna” på Facebook. Jag skapade ett inlägg där jag kort 
beskrev anledningen till undersökningen och kopplade en länk till min enkätundersökning till 
inlägget. Vid tillfället fanns det 5860 medlemmar i gruppen och av dem har 60 stycken 
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frivilligt svarat på min enkät vilket innebär att jag fått en svarsfrekvens på 10 procent av 
antalet medlemmar.  
Respondenterna består av musiklärare från hela Sverige. 16 av 21 län är representerade och 
enkäten avser stadierna F-9 och gymnasiet. Av de som svarat bor 78,3 procent i tätort och 
21,7 procent på landsbygden.  
 
4.4 Datainsamlingsmetod 
Jag har använt mig av en webbaserad surveyundersökning med ett frågeformulär skapad via 
Google Formulär. Svaren samlas automatiskt in och man kan sedan se både de individuella 
svaren och en sammanfattning av svaren. Sammanfattningen av de stängda frågorna sker 
dessutom via tydliga diagram som skapas automatiskt. 
 
Denna typ av surveyundersökning är placerad på en server som är uppkopplad till internet och 
respondenterna fyller i enkäten genom att besöka webbplatsen. Denscombe (2014) menar, 
precis som Björkdahl Ordell (2007), att fördelarna med surveyundersökningar via Internet är 
att de är tidsbesparande och medger en bred geografisk täckning. Dessutom menar 
Denscombe (2014) att det sparar pengar, snabbar upp datahanteringen och att de är ett 
miljövänligt sätt att genomföra forskning på.  
 
Forskning består oftast av både kvantitativa och kvalitativa inslag. Enligt Denscombe (2014) 
används siffror som analysenhet vid kvantitativ forskning medan kvalitativ forskning 
använder ord eller visuella bilder som analysenhet. Min enkätundersökning var till 
övervägande del kvalitativ genom att musiklärarna skriftligen skulle besvara öppna frågor. 
Svaren gav ett råmaterial som sedan tolkats, kodats och kategoriserats. De data som var av 
kvantitativt slag redovisas i tabeller och diagram.  
 
4.5 Dataanalysmetod 
Kvalitativ analys innebär att forskaren arbetar aktivt med sina data, organiserar dem, bryter 
ner dem till hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem och söker efter mönster. 
Utmaningen är att skapa mening ur en massiv mängd data (Fejes & Thornberg 2015).  
 
Enligt Ahrne & Svensson (2011) skiljer sig analys av data åt vid kvantitativ respektive 
kvalitativ analys. De skriver: 
 

Den forskare som använder kvalitativa data har sällan färdiga analysmodeller att 
 använda sig av utan måste i större utsträckning utveckla egna analysverktyg och 
 strategier. 

 
Jag har utgått från en hermeneutisk ansats vid tolkningen av de data som kommit in. Att tolka 
och analysera data utifrån en hermeneutisk ansats innebär enligt Ödman (2017) att man tolkar 
världen utifrån sin egen förförståelse. Tolkningen ändras med tiden som ny förståelse skapas 
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vilket leder till ny förförståelse och på så sätt skapas ny kunskap enligt den hermeneutiska 
cirkeln. 
 
När svaren kommit in tittade jag igenom sammanställningen och de enskilda svaren. 
Jag gick sedan igenom alla öppna frågor en och en, gjorde en kvalitativ textanalys och fann 
olika teman bland svaren (Ejlertsson, 2014). Utifrån de analyserade svaren skapade jag 
kategorier för att systematisera de data som kommit in. Efter många justeringar bestämde jag 
mig slutligen för vilka olika kategorier jag ansåg var relevanta.  
 
4.6 Etiska överväganden 
Enligt Björdahl Ordell (2007) gäller i princip samma etiska krav för en enkät som för en 
intervju eller en observation. Det är lika stort krav på en tydlig och fullständig information om 
vad undersökningen syftar till som vid intervjuer och observationer eftersom man kanske inte 
personligen träffar den som fyller i enkäten och kan komplettera med eventuell information.  
 
Jag har i denna studie följt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning och de fyra huvudkraven, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats enligt 
Vetenskapsrådet (2002). Jag har informerat om syftet med min enkät (informationskravet) och 
alla som deltog i enkäten fick själv ta ställning till om de ville delta eller inte 
(samtyckeskravet). Då det är en internetenkät via Google Formulär så går det inte att se vilken 
som deltagit i enkäten (konfidentialitetskravet) och svaren kommer enbart att användas i 
denna studie (nyttjandekravet).  
 
4.7 Metoddiskussion 
Var mitt val av enkätundersökning som metod ett bra val sett till studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet? Under genomförandet av studien uppenbarades att min enkät innehöll många 
fel och brister och då främst de öppna frågorna. Jag inser att jag var för dåligt påläst och insatt 
i de olika metodernas för- och nackdelar. Den metod jag valde grundade sig istället på tid och 
ekonomiska ramfaktorer. Eftersom jag dessutom vänt mig direkt till musiklärare via sociala 
mediet Facebook så har jag uteslutit de eventuella respondenter som inte har tillgång till 
digitala lärverktyg och som aldrig använder det i sin musikundervisning. Det gör att studiens 
trovärdighet minskar drastiskt och leder till att det inte går att göra en generalisering av hur 
det ser ut hos musiklärarna runt om i landet vilket minskar studiens tillförlitlighet. Ett 
alternativ hade varit att jag utfört semistrukturerade intervjuer istället.  
 
En semistrukturerad intervju innebär att man har en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas och frågor som ska besvaras. Enligt Denscombe (2014) är går det att vara flexibel 
när det gäller ämnenas ordningsföljd och den intervjuade ges möjlighet att utveckla sina idéer 
och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp. Det skulle ökat studiens 
tillförlitlighet eftersom jag då även skulle kunnat tydligaregöra min intention med frågorna. 
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Enligt Ejlertsson (2014) ger ett formulär med öppna frågor respondenten möjlighet att svara 
fritt på de frågor som ställs. Ejlertsson menar dock att det finns en svaghet beträffande svaren 
vid öppna frågor eftersom de öppna frågorna inte alltid besvaras. Respondenten kanske inte 
heller spontant kommer på relevanta svar vilket försvagar värdet av den kvalitativa analysen 
av svaren.  
 
Dessutom om det interna bortfallet, det vill säga att frågorna besvaras slarvigt eller inte alls 
(Stensmo, 2002), är stort så kan inte svaren behandlas med samma säkerhet som svaren vid 
övriga frågor. I min enkät valde fem respondenter att inte svara på frågan om vilka 
internetsidor de använder sig av. I övrigt är alla frågor besvarade i enkäten.  
 
Fördelarna med webbaserade frågeformulär är enligt Denscombe (2014) att de är relativt lätta 
att arrangera, alla respondenter får samma frågor, svaren kan matas in direkt i en datafil och 
det underlättar tillgängligheten. Nackdelarna är att förkodade svar kan upplevas begränsande 
och frustrerande för respondenten, de förkodade svaren kan snedvrida resultaten så att de 
speglar forskarens sätt att uppfatta saker och ting istället för respondentens sätt och det går 
inte att kontrollera sanningshalten i respondenternas svar. 
 
Det har även visat sig att min egen förförståelse för digital teknik inte riktigt stämmer överens 
med den som presenteras av Skolverket (2017:2) vilket gjort att en analys av mina frågor 
försvårats. Jag har istället utgått från att digital teknik är ett samlingsnamn som avser digitala 
verktyg och medier vilket jag även skrivit som en förklaring i min enkät. Jag borde dessutom 
delat upp frågeställningarna mellan digitala verktyg och digitala medier så att det inte fanns 
något tvivel om vilken typ av digital lärverktyg frågan avsåg. Det hade underlättat min analys 
avsevärt eftersom jag då skulle kunnat använda mig av fler stängda frågor och då kunnat 
utföra en kvantitativ analys. 
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5 Resultat & analys 
I det här kapitlet presenteras resultatet av min enkätundersökning. Jag har valt att dela in 
resultatet under fyra rubriker: (1) Digitala verktyg: anger tillgången till digitala verktyg och 
vilka digitala verktyg som används i musikundervisningen. (2) Användning av digital teknik: 
beskriver vad musiklärarna använder den digitala tekniken till. (3) Digitala teknikens 
påverkan: anger hur musiklärarna personligt påverkas av den digitala tekniken. (4) Digitala 
medier: anger vilken typ av media musiklärarna använder sig av. Analys av resultatet 
presenteras i slutet av varje kategori.  
 
60 musiklärare från Facebookgruppen “Musiklärarna” har deltagit och nästan alla län i 
Sverige, 16 av 21, är representerade: 
 

  
Figur 1. Diagrammet visar vilka län i Sverige som är representerade i undersökningen. 
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Fördelningen mellan tätort och landsbygd är 47 stycken respektive 13 stycken: 

 
Figur 2. Diagrammet visar om skolan ligger i tätort eller på landsbygd. 
 
Respondenterna jobbar i olika stadier och fördelningen mellan F-9 till gymnasiet (övrigt) ser 
ut som följande: 

 
Figur 3. Diagrammet visar vilka årskurser informanterna jobbar med.  
 
Respondenterna representerar en stor del av Sveriges musiklärare med hänsyn till spridning 
geografiskt och utifrån vilket stadie de jobbar med.  
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5.1 Digitala verktyg  

  
Figur 4. Diagrammet visar hur många som har tillgång till projektor/smartboard i sitt klassrum.  
 
I stort sett alla musiklärare har tillgång till dator med projektor/smartboard i sitt klassrum. Två 
stycken har ingen tillgång alls medan två har tillgång till det i några av sina klassrum. En 
musiklärare redovisar att det finns projektor men inte smartboard.  
 

 
Figur 5. Diagrammet visar om eleverna har tillgång till Chromebooks/Datorer/iPads. 
 
Även tillgången till chromebooks/datorer/iPads är stor hos eleverna. Två musiklärare anger att 
eleverna saknar det helt. En anger att det finns i gemensamma utrymmen/datasalar och en 
anger att det finns en datorvagn men att de gamla laptopparna inte fungerar så bra så att 
frågan på svaret blir nej. 
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Figur 6. Diagrammet visar vilken typ av digital teknik som används i klassrummet. 
 
Som resultatet ovan visar så har de flesta elever och lärare tillgång till 
Chromebooks/Dator/iPads. På frågan om vilken typ av digital teknik de använder i 
klassrummet så är det 36 som använder chromebook/dator och 32 som använder iPadar. Av 
dem är det 26 stycken som har tillgång både till chromebook/dator och iPadar. Sex stycken 
använder sig av elevernas egna mobiltelefoner, 22 använder projektorn och en använder sig 
av dokumentkamera. Elva använder sig av digitala instrument som t ex trummor och 30 har 
angett att de använder olika typer av digitala medier som de använder sig av som exempelvis 
YouTube, bloggar och olika lärplattformar. En fördjupning av vilken typ av digitala medier 
som de använder kommer under rubriken 5.4 Digitala medier. 
 
Studien visar att datorer och iPads används i stor omfattning i musikundervisningen. Trots att 
nästan alla har tillgång till en projektor så anger endast 22 att de använder sig av den. Det 
borde vara iallafall 30 stycken som använder projektorn i musikundervisningen med tanke på 
svaren i nästa fråga där så många som 14 stycken använder sig av digital teknik i sin 
undervisning till filmvisning och 30 stycken till presentationer. Jag tänker att vissa 
respondenter eventuellt utelämnade den detaljen eftersom de redan svarat på frågan om det 
finns projektor i klassrummet. Då det var en öppen fråga var risken för internt bortfall stort 
(Stensmo, 2002).  
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5.2 Användning av digital teknik  

 
Figur 7. Diagrammet visar hur den digitala tekniken används i musikundervisningen.  
 
Den digitala tekniken används främst till skapande (40 stycken) och presentationer (30 
stycken). 19 använder den till dokumentation och 14 till filmvisning. Tio stycken vardera 
anger att man använder sig av tutorials och lärplattformar och nio stycken använder det till 
interaktiva spel. Endast sju stycken uppger att de använder den digitala tekniken till 
musiklyssning. Fem stycken uppger övriga användningsområden som exempelvis stämapparat 
och instrumentspel.  
 
Som tidigare nämnts så visar Skolverkets utredning “Musik i grundskolan, en nationell 
ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9” (2015) att knappt en fjärdedel av lärarna använder digital 
verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning trots att det ingår i det centrala 
innehållet i kursplanen för musik. Min studie visar att 40 av 60 musiklärare använder digitala 
verktyg för skapande. Det kan tolkas som att det har skett en utveckling av användandet av 
digital verktyg för skapande de senaste åren. Resultatet kan även ha påverkas av att 
respondenterna nåtts via sociala medier vilken innebär att de redan anammat den digital 
teknikens värld. Skolinspektionens kvalitetsgranskning “Musikundervisning i grundskolan 
årskurs 7-9 (2019) stärker min tolkning att det skett en utveckling av användandet av digitala 
verktyg då den visar att tre fjärdedelar av de granskade skolorna använder sig av digitala 
verktyg.  
 
 
 
 
 
 

Vt 2019 

Examensarbete, 15 hp 

Val, Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning 

21 



 

 
5.3 Digitala teknikens påverkan 

 
Figur 8. Diagrammet visar på vilket sätt musiklärarnas undervisning påverkas av den digitala 
tekniken. 
 
42 stycken (70 procent) av de tillfrågade ställer sig positiva till den digitala tekniken, elva 
stycken (18,3 procent) är neutrala och sju stycken (11,7 procent) är negativt inställda.  
 
För många har digitaliseringen förenklat undervisningen och dokumentationen, givit större 
tillgång till material och i och med det upplevs det även som att arbetsmiljön blivit bättre. 
Dock påverkar krångel med tekniken upplevelsen negativt. En respondent tycker dessutom att 
det är tidskrävande och en annan blir stressad av tekniken. I Skolverkets rapport “Digital 
kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning” (2018:2) uppger så många som en tredjedel 
av lärarna att de blir påverkade av teknik som krånglar och påverkar undervisningen. Det gör 
att jag ställer mig frågan vilken typ av utbildning och förberedelse lärarna fått vid införandet 
av digitaliseringen.  
 
Nedan följer några av de svar som inkommit:  
Den gör musiken mer tillgänglig för alla elever. 
 
Den stressar mig för det mesta, då den är opålitlig. 
 
Den underlättar själva undervisningen och bedömningen. 
 
Då det är mycket teknikstrul och eleverna glömmer iPads är det svårt att genomföra vissa uppgifter det 
underlättar för mig och intresserar eleverna. 
 
Helt och hållet. Ett till starkt verktyg som ger musikämnet fler möjligheter. 
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Den gör att mycket mer är möjligt att göra. Skapandet blir lättare, arbetsmiljön blir bättre, tillgång till 
material ökar. 
Mycket! Jag använder den i princip varje lektion mer eller mindre. En stor hjälp! Tänker ibland på hur 
mycket tid man la på texskrivande och kopiering före om åren. Numera; ett klick så har man texten så 
att alla kan se när vi sjunger. 
 
Mycket positivt då det blir som en förstärkning av pågående undervisning. Dessutom passar det elever 
med diagnoser och i behov av anpassning. 
 
Jag tycker att tekniken påverkar undervisningen positivt, och jag tycker att den underlättar i mitt 
arbete. Däremot så lockar tekniken eleverna till annat ganska ofta, vilket kan försvåra undervisningen 
då det kan bli upprepat tjat från min sida. När tekniken används på rätt sätt så är den helt fantastisk. 
 
Ytterst tidskrävande. Mycket teknikstrul. 
 
Jag kan lära eleverna mkt mer, och med kvalitet. Jag kan utnyttja det som finns, och det som eleverna 
snabbt kan ta till sig. 
 
5.4 Digitala medier 
Respondenternas svar har analyserat utifrån vilka internetsidor de använder och kategoriserats 
i sju grupper: Musiklärarspecifika sidor (till exempel musikrumrickard.bloggspot.se), 
YouTube, Skapande (till exempel Soundtrap), Läromedelscentraler (till exempel SLI), 
Musicera (till exempel Yalp), Sökmotorer och Interaktiva spel (till exempel Kahoot). 42 
använder sig av musiklärarspecifika sidor och det är främst musikrumrickard.bloggspot.se 
som används vilket 23 av respondenterna uppger. Drygt hälften av alla respondenter, 34 
stycken, använder sig av YouTube. Tio stycken använder internet till skapande och sex 
stycken tar hjälp av den läromedelscentral skolan har avtal med. 19 stycken använder internet 
till att musicera med hjälp av bakgrundsmusik och  noter/ackord/tabbar. Elva stycken 
använder olika sökmoterer och tre stycken låter eleverna spela interaktiva spel. 

Figur 9. Diagrammet visar vilka internetsidor musiklärarna använder sig av.  
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6 Diskussion 
Min studie har synliggjort hur musiklärare använder sig av digitala lärverktyg i sin 
musikundervisning och även hur de påverkas av den digitala tekniken. I detta kapitel 
diskuteras studiens resultat tillsammans med tidigare studier och litteratur. Diskussionen är 
indelad i fem delar: (1) Digitala verktyg, (2) Användning av digital teknik, (3) Digitala 
teknikens påverkan, (4) Digitala medier och (5) Sammanfattande analys. Avslutningsvis 
skriver jag lite kort om framtida forskning. 
 
6.1 Digitala verktyg 
Studien visar tillgången till digitala lärverktyg är god. Det styrker den studie som utfördes av 
Skolverket (2018:2) som visar att det går 1,3 elever per dator. Den ämnesutredning som 
Skolverket gjorde 2015 (Skolverket, 2015) visade att användandet av digitala verktyg 
förekommer mycket sparsamt och vid vissa skolor inte alls. Enligt skolinspektionens 
granskning “Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9” (2019) är det nästan en fjärdedel 
av de granskade skolorna som saknar undervisning om digitala verktyg. I min studie visade 
det sig att nästan samtliga musiklärare använder digitala verktyg regelbundet i sin 
musikundervisning.  
 
Det är anmärkningsvärt att inte alla elever får ta del av undervisning i digitala verktyg. Ända 
sedan införandet av datorer i undervisningen på 1970-talet har flertalet elever inte fått 
utbildning i datoranvändning. En av orsakerna är bristen på kapital hos kommunerna, vilket 
lett till att man inte haft möjlighet att köpa in datateknisk utrustning. Idag är dock tillgången 
på digitala lärverktyg god men ändå får inte alla elever undervisning i digitala verktyg. Och 
framförallt inte i musikskapande med hjälp av digitala verktyg. Kan detta vara ett uttryck för 
en typ av dold läroplan? Det vill säga att läraren inte anammat den nya läroplanen som kom 
2011 utan fortsätter att undervisa i enlighet med tidigare gällande läroplan? 
 
6.2 Användning av digital teknik 
Enligt skolans övergripande mål och riktlinjer (Skolverket 2011, kap 2.2) är ett av 
kunskapsmålen att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola “kan 
använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande” och att 
eleverna ska få använda digitala verktyg på ett sätt som främjar deras kunskapsutveckling.  
 
Det innebär att alla lärare ska välja att använda digitala verktyg på ett sätt som gör att 
elevernas kunskapsinhämtning främjas vilket ställer krav på lärarnas egna kunskaper inom 
digitala verktyg.  
 
Musikskapande och då främst med hjälp av digitala verktyg är en av de förmågor som ingår i 
kursplanen för musik (Skolverket, 2011). Ändå använder sig inte alla respondenter av digitala 
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verktyg när det kommer till musikskapande. Vad kan det bero på? Det kan bero på att de fått 
för lite kompetensutveckling inom området och att det är lärarnas egna intresse för digitala 
verktyg som styr användandet i musikskapandet. Ju större intresse desto mer kunskap. Min 
erfarenhet är dessutom att många äldre upplever den digitala tekniken som svår och 
skrämmande. Jag har upplevt att man inte vågar prova sig fram på egen hand med rädsla för 
att göra fel. Jag anser att det är viktigt att alla lärare har tillräckliga kunskaper om digitala 
lärverktyg för att de ska kunna använda sig av digital teknik i sin undervisning.  
 
Jonas Thorén, medieproducent och coach inom digitalt lärande på KTH i Stockholm, styrker 
teorin att kompetensutvecklingen inom digitaliseringen är bristfällig. Han skriver i en 
debattartikel i “Ny Teknik” att skolan inte är redo för digitalt lärande. Han menar att lärare 
måste ges ordentliga förutsättningar att digitalisera sin utbildning. Han beskriver det 
paradigmskifte som nu sker inom utbildning när läromedel ska anpassas och produceras till 
det digitala lärandet och ställer sig frågan om det finns tillräckligt med kunskap på våra skolor 
och universitet och om de verkligen är redo för denna digitala och visuella omvälvning. Han 
menar att elever och studenter får hålla tillgodo med en undermålig digital utbildning trots att 
alla elever och studenter har rätt till en utbildning som fungerar och håller en hög pedagogisk 
nivå (Thorén, 2018). 
 
Vad kan lärarna göra för att öka sin kompetens när det gäller digitala lärverktyg? Skolverket 
erbjuder bland annat en webbaserad kompetensutveckling för digital kompetens i 
undervisningen. Det är ett kollegialt lärande som erbjuds där aktiviteter planeras tillsammans 
med andra kollegor och därefter prövas i den egna verksamheten. Skolorna väljer själv om de 
vill delta eller inte så det är ingen obligatorisk utbildning. På min skola har vi inte, ännu, 
prioriterat denna kompetensuteckling och man förutsätter att lärarna ska lära sig den digitala 
tekniken på egen hand och/eller med hjälp av varandra. Det innebär på min arbetsplats att vi 
lärare ges olika förutsättningar beroende på om vi tillhör ett ämneslag som har tillräcklig 
kunskap av digitaliseringen eller inte.  
 
För oss musiklärare finns det även ett kompetensutvecklingsprojekt som heter Make Music 
Matter. Projektet är skapat för att öka kunskapen om musikskapande med digitala verktyg och 
pågår under perioden november 2018-juni 2019. Man når projektet via musiklärarportalen.se 
och där finns att läsa: 
 

Make Music Matter syftar till, dels att erbjuda musiklärare kompetensutveckling  
inom musikskapande, digitala verktyg och entreprenörskap, dels att ge elever nya  
möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med  
hjälp av digitala verktyg samt utveckla ett förhållningssätt som främjar  
entreprenörskap. 

 
Genom projektet erbjuds deltagarna att lära sig mer om det digitala verktyget Soundtrap och 
med hjälp av en diger handledning så guidas eleverna genom till att bland annat skapa en 
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minut musik. Jag använder mig själv av denna handledning och Soundtrap och det har 
underlättat min undervisning i musikskapande avsevärt mycket. Min studie visar att nästan 
alla respondenter som använder sig av musikskapande via webbsida använder Soundtrap.  
 
6.3 Digitala teknikens påverkan 
Många lärare i studien menar att digitaliseringen är positiv och att den förenklat deras 
undervisning och dokumentation. En respondent skriver:  
 

Den gör att mycket mer är möjligt att göra. Skapandet blir lättare, arbetsmiljön blir bättre, 
tillgång till material ökar.  

 
Andra positiva reaktioner är:  
 

Mycket positivt då det blir som en förstärkning av pågående undervisning. 
Dessutom passar det elever med diagnoser och i behov av anpassning. 

 
Helt avgörande för mitt arbetssätt med musikbakgrunder. Frigör mig till att hålla koll på 
eleverna jämfört med om jag skulle ha t ex spelat piano själv. Det är grunden i mitt 
ensemblespel med eleverna. 

 
Alla är dock inte nöjda med digitaliseringen utan anser att det innebär mycket krångel med 
tekniken och att det är tidskrävande. Enligt Skolverket (2018:2) är det en tredjedel av lärarna 
som anser sig bli påverkade av teknik som krånglar och som i sin tur påverkar deras 
undervisning. Min egen erfarenhet är att jag initialt skulle stå handfallen om tekniken slutade 
fungera eftersom digitaliseringen genomsyrar all min undervisning.  
 
6.4 Digitala medier 
När det gäller digitala medier är “YouTube” den webbsida som används av flest respondenter. 
Mer än hälften av respondenterna uppger att de använder sig av “YouTube”. Min erfarenhet 
är att YouTube är en välbekant webbsida som många, både lärare och elever, brukar använda 
även på fritiden. Det skapar en trygghet och dessutom finns det inte någon annan liknande 
webbsida som har samma funktion och tillgänglighet.  
 
Bland de musiklärarspecifika webbsidor är “musikrumrickard.bloggspot.com” den 
populäraste webbsidan där många musiklärare hämtar inspiration och material. Jag själv 
använder en stor mängd material från musikrumrickard och mina elever får ofta använda hans 
interaktiva spel. Sidan innehåller material som täcker in alla mål i kursplanen för musik och 
webbsidan är skapad och administreras av Rickard Carlsson som är legitimerad förstelärare i 
musik.  
 
Många musiklärare tar även hjälp av olika webbsidor för att musicera. Man söker låttexter, 
noter och ackord. Dessutom använder man sig av olika webbplatser för att spela till 
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orginallåtar. Ett exempel är Yalp.io där musikvideos spelas upp samtidigt som det visas vilket 
ackord som spelas för tillfället. Enligt min erfarenhet så är det mycket populärt och uppskattat 
att få spela till riktig musik. 
 
Ett musiklärarnätverk är Musiklärargruppen som finns på Facebook. Gruppen har nästan 6000 
medlemmar som dagligen delar med sig och tar hjälp av varandra för att förbättra 
musikundervisningen. Det är en uppskattad grupp från min sida och jag har många gånger fått 
råd och stöttning till min egen undervisning. Det anmärkningsvärda i denna studie är att 
endast fyra av respondenterna anger att de använder sig av musiklärargruppen på Facebook på 
frågan om de använder sig av några internetsidor. Eftersom enkäten distribuerats där så är det 
uppenbart att de faktiskt använder den gruppen. Här har det skett ett internt bortfall (Stensmo, 
2002). 
 
6.5 Sammanfattande analys 
Då mina respondenter nåtts via sociala mediet Facebook så kan det har påverkat studiens 
resultat. De är lärare som redan använder sig av digitala medier och aktivt använder sig av 
ditial teknik. Det gör att man inte kan dra några generaliserande slutsatser för hur det 
verkligen ser ut för landets musiklärare. 
 
Det är intressant att se att utvecklingen gått framåt så snabbt. Om man jämför den 
ämnesutredning Skolverket gjorde 2015 (Skolverket, 2015) och den granskning 
Skolinspektionen gjort 2019 (Skolinspektionen, 2019) så ser vi att det hänt mycket på de fyra 
år som gått. År 2015 var användandet av digitala verktyg mycket sparsamt medan det år 2019 
endast är knappt en fjärdedel som saknar undervisning om digitala verktyg. Utvecklingen kan 
bero på den digitaliseringsstrategi som regeringen beslutat om 2017 (Regeringen, 2017:1) där 
målet bland annat var att individer ska få utveckla förmågan att använda och skapa med 
digital teknik. Även ett utökat utbud av digitala verktyg kan ha betydelse för denna 
utveckling.  
 
Bör vi vara oroliga för att digitaliseringen av skolan påverkar våra elever negativt? Bör vi dela 
den oro Klingberg (2019) uttrycker om hjärnans funktion där forskning visat sig att 
distraktioner och simultanutföranden har en negativ inverkan på koncentrationsförmågan, 
problemlösningsförmåga och inlärning? Bör vi sträva efter klassrumssituationer som är fri 
från distraktioner när det gäller möjligheter till webbsurfande, sociala medier och 
YouTube-tittande?  
 
Jag delar Klingbergs (2019) oro. Distraktioner som sms och snapchat-meddelanden kan 
verkligen vara ett störningsmoment i undervisningen om eleverna tillåts ha sin mobil med sig 
på lektionerna. Vi har därför på vår skola infört förbud mot mobiler på lektionstid och 
mobilerna ska lämnas i elevernas skåp. På det sättet störs varken jag som lärare eller eleverna 
av dem. Webbsurfandet är däremot svårare att begränsa. Där är det eleven själv som måste 
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hålla sig från att gå in på lockande webbsidor istället för att jobba med arbetsuppgiften. Det 
innebär elevansvar men samtidigt behöver jag som lärare hjälpa eleven att hålla fokus.  
 
Under resans gång har min kunskap om digitaliseringen i musikundervisningen ökat och jag 
har fått många bra tips och idéer på olika digitala medier som finns som både kan underlätta 
och göra mina lektioner mer intressanta och lärorika för mina elever. Min slutsats i denna 
studie är att det behövs mer kompetensutbildning inom digital teknik för oss musiklärare och 
då främst inom musikskapande med digitala verktyg. 
 
6.6 Framtida forskning 
Den här studien har visat att musiklärarna använder digitala verktyg i olika omfattning och att 
musikskapande med digitala verktyg, som är en central del i kursplanen för ämnet musik, inte 
sker i den omfattning man kan förvänta sig. Det väcker frågan hur musiklärarna jobbar med 
musikskapande vilket skulle vara intressant att undersöka i en framtida studie. Dessutom har 
inte någon kvalitetssäkring gjorts kring digitaliseringens påverkan rent neurologiskt. Det 
behövs därför mer forskning kring hur barn och ungdomars hjärnor påverkas av den digitala 
tekniken som införts i skolan.  
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Digital teknik i musikundervisningen
Med digital teknik avses digitala verktyg och medier (t ex flippat klassrum, internetsidor, 
smartboards, Ipads/Chromebook)

*Obligatorisk

1. Har du tillgång till dator med projektor/smartboard i ditt klassrum? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

2. Har din elever tillgång till Chromebooks/Datorer/Ipads? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

3. Vilken typ av digital teknik använder du i ditt klassrum? Ge exempel. *
 

 

 

 

 

4. Beskriv hur du använder digital teknik i din musikundervisning. *
 

 

 

 

 

5. Hur påverkar den digitala tekniken din undervisning? *
 

 

 

 

 



6. Använder du några internetsidor? Vilka isåfall?
 

 

 

 

 

7. Vilket län jobbar du i? *
Markera alla som gäller.

 Stockholms län

 Uppsala län

 Södermanlands län

 Östergötlands län

 Jönköpings län

 Kronobergs län

 Kalmar län

 Gotlands län

 Blekinge län

 Skåne län

 Hallands län

 Västra Götalands län

 Värmlands län

 Örebro län

 Västmanlands län

 Dalarnas län

 Gävleborgs län

 Västernorrlands län

 Jämtlands län

 Västerbottens län

 Norrbottens län

8. Ligger skolan du jobbar på i en tätort eller på landsbygden? *
Markera endast en oval.

 Tätort

 Landsbygd



Tillhandahålls av

9. Vilken ålder jobbar du med? *
Markera endast en oval.

 F-1

 4-6

 7-9

 F-9

 F-6

 4-9

 Övrigt

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

