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Abstract 

 

The aim in this thesis is to study what attitude music teachers in Sweden and New Zealand 

have towards Information and Communication Technology (ICT) in music education and 

obtain a better understanding of how their attitudes affect the way they use ICT in their 

teaching. Another intention is to discuss differences and similarities between the teachers´ 

preferences regarding this issue in the two different countries, and whether it has any effect on 

teaching. It’s a qualitative study based on interviews with music teachers from both countries. 

Through the answers we can get an impression about how ICT is used in music education, 

how the curriculum is interpreted when it comes to use ICT in music education and how the 

teachers’ attitudes towards ICT affect the music education. This thesis shows that teachers are 

positive towards ICT in music education but the attitude, knowledge and the way of using it 

differs, due to access to technology and different opinions about what is essential in music 

and what is pedagogical. It also shows that a personal interest in ICT on the teacher’s behalf 

facilitates use and motivation of ICT in teaching. The curriculum is seen as a guideline by 

teachers in both Sweden and New Zealand. It appears that teachers in New Zealand use ICT 

more frequently and has wider definition about what ICT is.  

 

Sökord: attityder, lärarroller, undervisning, förändring, utveckling 
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1 Inledning 

Samhället idag påverkas starkt av den utveckling som skett inom IT-världen. Men min 

upplevelse är att skolan inte har hängt med på långa vägar. Varför kan man fråga sig? Ska inte 

skolan vara en institution som ligger i framkant vid utvecklingar för att på bästa sätt kunna 

utbilda samhällets framtid? Säkerligen beror det på en rad olika faktorer, som t.ex. ekonomi, 

användbarhet, tillgänglighet och fortbildning. Vilka är attityderna och hur ser man på 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolan? Själv fick jag börja gå på 

datalektioner i början av nittiotalet och lära mig att ha rätt fingersättning på tangentbordet. 

Många skaffade hotmail och så började man lära sig allt mer om the World Wide Web. Jag 

har aldrig varit speciellt intresserad av informationsteknologi (IT) men har lärt mig mer och 

mer. Det som förändrats mest hos mig är nog min attityd gentemot tekniken. Tidigare provade 

jag inte något jag inte visste hur det fungerade, mycket verkade för svårt. Idag kan jag våga 

och se meningen med att använda sig av tekniken även om man inte är expert på området. Det 

kan bli ett stort hjälpmedel om man vill. Jag tror det är lätt att fastna i ett visst synsätt på vad 

IKT är och hur det ska användas, oftast går det nog att använda på många fler sätt än man tror. 

Det är nog många med mig som någon gång känt att vi haft lärare som vi inte lärt oss så 

mycket av, andra lärare har lyckats få en att förstå saker man aldrig trodde att man skulle 

förstå. Det är i sådana situationer man inser hur stor betydelse läraren har för undervisningen.   

 

Musiken idag baseras oerhört mycket på IKT både vid produktion och också framförande. 

Förutom inspelningar och spridning via datorn så finns ett otal olika program och hjälpmedel 

med tydligt pedagogiskt innehåll eller med användbarhet i undervisningen där man kan lära 

sig skriva noter och arrangera, mixa låtar, träna gehör och mycket mer. Hur ser musiklärare på 

allt detta, vilka attityder finns till all ny teknik? Jag valde att undersöka detta eftersom som jag 

skulle tycka att det var intressant att se om det finns något samband mellan den egna 

personliga attityden och utfallet av den egna undervisningen. Jag fick möjlighet att göra min 

slutpraktik på Nya Zeeland och bestämde mig för att göra en studie med komparativ ansats 

eftersom Nya Zeeland är ett land som inom skolvärlden ligger i framkant vad det gäller läs-, 

skriv- och språkutveckling och det då kunde vara intressant att se om de ligger i framkant 

även vad det gäller IKT i undervisningen. Den här studien kan få lärare och skolor att 

reflektera över sin egen inställning till ny teknik och sin praktik genom att få ta del av olika 

synsätt på IKT och olika metoder att använda sig utav det i undervisningen. 
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2 Bakgrund 

I Europarådets vårmöte 2005 fastställdes att motorerna för hållbar tillväxt är kunskap och 

innovation. Europakommissionen menade samma år ”att det är av största vikt att ett 

informationssamhälle byggs där alla är delaktiga och som är baserat på en omfattande 

användning av informations- och kommunikationstek (IKT) i den offentliga sektorn, små- och 

medelstora företag och hushåll” (Europa gemenskapernas kommission s. 3). Kraven på IKT i 

undervisningen har ökat med de direktiv som kom med Lpo 94. Jedeskog (2005) skriver att 

alla elever har rätt till IKT i skolan, på alla skolor i alla ämnen. Två av huvudargumenten till 

detta är att den demokratiska aspekten och att eleverna ska förberedas inför kommande 

arbetsliv. IKT ska därför integreras i undervisningen och användas som ett verktyg. (Jedeskog 

2005).  

 

I början av 70-talet inledde Skolöverstyrelsen försök att införa datoranvändning i skolan. Den 

studieplan som skrevs handlade om datoranvändning och samhällets teknikutveckling, vad 

man inte tog upp var vilka pedagogiska konsekvenser datoranvändningen skulle få. Under 80-

talet tillsattes ett par arbetsgrupper av utbildningsdepartementet för att utveckla mjukvara som 

kunde användas i skolan. Stat och kommun satsade även stora summor pengar för 

införskaffande av datateknisk utrustning till grundskolan. I början av 90-talet fick Skolverket 

ett uppdrag av regeringen där de kartlade grund- och gymnasieskolornas situation vad det 

gällde datautrustning. Det kom fram att lärarna hade bristande kompetens och skolorna hade 

brist på pengar till att införskaffa hård- och mjukvara. Våren 1994 tillsattes IT-kommissionen 

för att främja användningen av IT i Sverige. De ville att datorn skulle bli ett hjälpmedel där 

det gavs möjlighet för ny pedagogik. I slutet av 90-talet satsade Stiftelsen för kunskap och 

kompetens, KK-stiftelsen, pengar på många skolprojekt som ledde till att skolorna öppnade 

sig mer mot samhället och att lärarna fick en mer reflekterande syn. Flera av dessa projekt 

levde vidare genom att integreras i den ordinarie verksamheten. Regeringen satsade på ett 

projekt som kallades ITiS, IT i skolan, detta pågick mellan 1998 -2001. Genom att satsa på 

kompetensutveckling av lärare ville man främja användningen av IT i skolan. I och med alla 

dessa satsningar har det fokus som i början på 70-talet låg på tekniken flyttats till att istället se 

IT som ett verktyg för lärande i skolan. (Aderklou et al. 2003). 

 I detta kapitel tar jag först upp vad begreppet IKT betyder efter det presenterar jag syfte och 

forskningsfrågor, för att sedan gå in i litteraturgenomgången där jag tittar på vad de Nya 
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Zeeländska och Svenska styrdokumenten säger, hur lärarroller förändras, hur IKT används 

och vilka attityder som finns till IKT i undervisning.  

 

 

2.1 Begreppsdefinition 

Ordet IKT kommer från engelskans ICT, Information and Communications Technology. IKT 

står för informations- och kommunikationsteknologi, orden har alltså samma innebörd. I ordet 

IT har ett K lagts till för att få med den kommunikation som sker via IT. IKT är ett väldigt 

brett begrepp, det innefattar alla former av kommunikation och informationsöverföring på 

elektronisk väg. Då menar jag allt från telefoner, datorer, fax till multimedia, internet och 

SMART Boardar, vilket är ett hjälpmedel som börjar användas mer och mer i Sverige. 

SMART Boarden är en interaktiv whiteboard. Den fungerar som en touch screen och är 

kopplad till en dator och en projektor. Datorn styrs med andra ord från tavlan och det du ritar 

och skriver på tavlan kan sparas i datorn. Thomas Essendrop (2007) har skrivit en definition 

av musikteknologi: ”Digitale objekter i form af hardware eller software, som har til formål at 

skabe, bearbedje og afvikle musik og lyd” (s. 8). Utifrån denna definition skulle jag säga att 

IKT/ICT innebär digitala föremål, hardware eller software, som används för att interagera och 

kommunicera med andra människor. Dysthe (2003) menar att det ur ett sociokulturellt 

perspektiv är nödvändigt att ha kommunikativa processer för att människan ska lära och 

utvecklas. Dysthe (2003) skriver även om de sociokulturella sätten att se lärande, där ett av 

dem kallas för att lärandet är medierat. Där nämner hon t.ex. datorn som ett redskap som 

medierar lärande på olika sätt. Här ser man inte bara ett kommunikativt samspel människor 

emellan utan även mellan människa och teknik. Det är inte ovanligt att samspelet mellan den 

lärande och redskapet studeras ur ett sociokulturellt perspektiv (Dysthe 2003). 

 

 

2.2 Syfte 

Förändringar som skett i samhället har lett till att styrdokument förändras. IKT har fått en 

plats som gör att undervisningen kan ta nya former. Detta medför även att den traditionella 

lärarrollen, där läraren är den överordnade och eleverna de underordnade, förändras. Det finns 

olika sätt att hantera förändringar. Skolan, undervisning och lärarroller påverkas av många 

faktorer som t.ex. den utbildning lärare får, resurserna i skolan, teknikens utveckling och hur 

utvecklingen hanteras och används. Syftet med denna undersökning är att undersöka vilken 



7 

 

inställning musiklärare i Sverige och Nya Zeeland har till IKT i musikundervisningen och 

erhålla ökade kunskaper om hur deras inställning påverkar hur de använder sig av IKT i sin 

undervisning. Då IKT är en global företeelse är en komparativ ansats av intresse då ett 

delsyfte är att diskutera eventuella skillnader och likheter i Nya Zeeland och Sverige mellan 

lärares inställningar till IKT i musikundervisningen.  

 

 

2.2.1 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet formulerades följande forskningsfrågor, som sedan även fungerade som 

utgångspunkt då intervjufrågorna formulerades.  

 

 Hur använder några lärare från Sverige och Nya Zeeland IKT i sin 

musikundervisning? 

 Hur tolkas styrdokumenten i Sverige och Nya Zeeland i syfte att använda IKT i 

musikundervisningen? 

 Hur formar några musiklärares inställning till IKT deras undervisning? 

 Finns det några påtagliga skillnader eller likheter i några lärares inställning till IKT 

mellan Sverige och Nya Zeeland? 

 

Med dessa forskningsfrågor vill jag ta reda på om IKT används som ett mål eller som ett 

hjälpmedel i musikundervisningen, hur lärarens tolkning av Lpo 94/ The New Zealand 

Curriculum påverkar undervisningen och om lärarens inställning till IKT påverkar tolkningen 

av styrdokumenten. Att undersöka vad läraren själv har för egen erfarenhet och upplevelse av 

IKT tycker jag är relevant för att kunna utröna vilken inställning läraren har till tekniken. 

Genom att gå in på hur deras årsplanering ser ut kan jag få en inblick i hur den präglar 

musikundervisningen och var de väljer att använda IKT. Då studien har en komparativ ansats 

är jag intresserad av att se om det finns några påtagliga skillnader mellan Sverige och Nya 

Zeeland och om detta är något som ger utslag i undervisningen.  
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3 Litteraturgenomgång och teoretisk ansats  

Teoretiskt vilar denna studie på ett sociokulturellt perspektiv där det anses att kunskap och 

förståelse kan erhållas genom samtal, samarbete och tolkning i en kontext, lärande är således 

situerat och kontextberoende. Kunskapen ses även som medierad då lärandet kan ske i 

samspel mellan individ och redskap (IKT).   

 

 

3.1 Styrdokument 

Både Sveriges och Nya Zeelands 

läroplaner är mål- och 

resultatstyrda. Vilket betyder att de 

mål som ska uppnås är bestämda 

men vägen dit är valbar. Nya 

Zeeland har en nationell läroplan, 

The New Zealand Curriculum 

(2007) där huvudrubrikerna ser ut 

som i figuren, se Figur 1. 

Läroplanen är indelad i två delar. I 

den första, Directions for learning, 

har de skrivit sin vision om att unga 

människor ska vara självsäkra, 

aktivt engagerade, kunna ingå i en 

social gemenskap och lära för livet. 

Visionen i sin tur har tre 

underrubriker: värderingar, 

nyckelkompetenser och undervisningsområden. I avsnittet om värderingar tar de upp saker  

som respekt, integritet, ekologisk hållbarhet, samarbete med samhället, mångfald, att elever 

ska uppmuntras till att ha höga mål, vara ihärdiga då de möter motgångar och genom kritiskt 

tänkande, kreativitet och reflektion bli nyfikna, undersökande och nytänkande individer. I 

avsnittet om nyckelkompetenser skriver de att Nya Zeeland har identifierat fem 

nyckelkompetenser som människor använder för att leva, jobba och delta i samhället, dessa är 

att kunna tänka/dra slutsatser, använda språk, symboler och text, att klara sig själv, kunna 

Figur 1 The New Zealand Curriculum 
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delta och tillföra något i relation till andra. Under rubriken undervisningsområden står det 

beskrivet vad som förväntas av undervisningen i de olika ämnena och vilka mål som eleverna 

ska nå. De tre rubrikerna sammanfattas sedan med principer för hur läroplanen ska användas. 

De vill ha eleven i centrum av undervisningen och lärande så att de upplever att läroplanen 

engagerar och utmanar dem. Under den andra delen, Guidance, skriver de om syftet med 

läroplanen, Purpose and Scope. Sedan skriver de om pedagogik, Effective pedagogy, och på 

vilka sätt elever lättast lär sig. Här nämner de också e-learning som är undervisning med IKT 

som hjälpmedel. Undervisning med IKT kan skapa möjlighet till att få nya kontakter, dela 

kunskap, ge elever nya verktyg till lärande. IKT ska inte bara ses som ett komplement till den 

redan existerande undervisningen utan kan även vara en möjlighet till helt ny sorts 

undervisning. Ett av undervisningsområdena, som jag nämnde ovan, är The Arts. Detta är 

inget ämne i sig, som det kan vara i t.ex. England, utan här är det ett samlingsnamn för 

ämnena dans, musik, drama och bild. Det är med andra ord ett namn på flera ämnen, precis 

som vi här i Sverige kallar dessa ämnen för estetiska ämnen. Musik har ett eget avsnitt under 

The Arts där det står att eleverna ska kunna behärska ny teknik för skapande, tolkning och 

framförande av egna idéer inom musiken. I målen för den Nya Zeeländska 

musikundervisningen står det inget direkt om IKT men att använda sig av och skapa med 

teknologi står nämnt.  

Läser man de svenska styrdokumenten Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 

(Skolverket 2006a) och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket 2006b) står det att skolan ska stimulera och väcka 

nyfikenhet hos elever till att inhämta kunskap. Detta sker i ett föränderligt samhälle där 

informationsflödet är stort, förmågan att hitta, ta till sig och använda kunskap blir därför 

viktig. I Lpf 94 (Skolverket 2006a) står det inget specifikt om mål eller kunskaper i IT/IKT. 

Det är skrivet mer övergripande om att elever måste kunna hantera den nya tekniken. I Lpo 94 

(Skolverket 2006b) är två av målen att uppnå i grundskolan att eleverna ”har kunskaper om 

medier och deras roll” och att de ” kan använda informationsteknik som ett verktyg för 

kunskapssökande och lärande”(s. 10). Grundskolans kursplan i musik (Skolverket 2000) säger 

att musikämnets förutsättningar förändrats i och med utvecklingen av IT. Elever kan i och 

med detta arbeta självständigt med musik, både komponera och lära sig olika delar av ämnet 

utan att ha någon som helst förkunskap. IT har också förändrat förutsättningarna för den 

globala musikkommunikationen vilket kan ge eleverna möjlighet att dela musicerande mellan 
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etniciteter och kulturer, vilket gör ämnet viktigt som socialt verktyg i skolan (Skolverket 

2000). Ett mål att sträva mot i grundskolans kursplan (Skolverket 2000) är att eleven – 

”utvecklar sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt 

som redskap för skapande i olika former” (s. 45). På skolverkets hemsida kan man läsa sig till 

att få kurser inom musiken på gymnasiet nämner användande av eller har betygskriterier 

gentemot IKT. De kurserna som nämner något är Ljudteknik A och B, där står det att eleven 

ska få kunskap om inspelningsteknik. 

 

 

3.2 Lärarroll i förändring 

Skolan är en ganska väl etablerad institution som inte är allt för känslig mot lokala 

variationer. Dagens nätverkskultur innebär dock nya komplicerade fenomen där det krävs ett 

öppet och flexibelt system som kan anpassa sig till förändringar som sker (Nordén 2008). 

Ibland kan det vara eldsjälar som tar sig an det nya men vill man ha en bestående förändring 

så måste hela systemet samarbeta. ”IKT tycks utmana enskilda lärare, samtidigt som 

’skickliga’ ledare för skolorganisationer ofta upprätthåller en fasad av reformvilja och politisk 

korrekthet, medan verksamheten internt i själva verket berörs så lite som möjligt” (Nordén 

2008 s. 19).  

 

Betydelsen av lärandet i skolan har problematiserats i skolforskning så till vida om den 

kunskapen har någon betydelse utanför skolan. I början på 1900-talet diskuterades mest om 

hur kunskaper kunde överföras från en skoluppgift till en annan. I slutet på 80-talet började 

debatten istället handla om att se lärandet som situerat och kontextberoende. Här menade en 

del att kunskaper inte kunde överföras mellan olika situationer utan allt lärande måste ske i 

verkliga situationer. Medan andra som även såg lärandet som situerat menade att kunskaper 

kan överföras mellan olika situationer som har liknande egenskaper, lärandet måste vara 

utforskande och ske i olika sociala grupper. Under senare år har studier gjorts där det 

framkommer att verksamhetssystem påverkas på många olika sätt, och de förändringar som 

sker är i sociala situationer. De är med andra ord inte bara individ- eller situationsberoende. 

Här är det de kollektiva handlingarna som ger lärande. Kunskapen kräver aktiv tolkning och 

rekonstruktion. Det går att lära av varandra, även i ett verksamhetssystem. Om man vågar ta 

sig an nya kunskaper, möta människor som tänker annorlunda och ifrågasätta den praktik som 

existerar. (Andersson et al. 2006).    
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I dagens multimediasamhälle är det en utmaning för lärare att utnyttja kulturell och 

kommunikativ kompetens (Dysthe 2003). Ungdomar idag har mycket större vana av t.ex. 

inspelningsutrustning, datorer, MP3 och mobiler. Detta sätter större press på skolans 

musikundervisning, kraven blir större från både lärare och elever och kraven på innehåll i 

undervisning och tolkning av mål förändras (Sandberg et al. 2003). Brown (2007) skriver: 

 

As music educators change the nature of the technological environment in which 

they and their students operate to include more computer-based activities, new 

understandings become possible, and some older ones may be hidden. The computer 

can play the role of musicianship amplifier by being considered broadly as a tool, 

medium and instrument. To maximize learning from computer-based musical 

experiences, educators need to consciously contextualize technological changes and 

music-making activities for their students and provide adequate reflective 

opportunities… We can, in fact, change minds and change music by changing 

technologies and the way we use them (Brown 2007 s. 13). 

 

Brown (2007) menar att det inte bara är förändringar inom teknologin som kan förändra 

kursplaner och musikundervisningens utformning utan även förändrat synsätt. Lärares och 

elevers synsätt och uppfattningar är följaktligen viktiga för praktikens utformning. Datorn kan 

ses och användas på flera olika sätt, som en inrättning att bemästra, som ett fartyg att 

upptäcka musikaliska möjligheter eller som ett instrument för att kunna uttrycka musik. 

 

 

3.3 Användning av IKT i undervisning 

Genom tiderna har synen på IT i undervisningen förändrats. Dysthe (2003) skriver om fyra 

paradigm som både avlöst varandra men även lever sida vid sida. Först användes datorstödd 

inlärning där kunskapen var definierad och lärandet skedde genom passivt mottagande. Här 

skapades många olika mjukvaror som stödde olika delar av ämnesinlärningen. Det andra 

paradigmet innebar ungefär att lärarrollen skulle ersättas av ett datasystem. Här undersöktes 

dock inte hur pass effektivt eleverna lärde sig, istället undersöktes hur väl datasystemet 

liknade en god pedagog. Dessa två synsätt på lärande ser kunskap som något som kan 

överföras. Det tredje paradigmet Dysthe presenterar ser kunskap ur Piagets 

utvecklingspsykologi, där ny kunskap ska sammanlänkas med tidigare kunskap. Här får 

studenten själv ta på sig lärarrollen och via programmering instruera datorn. I det sista 
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paradigmet används datorn för samarbetslärande. Här får man lära genom att göra, samarbeta 

för att tillsammans lösa problemen. Essendrop (2007) nämner två olika sätt att se på 

musikteknologi i undervisningen. Antingen kan läraren använda det som ett 

instruktionsmedium (s. 14) eller som ett personligt verktyg (s. 14). Det första fallet menar han 

innebär datorstödd undervisning, där läraren och datorn är den som styr undervisningen. I det 

andra fallet är lärandet problembaserat, undersökande och något som användaren kontrollerar. 

Tekniken blir då ett kreativt hjälpmedel där man jobbar tillsammans, lärare, elev och 

teknologi. Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver i en samtalsguide för musikämnet 

att elevers kreativa arbete och skapande i musik inte får så stort genomslag i undervisningen. 

Detta beror på tidsbrist, saknad av utrustning och ibland på bristfällig kompetens. Bristen på 

datorer är dock den största försvårande orsaken. Lärarna säger att det är en prioriteringsfråga 

vad man gör i musikundervisningen och en del har helt uteslutit skapande eftersom de inte 

anser att det finns förutsättningar för det. 

 

 

3.4 Attityder till IKT i undervisning 

Andersson et al. (2006) skriver om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, lärandet sker i 

social praktik och har social karaktär. Här talar man om lärandet som medierat eftersom 

samspel mellan individ och omvärld sker via språk, sociala strukturer och fysiska artefakter. 

Det betyder att en individs tankar och föreställningar påverkas av kulturen, människor tolkar 

situationer olika och handlar därefter. Detta innefattar även läraren vilket gör att de 

erfarenheter och tankar läraren har kommer att påverka dennes undervisning. Samhället idag 

möter många förändringar, inte minst inom tekniken, vilket gör att man ständigt ställs inför 

värderingsfrågor och måste hantera nya situationer. I sådana komplexa situationer skriver 

Essendrop (2007) att det finns två olika strategier. Antingen ser man den existerande 

värdegrunden för musikpedagogiken, både vad det gäller metod och innehåll, som det som ger 

trygghet när det är rörigt eller så kan man försöka hjälpa eleverna att utveckla sin egen 

förmåga att hantera den osäkerhet som uppstår vid förändringar.   

 

Ska lärande fungera som en självkorrigerande och självförnyande process måste en attityd av 

att vilja lära skapas (Dysthe 2003). En lärare kan ha olika roller och attityder. Nordén (2008) 

skriver om nätbaserade utbildningar och menar att läraren i detta sammanhang måste ta ansvar 

för sitt eget lärande så att läroprocesserna för eleverna underlättas. Lärare som reflekterar över 
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sin undervisning kan därigenom själva komma till insikt, förändra sin undervisning och 

utvecklas i lärarrollen.    

 

 

4 Metod 

Studien är av kvalitativ karaktär då den grundar sig på att få en fördjupad kunskap av lärares 

inställning till IKT via intervjuer. Precis som Trost (1997) förordar skedde val av metod i 

anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till aktuell frågeställning. För denna studie 

valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom de lämpar sig då man vill förstå 

informantens ”attityder, förkunskaper, värderingar och intressen, resp lärarens syn på 

undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering” (Johansson & Svedner s. 24). Ely 

et al. (1993) skriver om kännetecken som är gemensamma för den kvalitativa forskningen. 

Forskning av kvalitativ karaktär är djupdykande där händelser förstås i sitt sammanhang. 

Undersökningssammanhangen är naturliga, inget är konstruerat eller bestämt och det som 

undersöks får tala för sig själv, det är en samspelsprocess där forskaren undervisas av 

informanterna om fenomenet. Utifrån detta försökte jag att få intervjuerna att kännas så 

naturliga som möjligt och komma dit utan förutfattade meningar för att informanten skulle få 

berätta om sin upplevelse, inställning och användning av IKT.   

 

Studien har en hermeneutisk ansats. I dag har hermeneutikens användningsområde utvidgats 

från att handla om texters ursprung till att inkludera handlingar med mänskligt ursprung, t.ex. 

socialt beteende, normer och värdemönster (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001). 

”Hermeneutisk metod innebär alltså att en person – t ex forskaren – förstår en annan persons 

handlingar” (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001 s. 222). Utifrån min förförståelse har frågor 

ställts och svaren sedan tolkats för att få förståelse och försöka skapa en helhetsbild av några 

lärares inställning till IKT i sin undervisning. Givetvis har jag försökt vara objektiv, men de 

tolkningar jag gör av resultatet påverkas av min bakgrund och mina tidigare erfarenheter. 

Ödman (2001) skriver att: ”Vi har alltid en förförståelse av det vi tolkar. En tolkning utförs 

vid en bestämd tid och på en bestämd plats av en människa som befinner sig mitt i historien” 

(s. 26). Detta är vad hermeneutik handlar om. Vi lever i ett sammanhang med en viss historisk 

bakgrund, det är genom vår verklighet som vi tolkar och förstår omvärlden. Språket det 

främsta sättet att kommunicera på, det förmedlar livssyn, förståelse av tillvaron och är en 
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trygghet till social tillhörighet. Det finns inget värderingsfritt och neutralt språk utan det bär 

ett kulturarv som kommer till uttryck. Enligt hermeneutiken kan man inte isolera och studera 

endast tänkande eller förståelse. Förståelsen kommer alltid genom tänkandet från en människa 

med en bakgrund och tidigare erfarenheter (Olsson & Sörensen 2004). Kvale (1997) menar att 

det är dubbelt relevant att använda sig av hermeneutik i intervjuforskning, då informantens 

livsvärld samtalas om i intervjun och detta sedan skrivs till texter som ska tolkas vilket 

medför att hermeneutiken används ”först genom att kasta ljus över den dialog som skapar de 

intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process där intervjuerna 

tolkas, vilket återigen kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med en text” (s. 49).   

 

Denk (2002) skriver om komparativa studier, där han menar att för att få förståelse kring det 

som undersöks har det gjorts antaganden om att det finns skillnader eller likheter mellan 

länderna som är viktiga för förståelsen av det som undersöks. Med Denks (2002) termer 

skulle jag beskriva denna studie som fokuserad studie, då jämförelsen är mellan två länder 

och inriktad att förklara en situation. Det man strävar efter i en bra komparativ studie är att det 

måste finnas möjlighet att analysera och förklara skillnader, att fel och brister i utformningen 

och genomförande av studien ska minimeras och att även kontrollera exogen variation (Denk 

s. 52), vilket innebär att det finns fler faktorer än de som undersöks som påverkar utfallet och 

om dessa inte tas i beaktning kan slutsatsen bli felaktig (Denk 2002).  

 

Syfte och forskningsfrågor formulerades i arbetets inledningsfas. Efter det planerades, 

genomfördes och bearbetades studien på det sätt som beskrivs i följande kapitel.   

 

 

4.1 Urval 

I undersökningen intervjuades sex musiklärare från Nya Zeeland. Två av dessa jobbade på 

Intermediate School, där eleverna är eleverna är 11 -12år gamla. De övriga fyra jobbade på 

High School där eleverna är 13 -18år gamla. Urvalet gjordes baserat på tillgång. Två av 

lärarna jobbade på den skola där jag gjorde praktik. Via den skolan fick jag även tag på två 

lärare på en High School. De gav mig även kontaktinformation till ett annat High School som 

jag valde att inte kontakta. Detta på grund av att de tyckte att jag skulle till de bästa skolorna 

med mycket IT- utrustning, medan jag gärna ville ha spridning och intervjua lärare från olika 

typer av skolor. Därför valde jag bara att ta kontakt med en av de föreslagna skolorna. De 
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sista två lärarna fick jag istället kontakt med via en av värdfamiljerna där mamman jobbade på 

en High School som inte ansågs ha lika mycket resurser. De lärare som undervisade enbart 

orkester, instrumentundervisning eller kör valde jag att inte intervjua eftersom studien har en 

komparativ ansats och materialet bör vara jämförbart. I Sverige intervjuade jag tre 

musiklärare på högstadiet. Dessa valdes utifrån tidigare kontakter via verksamhetsförlagd 

utbildning och vikariat. Eftersom om jag använde mig av tidigare kontakter visste jag att 

dessa skolor hade olika mycket tillgång till IKT. Det jag ville undersöka var dock inte hur de 

olika skolornas resurser ser ut, utan här ville jag komma åt lärare i olika situationer för att se 

hur deras inställning till IKT ser ut. Även erfarenheten av att undervisa som lärare varierade 

bland de intervjuade allt från ett år till 23 år.   

 

Alla informanter fick information om att det var helt frivilligt att medverka, att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan närsomhelst om de valt att delta och att inga namn på varken skolor 

eller personer skulle nämnas i arbetet. De fick även veta att alla uppgifter om de personer som 

valde att delta i undersökningen behandlas konfidentiellt och att insamlade uppgifter endast 

kommer att användas till denna undersökning. Allt detta enligt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer där de fyra huvudkraven är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

 

Jag har bortsett från två av intervjuerna i Nya Zeeland. Den första intervjun gjorde jag för att 

se huruvida frågeställningarna fungerade och för att göra en testintervju på engelska.  Den 

andra intervjun har jag bortsett ifrån pga. omständigheterna vid intervjun. Läraren var väldigt 

stressad, han delade kontor med en kollega och stördes av både telefonsamtal och kollegor 

under intervjun. Jag föreslog att vi skulle ta det vid ett bättre tillfälle, men han insisterade på 

att göra intervjun på en gång. Intervjun kändes inte som en kvalitativ intervju, där det gavs tid 

åt eftertanke, svaren kom snabbt för att bli färdig. Detta anser jag inte påverkar resultatet 

avsevärt då jag ändå har fyra informanter från Nya Zeeland. Skulle jag gör om studien hade 

dock informanterna få information om att intervjun bör hållas i ett avskilt, lugnt och tyst rum.  

 

 

4.2 Datainsamling  

Då forskningsområde och forskningsfrågor bestämts och formulerats skrevs en intervjumall 

(se bilaga 1). Dessa frågor skrevs ner för att jag som intervjuare skulle ha riktlinjer på vilka 
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frågor som skulle användas för att få svar på forskningsfrågorna. Efter provintervjun 

omformulerades någon fråga och ett par bytte jag plats på. För att få en fördjupad förståelse 

av lärarnas inställning till IKT tillkom en fråga, denna var vad drömläget skulle vara för 

läraren i tillgång och arbete med IKT. Frågeföljden blev inte den samma i alla intervjuer och 

frågorna ställdes inte på exakt samma sätt. Trost (1997) skriver om hög eller låg grad av 

standardisering, där kvalitativa undersökningar bör använda sig av låg grad av standardisering 

för att ha stora variationsmöjligheter. Detta tillämpades i denna studie som en medveten 

handling för att intervjun mera skulle likna ett samtal. Vissa informanter kanske svarade på en 

fråga som inte hade ställts än och därmed behövde inte den frågan ställas eller så 

omformulerades frågan för att få ett förtydligande svar. Följdfrågorna formulerades också 

beroende på vad informanten sa.  

 

Intervjun inleddes med att informanterna fick berätta vad IKT är för dem i 

musiksammanhang. Sedan ställdes ett par frågor där tanken var att försöka få fram deras 

personliga åsikt om IKT i vardagslivet och därefter deras erfarenhet av IKT i skolan. En 

annan fråga de fick var hur deras årsplanering av musikämnet ser ut. Till denna fråga ombads 

de att rita ett cirkeldiagram över de olika områdena och uppskatta ungefär hur stor del varje 

bit får. Detta blev en ingång till att kunna samtala kring den egna undervisningen, där de fick 

berätta vad de gör för att sedan gå in på när, var och hur IKT används i de olika områdena. 

Intervjuerna spelades in för senare analys. 

 

 

4.3 Bearbetning av data/analys 

Trost (1997) beskriver olika sätt att dokumentera intervjun, med t.ex. bandspelare eller 

anteckningar, jag valde att spela in intervjuerna. De lyssnades igenom ett antal gånger. Under 

dessa genomlyssningar markerades, i uppspelningsprogrammet, var informanten pratade om 

det som berörde forskningsfrågorna. Dessa delar transkriberades sedan till skriven text. I vissa 

fall transkriberades det mesta medan det i andra intervjuer fanns tendenser att falla bort från 

ämnet, dessa delar transkriberades inte. Pauser för fundering, tvekan, harklingar, hummanden 

och liknande transkriberades i de fallen de bedömdes ha en betydelse. I resultatredovisningen 

markeras dessa med [fundering], [tvekan] och då jag bortsett från text har det markerats 

med[…]. Ett par förtydligande finns även i klamrarna för att läsaren ska förstå citatet. Då jag 

som intervjuare ställde frågor som bedömts kunna påverka svaret transkriberades dessa för att 
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kunna analysera vad informanten egentligen svarat på. Detta enligt Trosts (1997) metod där 

det viktiga i förhållande till studiens syfte skrivs ned ordagrant medan sådant av sekundär 

betydelse sammanfattas eller hänvisar till var i intervjun det förekommer. Transkriberingen 

underlättade till att hitta teman i informanternas svar, att ha skrivna texter där man kunde 

markera intressanta områden för att sedan hitta teman. I vissa fall gick jag tillbaka till 

inspelningen för att lyssna på informantens tvekan och tonfall. Redan under intervjun började 

min tolkning av vad som berättades, ytterligare tolkning skedde under transkriberingen och i 

upprepad läsning av transkriptionerna. Mina tolkningar och tematiseringar mynnade sedan ut i 

ett resultat. Då tematiseringen var gjord skrevs ett resultat för respektive land. Därefter skrevs 

en diskussion med en komparativ ansats där jag jämför musiklärarna i Sverige och Nya 

Zeeland, hur IKT används i deras undervisning, hur deras inställning och erfarenheter formar 

undervisningen och hur styrdokumenten påverkar deras undervisning.  

 

  

4.4 Reliabilitet, validitet  

Enkelt uttryckt menar Bjereld et al. (2002) att validitet kan översättas med ”i vilken 

utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” (s. 108). Intervjuerna gjordes 

med en strukturerad form då de hölls begränsade till ett område. Frågorna i sig var dock 

ostrukturerade eftersom önskan var att frågorna skulle ha öppna svarsalternativ för att få så 

utförliga svar som möjligt. Frågorna skrevs ned i en viss ordning men ordningsföljden kunde 

variera beroende på hur intervjun tedde sig, detta innebar även att formuleringen på frågorna 

varierade, intervjuerna hade med andra ord en låg grad av standardisering. Ser man till antalet 

intervjuer var det lågt och därmed begränsas generaliseringsmöjligheterna kraftigt. Jag gör 

ändå bedömningen att validiteten i denna studie bidrar till studiens syfte, att få ökade 

kunskaper angående lärares inställning till IKT i deras undervisning.  

 

Reliabilitet är ett mått på hur väl man mäter det som mäts (Bjereld et al. 2002). Intervjun 

spelades in för att analyseras vid senare tillfälle. Detta för att jag som intervjuare skulle kunna 

vara mer avslappnad och fokusera på det informanten sa, vilket i sin tur var meningen att det 

skulle göra hela intervjun mer avslappnad. Av någon informant upplevdes dock inspelningen 

besvärande och jag fick lova flera gånger att informationen endast skulle användas till denna 

studie. Man har en maktposition som intervjuare. Även om jag inte var lika utbildad som 

informanterna kunde jag ibland skönja en oro över att de inte kände sig tillräckligt pålästa 
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inom just detta ämne och ibland var rädda för att uttrycka något som inte var helt korrekt 

inom deras lärarroll. Därför kändes det viktigt med att jag som intervjuare tänkte igenom hur 

jag presenterar studien och vad jag säger under intervjun, hur jag ger respons och ställer 

frågorna. Jag försökte både i tal och även kroppsspråk att få informanten att känna sig bekväm 

så att svaren skulle ge så mycket information som möjligt. ”Präglas intervjusituationen av 

tillit finns förutsättningar för uppriktiga och ärliga svar och därmed att den intervjuade vågar 

visa upp sitt synsätt – även om han tror att det strider mot intervjuarens” (Johansson & 

Svedner 2004 s. 27). 

 

Något jag själv märkte var min egen utveckling i intervjuteknik. Efter varje intervju lyssnade 

jag igenom dem och kunde på det sättet utvärdera mig själv. Hur jag ställde frågorna och 

huruvida jag snappade upp vad informanten sa och ställde följdfrågor. Ely et al. (1993) 

skriver att det alltid kommer överraskningar fastän vi försöker vara förberedda. ”Att kunna 

hänga med i händelsernas utveckling och använda sig av dem på bästa sätt kanske är ett 

kännetecken för kvalitativa forskare” (s. 72). 

 

 

5 Resultatredovisning 

I resultatredovisningen nämns ett antal musikprogram och webbsajter, finns intresse att få en 

förklaring vad de innebär finns en kort presentation av dem i bilaga 2. 

 

 

5.1 Sverige 

Här presenterar jag resultatet från intervjuerna med de tre högstadielärarna i Sverige. För att 

underlätta förståelsen av vilken lärare jag syftar till har jag valt att kalla dem lärare A, B och 

C. 

 

 

5.1.1 Uppfattning av IKT  

De svenska lärarna har alla en uppfattning om att IKT i musiksammanhang handlar om 

inspelning i större eller mindre utsträckning. Lärare A säger att IKT inom musiken innebär 

användning av musikprogram, t.ex. Cubase, där man kan skapa musik i datorn. Denna lärare 
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säger att det innebär mycket dator, men nämner även senare i intervjun både tv-spel och 

mobiltelefoner som saker elever har stor kontakt med idag, men verkar inte anse att det skulle 

vara en del av IKT.  

 

Lärare B förklarar IKT med att det är tekniska hjälpmedel som används för att spela in musik, 

ljudsätta filmer och bildspel, program som Movie Maker nämns. Att sampla musik nämns 

också som något man kan göra och använda.  

 

Lärare C säger att det innebär datoranvändning och ”inspelning, men även nån slags 

kommunikation att man använder sig av internet på nått sätt”. 

 

Här ser vi något olika synsätt då en av lärarna menar att IKT är att skapa musik på datorn 

medan de andra lärarna nämner några fler komponenter och även menar att det ska 

distribueras och delas med andra.  

 

  

5.1.2 Egen användning av IKT, privat och i arbetet 

Erfarenhet och användning av IKT skiljer sig ganska mycket mellan de tre olika lärarna. 

Lärare A har provat att jobba i t.ex. Cubase och ett notprogram men har inte någon mer 

erfarenhet av detta. Detta fick lärare A göra i sin utbildning, men det var fortfarande väldigt 

nytt då. T.ex. fick man då gå kurser i hur man lär sig att maila. Den IKT som används i arbetet 

av lärare A är då planering av undervisning sker. Sångtexter hämtas från nätet, även tabbs och 

ackord. De låtar som eleverna vill spela nu finns nämligen inte i böcker eftersom de är för 

nya. Lärare A tar tips och idéer från sajten lektion.se och gillar dessutom att skriva ut 

planeringarna i Word för att få ut en snygg och prydlig planering istället för en handskriven.  

 

Lärare B använder mest ”musikdelen” inom IKT, som t.ex. Cubase för att spela in och även 

Sibelius för notering. Dessa program upplever dock lärare B som svåra eftersom det finns så 

många tillämpningsmöjligheter, man måste vara ganska insatt för att lära sig ett sådant 

program eller gilla det och ha tid för att kunna prova sig fram. Själv använder lärare B en hel 

del olika webbsajter, som Youtube, Chordie, Harmony Central, LetsSingIt och Guitaronline. 

Detta för att lyssna på låtar, ta fram tabbar, text och ackord till låtar. Detta underlättar och 

innebär tidsbesparing. 
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Lärare C säger sig vara ganska inspelningsintresserad och spelar oftast in på laptop med 

Cubase, här menar läraren att ingen kommunikation sker då musiken inte delas med andra. 

Som kommunikationsverktyg används t.ex. mail och msn. I arbetet gör lärare C nästan all sin 

research på nätet och har även byggt lektioner på tv-serier från BBC. 

 

Lärarna använder alla IKT i någon form både privat och i arbetet men de lärare som provat 

jobba med olika software och har intresse för IKT använder det mer både privat och i arbetet.  

 

 

5.1.3 Användning, erfarenheter och drömläge av IKT i undervisning 

Lärare A använder IKT i väldigt liten utsträckning med förklaringen att det inte finns tillgång 

till det. Det finns en datasal som bokas då eleverna ska få söka information till 

fördjupningsarbeten. Detta menar lärare A dock att de får göra i alla andra ämnen även om de 

inte gör det på musiken. På grund av elevantalet så väljer lärare A att inte göra 

fördjupningsarbeten just nu, eftersom det tar alldeles för lång tid att kolla alla källor. 

Dessutom finns känslan av att många elever inte vet vad de skrivit i ett sådant arbete, de står 

bara och läser innan till på en redovisning. Om detta säger lärare A att:  

 

Och då känner jag såhär att, att var är kunskapen egentligen? Att klippa och klistra i 

ett Wordprogram från 15 olika sidor? Eller [tvekar] kan det va lika bra att få ett häfte 

där det viktigaste som man behöver veta om rockhistoria står? 

 

Drömläge för lärare A skulle vara att ha en musiklärarkollega så att man kan ha fördjupning i 

musik där IKT kan användas, här skulle eleverna få skapa egna låtar på datorn och mixa. 

Detta för att de inte skulle behöva känna sig begränsade till vad de kan utan prova sådant de 

inte kan i praktiken och istället bara ”klicka in det”. Lärare A tänker sedan att de kan få 

försöka spela den låt de gjort eller transponera den till en tonart de kan spela i. Med hjälp av 

datorer tror lärare A att man når många fler elever både sådana som inte gillar musiktimmarna 

på skolan men kan bli intresserade då de får använda datorn. Även elever med 

funktionshinder som inte kan spela rent fysiskt får helt andra möjligheter att skapa musik. För 

att detta ska vara möjligt känner lärare A att fortbildning är nödvändigt.   

Eleverna till lärare B får främst använda IKT till är att söka tabbar och ackord på låtar de 

själva vill spela. I övrigt jobbar de inget alls med IKT just nu. Lärare B har tidigare haft 

tillgång till inspelningsstudio där de spelade in elevernas låtar. Högstadieelever tycker det är 
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jättespännande när det är mycket reglar och blinkar men kan bli besvikna då det inte låter som 

på skiva. Lärare B säger att: 

 

Elever idag vill att det ska låta som det låter på skiva oftast. Asså det ska inte låta 

garageband, utan gör man nånting ska det låta cleant, snyggt, pang såhär va. Å det är 

ju ett litet problem vi, man får jobba med. Det kommer inte att låta ”på skiva” det vi 

spelar i musiksalen oftast, va […] Och då kan dom bli besvikna. För samtidigt har 

man nån slags tro på att man kan ändra allt! 

 

Detta menar lärare B är något man får jobba med. Det går inte att fixa allt med t.ex. 

Photoshop. Spelar man fel på ett instrument måste man faktiskt spela om, det går inte att 

försköna i all oändlighet. Det finns elever som är ganska duktiga på att t.ex. spela gitarr, vilket 

kan betyda att de är duktigare än läraren. I ett sådant fall säger lärare B: 

 

Då [funderar] måste jag hitta dom här tabbarna så att dom har nånting att dom kan 

jobba med. Istället för att spela öppna ackord, för då går dom ju där ifrån. Utan 

måste ju anpassa på nått sätt. Även för den som har varit på musiken fyra gånger 

måste ju kunna va med, likväl som den som övar hemma två timmar varje dag. 

 

Lokalerna för musiken på den här skolan har bytts och nu hoppas lärare B att de ska få 

inspelningsstudio och en media/filmcentral där de kommer att jobba en hel del. För att kunna 

jobba med ljud, bild och film tillsammans behövs datorer med bra processorer, 

digitalkameror, DV- filmkameror m.m. Önskan är att ha en inspelningsstudio som är färdig 

riggad där man bara kan börja spela in på en gång för att sedan lyssna på det. Dessutom har 

det ansökts om en SMART Board som skulle göra det interaktiva arbetet i klassrummet 

mycket lättare. En projektor skulle fungera, men detta skulle i så fall innebära att skolan 

skulle välja gammal teknik och det är just utrustningen som i många fall är problemet menar 

lärare B. Elever har ibland fått använda egna kameror i skolarbetet och många gånger har 

eleverna mer avancerad utrustning hemma, vilket gör att lärare i många fall kan mindre än 

eleverna.  

Lärare B menar att det kompetensutvecklingsmässigt inte finns några kurser att gå och även 

att skolan har för dålig IT-utrustning. Lärare B utrycker sig på följande sätt: 

 

På grund av att vi har grejer som inte hängt med utan vi går omkring med gammal 

teknikutrusning. Det finns säkert en del skolor som säkert kör med rullbandspelare 

för att spela in sina elever. Asså, det skulle inte förvåna mig, med åttakanalers 
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rullband och så. Det funkar ju säkert men grejen är att [funderar] dom nya lärarna 

som kommer ut har aldrig använt så gammal utrustning och då dammar det igen. Så 

vi måste ju, skolan måste ju följa med lärarutbildningen och där kan jag tycka att 

lärarutbildningen också släpar i förhållande till vad eleverna faktiskt ligger på för 

nivå.  

  

 Lärare C har fått köpa in en laptop, ett ljudkort och Cubase så att det går att göra bra 

inspelningar. Detta köptes in för att använda till en musikfördjupning där grupperna skulle få 

spela in sina alster för dokumentation. Denna utrusning används även i ordinarie undervisning 

till stöd för sångarna. Läraren spelar instrumentalt in den sång de ska sjunga och i den tonart 

som klassen spelar. Därmed får sångarna träna i rätt tonart på en gång istället för att sjunga till 

original versionen och sen ändra tonart då alla spelar tillsammans, vilket brukar vara svårt. 

Youtube används för att t.ex. spela upp musikexempel, den och andra sajter lämnas även som 

tips till enskilda elever då de är intresserade av något speciellt. Lärare C säger:    

 

Men det blir till individer som är intresserade. Jag har svårt att lägga upp, eftersom 

jag inte har tillgång till en datasal är det svårt att slänga upp en länk och så ”Nu så 

ska ni jobba med den där, mot den där interaktiva läraren”. Utan det blir [funderar] 

efter förfrågan. 

 

Musikprogrammet Spotify är något lärare C just upptäckt. Det går ut på att man betalar en 

viss summa i månaden och då får tillgång till en massa musik från olika bolag. Då det gäller 

musikhistoria använder lärare C en hel del vinyl. Vinyl är det dock svårt att få tag ny musik 

på, därför är Spotify ett program som ger bra möjligheter. Här nämner lärare C en fördel med 

detta program. Det klassiska musikprovet eleverna gör innehåller en ganska stor del av 

musiklyssningsexempel, genomgångarna av detta sker under lektionstid. Har någon elev 

missat någon lektion brukar läraren få ha extra tillfällen där eleverna får komma, men med 

Spotify kan elever få komma under raster och sitta själva med laptopen i grupprummet och 

träna.  

 

Dokumentation brukar vara ett problem inom musiken säger lärare C. På sikt är det tänkt att 

den inspelningsutrustning som köpts in och instrument ska stå färdig riggade så att även 

klassensemblen kan spelas in. Avsikten är att använda det till att eleverna får lyssna och 

analysera det de spelar. Det kan även användas till att skapa diskussioner kring olika genrer 

och effekter, medan man pratar och lyssnar kan man då prova att lägga till effekterna. Idag tar 
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inspelning och arbete omkring detta lite lång tid, men i längden när rutinen infinner sig 

kommer det vara ett hjälpmedel menar lärare C.  

 

Det lärare C saknar är en stationär datasal. Idag har de laptops som man kan få boka för 

användning. Med dem har internetuppkopplingen strulat, detta är tidsslukande och därför väljs 

alternativet bort. Skulle det finnas en datasal skulle lärare C ha enklare program som Riper 

eller Audacity så att eleverna klarar att sitta själva och jobba. Dessutom skulle det bli aktuellt 

med mer interaktivt lärande, som t.ex. notläsningsprogram eller dataspelet, Note Attack, där 

man tränar notvärden. Men för att detta ska fungera behöver man tillgång till tekniken och 

uppkopplingen. Lärare C menar att: 

 

Asså, det handlar väl mycket om kunskap också. Jag känner mig ganska modern 

sådär genom att jag är intresserad hemma så lärde jag mig inspelning. Men jag tror 

det är svårt att hitta en lärarutbildning som kan ge mig dom verktygen. Utan det 

handlar bara om att jag råkar va intresserad […] Det hade varit trist att inte va det. 

För då hade jag inte kunnat det. Inte en chans!  

 

Lärare C säger att eftersom intresset finns så är inte fortbildning nödvändig just nu, men det 

kommer att behövas i framtiden.  

 

Lärarna använder IKT i undervisningen väldigt begränsat, främst på grund av att tillgången är 

begränsad. Hur än tillgången ser ut bland lärarna påpekas att mer mjukvaror och hårdvaror 

behövs. Lärare A har en lite mer restriktiv inställning till IKT, datorn som informationskälla 

ifrågasätts och användningen av den skulle vara att skapa musik. Medan de två andra lärarna 

har en bredare syn och talar om ljud och bild, notläsningsprogram och inspelning. Lärarens 

eget intresse verkar underlätta för att använda mer IKT i undervisningen. 

 

 

5.1.4 Läro- och kursplaner 

Om man ser till IKT/IT i läroplanen tycker lärare A tycker inte att styrdokumenten styr 

undervisningen särskilt mycket och säger att: 

Om jag ska uppnå min, mitt uppdrag är ju att jag ska försöka ha dom här 

uppnåendemålen och, emm [funderar] det står ju inte klart och tydligt att dom ska 

veta exakt det och det och det. Utan ha en viss kännedom och veta, att det ska 

liksom finnas med. Så jag känner väll att, att [funderar] det är en tolkningsfråga 
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egentligen det där, hur mycket man vill lägga ner […] ha en viss kännedom är ju ett 

väldigt vagt uttryck. 

  

Angående kursplanen pratar lärare B om hur de använder IKT som stöd för både lärande och 

musicerande och kommer fram till att eleverna främst får använda det till att själva hitta låtar 

att spela. Medan i Lpo 94, att eleverna ska ha kunskap om medias roll, tänker lärare B på vad 

media har för påverkanskraft, att vara vaksam på vad det är vi ser. Programmet Idol kan man 

t.ex. diskutera, varför finns det? Hur mycket det diskuteras beror det dock på vilken årskurs 

det är. Även lärare B menar att styrdokumenten går att tolka olika och säger: ”Det är ju det 

här med kursplaner och allting, allting är ju tolkningsbart efter sin egen syn på det hela”. 

 

Informationssökning använder lärare C i flera årskurser. Angående medier och deras roll så 

diskuteras oftast källkritiken i starten av en uppgift. Lärare C menar att kursplanen och 

läroplanen styr undervisningen men att vissa punkter blir svåra i och med att resurserna inte 

finns. I och med detta menar lärare C att ”då kan jag inte göra den [uppfylla mål att sträva mot 

i kursplanen] i den utsträckning som jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja va väldigt modern 

och uppkopplad” 

 

Styrdokumentens egentliga styrande är inte så stort. De framkommer här som väldigt 

tolkningsbara beroende på ramfaktorer och lärarens egen tolkning av dokumenten. 

 

 

5.1.5 Sammanfattning 

Användningen av IKT i musikundervisningen hos dessa lärare är begränsad. Mestadels på 

grund av tillgång till teknik. Av lärarna själva används IKT för informations- och 

materialsökning, t.ex. texter, ackord och tips. I undervisningen används det främst som ett 

hjälpmedel för informationssökning. I viss mån används det även till att spela in låtar eleverna 

spelar och som hjälpmedel vid sång- och lyssningsövningar. Det är endast de elever som är 

mer intresserade som blir tipsade att använda sig av interaktiva webbsajter.   

 

Styrdokumenten ligger till grund för musikundervisningen men lärarna tycker att de i princip 

inte styr någonting. Formuleringar i styrdokumenten gör att de är väldigt tolkningsbara, varje 

lärare kan med andra ord anpassa och tolka utifrån sin egen situation. Finns då inte teknologin 
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att tillgå blir det svårt att uppnå vissa mål, därför väljs dessa bort eftersom det t.ex. är mål att 

sträva mot och inte mål som måste uppnås. Här kan lärarnas förståelse av vad IKT är och hur 

det bör används begränsa användningen av det som faktiskt finns att tillgå i skolan.  

 

Ingen av lärarna anser att utbildningen de fått inom IKT är nog omfattande. Två av lärarna har 

ett ganska stort eget intresse och håller på med programmen privat. En av dem känner sig 

därför ganska nöjd för tillfället, men tror att det i framtiden kommer behövas fortbildning. 

Den andra känner att fortbildning inom vissa områden behövs medan den tredje läraren endast 

provat program som t.ex. Cubase något, men har inte använt det själv och känner därför att 

fortbildning är nödvändig. I och med att lärarna inte fått någon grundlig utbildning inom IKT 

så blir det eget intresse som styr huruvida användningen av IKT äger rum. Här kan man ana 

att om inte det egna intresset finns är det svårare att använda sig av IKT i undervisningen. 

 

Drömmarna kring undervisningen hos lärarna ser lite olika ut. Teknologisk utrustning vill alla 

ha men den tänkta användningen är inte helt lika. En av lärarna vill ha teknologin för att ha 

fördjupningskurser där eleverna kan få hålla på med IKT. Medan de andra två pratar om IKT 

mer integrerat i undervisningen för alla. Till ganska stor del verkar intresse och kunskap styra 

över hur planer för införskaffning och användande av IKT i undervisningen ser ut. 

 

Här kan vi se att lärarna har ganska olika inställning till IKT och att det påverkar 

undervisningen olika. Alla är positiva i viss mån men en av lärarna inte är intresserad i någon 

större utsträckning och har en begränsad syn på IKT, det skulle användas enbart i 

fördjupningskurser. Detta betyder att läraren inte är drivande inom detta, vilket gör att det inte 

finns några planer alls på att införskaffa eller använda det som finns inom den närmsta tiden. 

Ser man lärarna med stort eget intresse har de större kunskaper och ser IKT i ett vidare 

begrepp och de jobbar även aktivt för att försöka öka användning och inköp av IKT.  

 

 

5.2 Nya Zeeland 

Nedan presenteras de fyra intervjuerna från Nya Zeeland. Jag har valt att kalla dessa lärare D, 

E, F och G för att inte blanda ihop dem med de svenska lärarna.  
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5.2.1 Uppfattning av IKT 

Dessa lärare pratar alla om teknologi inom musiken som olika mjukvara och hårdvara. Lärare 

D säger att det inte bara innebär datorer utan även mobiltelefoner, Mp3-spelare, ipods och 

Playstation.“ICT for me is anything to do with technology that can be used to help create 

music or record it or to get information from” säger lärare D. 

 

Lärare E nämner program och sajter som Sibelius, Garageband och Youtube men säger att 

IKT även innebär keyboards.  Lärare F säger att “I’m continually working on the computer. 

That’s kind of what it means to me” och ger exempel på program som Sibelius, att göra 

efterforskningar på datorn men även att spela in. Lärare G talar mest om IKT i musiken på 

skolan och nämner förutom de program som nämnts även SingStar, Musik 2000 och SMART 

Boarden. 

 

Dessa lärare har en ganska bred definition på begreppet IKT, de nämner inte bara datorn och 

olika mjukvaror till den utan även andra hårdvaror som de anser ingår i begreppet IKT. 

 

 

5.2.2 Egen användning av IKT, privat och i arbetet   

Lärare D använder sig en hel del av datorn privat, både för informationssökning och för att 

skriva musik i Sibelius. Läraren nämner även att Mp3-spelaren används ganska flitigt. På 

frågan om IKT används i den egna lektionsplaneringen blir svaret: ”Oh, oh I use the computer 

to access everything!” 

 

Under sin utbildning fick lärare E använda Sibelius ofta, för att notera musik och för 

komposition. Privat använder sig lärare E av detta program och har även spelat in en del med 

andra på datorn men säger att det inte har blivit så mycket eftersom ”I get a little bit scared of 

it because it seems like it’s quite a big world […] Have stayed away from it a lot for that 

reason”. 

För planering av undervisningen använder lärare E ofta IKT, många gånger om dagen, 

speciellt Google för att hitta information t.ex. stavning eller betydelse av ett ord. Sidor som 

Youtube används för att lyssna på sånger och vilka ackord de består av. Det finns även en 

webbsajt, TKI, där The Ministry of Education lägger undervisningsidéer, vilket lärare E tycker 

är bra att kolla på som ny lärare för att få en känsla för vad man ska undervisa. Lärare E har 
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dock inget personligt intresse av teknik och tycker inte att det är så roligt att använda datorer. 

Denna lärare tycker det är ganska bra som det är och skulle inte vilja gå på någon fortbildning 

om det inte var något som ”head of the department” förordade.   

 

Lärare F använder datorn väldigt mycket, en hel del jobb görs hemma t.ex. Sibelius används 

frekvent. För privat användning är det program som Skype och sidor som google som används 

för att hitta information men även till att t.ex. använda kalkylatorn, vilket lärare F menar är 

”the usually activity that everyone has”. I arbetet söker lärare F texter, tabbs och ackord till 

sånger via nätet men favoritsidan är Youtube. Lärare F tycker den är som en musiklärare i sig 

själv och säger att:  

 

It’s so valuable, you can learn just about anything in music of Youtube. You can 

learn how to play rock' n' roll song to what’s the difference between bebop and hard 

bop. You can learn anything of Youtube. It’s a fantastic site, I can watch a 

performance playing anything from the piccolo to double bass instantly, it’s 

fantastic! 

   

Lärare G använder datorn ganska mycket för att hitta information och för att leta efter 

användbara sajter. Här menar lärare G att: 

 

I really use it all the time now but that’s really only happened to me in the last, 

probably in the last couple of years since I’ve been here. And I’m just so aware so 

many of the young teachers who come through training Colleges and Universities 

recently are so up with ICT. And for people like me, this is my 23
rd

 year in teaching, 

I [funderar], if I want to keep up with current pedagogy I have to incorporate ICTs. 

So I’m spending a lot of time trying to up skill at the moment.   

 

Dessa lärare använder sig ganska mycket av IKT både privat och i arbetet. Man kan dock 

skönja att eget intresset för tekniken har betydelse i vilken utsträckning den används, är 

läraren rädd eller intresserad av tekniken så kommer det att påverka hur den används. 

 

 

5.2.3 Användning, erfarenheter och drömläge av IKT i undervisning 

Lärare D låter eleverna använda sig av mobiltelefoner, ipods och Mp3-spelare för att dela med 

sig av deras favoritmusik, musiken analyseras för att sedan kunna skapa egen musik. Denna 
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teknik används även för inspelning då eleverna ibland vill spela in sina alster. Förutom det 

används SingStar på Playstation. Detta är ett sätt att få elever idag att sjunga och dessutom så 

kan man lära sig strukturer på låtar, delar som intro, vers, refräng, coda och outro, vilket de 

sedan har nytta av då de själva ska skapa egen musik. Lärare D använder däremot inte Guitar 

Hero, eftersom eleverna här inte lär sig fingersättningen på ackorden utan bara trycker på 

knappar. Datorn används inte heller mycket i undervisningen då t.ex. Sibelius av läraren anses 

vara för svårt för eleverna och datoranvändningen anses också ta för mycket tid. Lärare D 

säger här att:  

 

So, by the time the children access it online, and go through where there is to do, say 

if it’s reading music or looking at music, the scores, by the time they’ve done that 

the lesson’s over. So it’s a waist, I consider it a waist of useful, valuable time. 

 

Förutom att datorn är tidskonsumerande så anser att lärare D att det är alldeles för lätt att 

klippa och klistra i dokument på datorer och detta medför att det är många elever som inte 

förstår vad de pratar om. Skulle de istället få skriva för hand och läsa i böcker måste man 

bearbeta texten innan man skriver ner den. Eleverna behöver lära sig att bearbeta texter och 

göra det till sitt eget då man använder datorer, när de väl lärt sig det är datorer ett bra 

hjälpmedel. Detta faktum innebär dock att det är mycket jobb och tidskrävande för läraren. 

Lärare D nämner att det finns olika synsätt och att många lärare anser att IKT inte alls är 

musik, utan elever ska lära sig att läsa noter och spela. Men denna lärare tror att det viktiga är 

att eleven får känna framgång och jobba på den nivå de vill jobba.  

 

Det är första året som lärare och det är orsaken till att saker och ting i klassrummet hålls på en 

ganska enkel nivå säger lärare E. Då eleverna ska komponera musik används främst Sibelius 

och Logic som hjälpmedel. Lärare E tycker att eleverna klarar av tekniken ganska enkelt, en 

del har lite problem med mididelen i Logic men Sibelius är ganska självgående och eleverna 

verkar inte några problem att förstå och jobba med detta. Eleverna använder själva fler 

program än vad läraren i detta fall använder i undervisningen. Youtube är en sajt som används 

frekvent av lärare E, i historia för att visa klipp av kända personer, för att se folk uppträda och 

studera scenteknik eller i teori där man kan få se och höra någon spela en skala eller en genre 

som man pratat om. Ett annat musikprogram som används under notlektioner är Musician där 

elever får frågor där de t.ex. ska svara på vilken not det är, detta spel har flersvarsalternativ. 

Detta är ett spel som verkligen uppskattas av eleverna menar lärare E och säger:  
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I don’t know, cause I think they’re so used to being front of the computers all of the 

time and they feel quite comfortable there. And that’s something they can disturb 

themselves, than have to hold their concentration to the listening to teacher. 

 

Lärare F använder IKT till att spela in uppträdanden som elever gjort och av dessa bränt cd:s 

eller dvd:s  som eleverna får. Datorerna används mycket till informationssökning, t.ex. inom 

historia eller analys. Eleverna får ibland i läxa att undersöka t.ex. vad jazz är eller olika violin 

tekniker på Youtube. Annars används datorn mest till komposition där det programmet som 

används mest är Sibelius. Lärare F säger att “composition it’s [ICT] very useful for, cause we 

can write art and orchestral piece and listen to it, how else can you do that unless you have an 

orchestra? So it’s essential for us, couldn’t really do without it, no!” 

 

Då datorerna används mycket tycker lärare F att det är jobbigt att inte ha en dator per elev. Nu 

sitter de och jobbar två och två, vilket innebär att hälften av eleverna egentligen inte gör 

arbetet. Det skulle även behövas mer inspelningsutrustning och program till att göra 

inspelningar. Lärare F tycker att de problem som brukar uppstå är främst anslutningsproblem 

eller när programmet fastnar och man inte vet hur det ska fixas men menar att: 

 

Most schools has back up for computers so when something goes wrong you could 

ask the school person to help you. But without that back up I think I would be 

completely lost because one tiny little thing can freeze your program and unless you 

are a programmer you don’t know how to unfreeze it. So it’s extremely frustrating if 

you don’t have that back up. 

 

Lärare G använder dominerande IKT i komposition och praktisk kunskap. För komposition 

används en rad olika webbaserade sidor och program som Garageband och Music 2000, för 

att uppmuntra eleverna att skapa och komponera musik. SMART Boarden används också som 

ett interaktivt redskap, där visar läraren saker på t.ex. Youtube som ökar elevernas kunskaper i 

ämnet. Lärare G tycker att IKT är ett fantastiskt hjälpmedel, att kunna använda SMART 

Boarden och att ha information så lättillgängligt. Detta gör att man hinner igenom mer 

eftersom eleverna själva kan ha tillgång till informationen. Det är även lätt att göra 

nivåindelningar så att om eleverna är intresserade av något speciellt kan de få jobba med det, 

undersöka själva och sedan rapportera tillbaka till läraren. Den negativa sidan kan dock bli att 

det tar för mycket tid att söka information för eleven. För att användningen av IKT ska 
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fungera säger lärare G att “alongside using ICT there has to be a lot education I believe, on 

how to search, how to use the web, how to you know, know if the information is accurate”.  

  

Lärare G säger sig personligen gilla att låta eleverna spela med instrument, men just nu är det 

första året på ett nytt jobb och därför så följs ganska mycket rutiner och önskningar från 

skolan. Lärare G ser dock en risk med att hålla på för mycket med datorer eftersom elever får 

hålla på så mycket med det annars, en del webbsajter kanske man bara kan ge ett smakprov av 

så får de fortsätta på egen hand hemma. Något som lärare G skulle vilja är att ha mer kunskap 

i är podcasting, för att kunna dela med sig av skolans egen komponerade musik. Lärare G 

säger att IKT främst används vid skapande, komponering och personlig praktisk kunskap, 

men under intervjun kommer läraren på att IKT även skulle kunna användas i den teoretiska 

och instrumentala delen och säger: 

 

I hadn’t really thought of that, that actually, of using it for this part [funderar] But 

that’s something I probably need to investigate more. I mean I have used websites 

were you can download manuscript paper and things like that, and I have used 

websites to download music but I haven’t really [funderar]  I haven’t really used it to 

support the theoretical part. Well that would be actually, a good new step for me 

actually.  

 

Dessa lärare använder alla IKT i sin undervisning i ganska stor utsträckning. Lärarens 

inställning till IKT tycks ändå påverka hur det används i undervisningen. Det som verkar 

minska användningen av IKT är om läraren inte har eget intresse, om det blir allt för 

tidskrävande och om det inte upplevs fylla något pedagogiskt syfte. Har läraren intresse för 

IKT verkar inte problemen ses som lika stora och oövervinnerliga.  

 

 

5.2.4 Läroplanen 

I New Zealand Curriculum står det främst om teknologi i musik säger lärare D, men det är 

inget som måste tas upp. Som lärare undersöker och bestämmer man vad eleverna behöver 

kunna inom de olika områdena och planerar och undervisar efter det. Det gäller att använda 

sin musikaliska bakgrund och erfarenhet till att lära eleverna sådant de inte kan och verkligen 

behöver kunna. Det finns exempel i läroplanen som går att använda t.ex. att diskutera 

användandet av radio, tv och datorer. Här menar lärare D att man inte bara ska diskutera utan i 
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sådana fall låta eleverna skapa musik på datorn och sedan diskutera. Men då lärare D anser att 

datorn är alltför tidslukande används inte detta arbetssätt. Läroplanen ger med andra ord tips 

men vad och hur det undervisas är till syvende och sist läraren som bestämmer.   

 

Lärare E menar att läroplanen i grund och botten består av fyra delar, historia, komposition, 

teori och uppträdande. Håller sig undervisningen inom dessa ramar kan man undervisa som 

man vill. Inom musiken står det inget specifikt i läroplanen angående IKT i musik, det som 

nämns är teknologi men det är inget stort fokus på detta. Lärare E säger att “It’s very, very 

open to each individual teaching so you can really, yeah, you can go any way with it”. 

 

Lärare F säger att den Nya Zeeländska läroplanen är tänkt att den ska ge lärare frihet men att 

det egentligen inte finns så stor variation på mål att uppnå så att det blir väldigt resultatstyrt. 

Det går inte att lära eleverna det du känner för att lära dem utan du måste lära dem det de 

behöver kunna för att nå målen. Det står ingenstans i läroplanen att du måste använda dig av 

IKT i undervisningen men som ett verktyg används det hela tiden menar lärare F och ger ett 

exempel: 

But for example composition, you can write it up by hand, which is like writing out 

an essay by hand. And if you’d make a change you had to rub it out or cut out that 

paragraph or you can do it on the computer, we just like doing it on Word. So do it 

on the computer, you can just swop and change. It’s just old fashion to not do it on 

the computer. 

 

Lärare G säger att det i läroplanen står övergripande om IKT, inte specifikt i de olika ämnena. 

IKT till användning för att skapa autentiskt lärande, underlätta lärande och för att ha tillgång 

till information för att kunna göra undersökningar. Detta står i en kontext där alla ämnen 

berörs. På den här skolan berättar lärare G att lärare planerar tillsammans och baserar 

planeringen på läroplanen, men detta går att tolka och göra personligt så att det passar de 

elever man ska undervisa. Detta fungerar på grund av att läroplanen är en riktlinje för vad som 

ska tas med i undervisningen. 

 

Dessa lärare ser inte läroplanen som styrande utan mer som en guide till hur undervisningen 

ska se ut. En lärare säger dock att det blir ganska styrande ändå eftersom dokumentet är 

resultatstyrt. Denna lärare visar också att lärarens egen inställning kan ha betydelse i hur 
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undervisningen bedrivs. Trots att det inte står i läroplanen menar denna lärare att IKT i 

undervisningen är ett måste för att kunna bedriva en bra, pedagogisk verksamhet.  

 

 

5.2.5 Sammanfattning 

Lärarna från Nya Zeeland använder sig av olika dataprogram och webbsajter i den egna 

planeringen. I undervisningen använder de främst IKT i komposition, programmet Sibelius 

kommer ofta på tal men även program som Garageband. En webbsajt som används mycket är 

Youtube både så till vida att eleverna får kolla upp saker själva likväl som att lärarna visar 

klipp. IKT används även i olika former till att spela in alster. En del av lärarna använder sig 

av dataspel där eleverna får lära sig t.ex. notnamn eller SingStar på Playstation där de tränar 

sång. Medan andra väljer att inte spela dataspel/ tvspel då dessa spel inte anses vara 

autentiska. IKT används som ett hjälpmedel för att nå de kunskaper som önskas och för att 

underlätta t.ex. notskrivning.   

  

Det står inget specifikt om IKT i musikundervisningen i den Nya Zeeländska läroplanen och 

lärarna säger att den är tolkningsbar och fungerar som riktlinje för undervisningen. En av 

lärarna påpekar att eleverna måste nå målen som är satta, så undervisningen måste innehålla 

de verktyg de behöver för att nå dem. Användandet av datorer underlättar undervisningen och 

därför används de som ett hjälpmedel även om det inte uttryckligen står i läroplanen.  

 

Dessa lärare har olika utgångspunkter. En av lärarna har jobbat med IKT och väljer bort 

ganska mycket pga. att det är tidskonsumerande och inte anses träna de färdigheter som 

önskas. En annan lärare är ny examinerad och har hållit på med och fått utbildning inom IKT 

men har inte intresse av att fördjupa sig eller använda verktyget i någon större vad som anses 

vara nödvändigt. Ytterligare en lärare är så datainspirerad att allt görs via dator och det finns 

ingen förståelse alls för att man inte skulle använda IKT. Medan en annan lärare jobbat i 23år 

och har precis upptäckt vilket otroligt verktyg IKT är och håller på att förkovra sig så mycket 

som möjligt. Inställningen till IKT hos dessa lärare påverkar med andra ord i vilken 

utsträckning och hur IKT används i undervisningen. 
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6 Analys  

Syftet med denna studie var att undersöka musiklärares inställning till IKT i sin undervisning 

och hur deras inställning påverkar hur de använder sig av IKT i sin undervisning. Den 

hermeneutiska ansatsen har gjort sig gällande på så vis att resultatet har tolkats av mig, utifrån 

min förförståelse i ämnet. 

 

Musiklärarna i både Sverige och Nya Zeeland använder sig mycket av IKT i planering och 

bearbetning av sin undervisning. Det som används är t.ex. webbsajter för att hitta information, 

ackord, text och för att lyssna på musik. En skillnad mellan länderna verkar vara att lärarna i 

Nya Zeeland har större erfarenhet i program som t.ex. Sibelius. I Sverige beror det mer på om 

läraren har eget intresse som gör att den kan programmet eller inte. Utbildningen lärarna har 

påverkas givetvis, i båda länderna, av när man gick utbildningen.   

 

Ser man till användningen av IKT i musikundervisningen verkar den vara betydligt högre i 

Nya Zeeland än i Sverige. En del av de Nya Zeeländska skolorna har större tillgång till teknik 

som de kan använda sig av. Men även den skolan med lägre standard i Nya Zeeland utnyttjar 

tekniken på ett helt annat sätt än i Sverige, t.ex. får eleverna hemläxa att undersöka en uppgift 

på Youtube. Styrdokumenten ses inte som ett styrande dokument vad det gäller IKT varken i 

Sverige eller i Nya Zeeland. Styrdokumenten påverkar på så sätt att man måste undervisa så 

att eleverna når målen, men hur man gör det är upp till varje lärare. Vad det gäller 

musiklärarnas inställning till IKT i sin undervisning utmärker den sig inte mellan länderna 

utan den verkar vara högst individuell, beroende av tidigare erfarenheter, intressen, utbildning 

och arbetssituation, t.ex. tillgång på teknik.  

 

Ser man till musiklärarna från Sverige i denna studie är tillgången till teknik begränsad. Trots 

det verkar lärarnas inställning och erfarenhet av IKT påverka utvecklingen av undervisningen. 

En lärare som har erfarenhet, kan och är intresserad av teknologi kan lättare applicera och 

använda ny teknik och dessutom motivera varför tekniken ska köpas in till skolan. En lärare 

som inte kan eller har erfarenhet av tekniken blir det svårare för att använda, vilket gör att 

intresset inte blir lika stort och det blir svårare att förstå och motivera varför IKT ska 

användas. Eleverna berövas då möjligheten att få upptäcka, skapa och dela musik med de 

möjligheter som finns genom IKT.  
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I Nya Zeeland får lärarstudenterna under sin utbildning t.ex. jobba mycket med 

musikprogrammet Sibelius. Vilket göra att lärarna är insatta och kan programmet. I 

lärarutbildningarna i Sverige får man oftast prova lite olika program men det används inte 

kontinuerligt. Detta gör att det finns en större osäkerhet hos de svenska lärarna, om man inte 

av eget intresse skaffat sig kunskapen. Visserligen kan detta även bero på att 

undervisningsfokus ser lite annorlunda ut i de olika länderna. Nya Zeeland har större fokus på 

orkester och att kunna komponera. Nya Zeeland verkar dock överlag använder mer IKT i 

skolan t.ex. kan läxor och uppgifter mailas till läraren och de använder datorerna i 

klassrummet i princip varje lektion.   

 

 

7 Diskussion  

Ur vilken synvinkel ses då tekniken? Är det ett instruktionsmedel eller ett personligt verktyg? 

Min tolkning är att de flesta ser det som ett verktyg som kan användas vid problemlösning 

och undersökning men att det ändå har en bit av instruktionsmedlet kvar, där läraren styr. Att 

se lärandet medierat där tekniken i sig själv skulle kunna kommunicera och bidra till lärande 

hos en människa är det inte lika många som uttrycker. En del av lärarna hade en ganska bred 

syn på begreppet IKT medan andra var mer inriktade på t.ex. inspelning. Ju mer begränsad 

syn man har på begreppet desto svårare tror jag att det blir att integrera IKT i undervisningen. 

Ser man t.ex. IKT enbart som ett verktyg för att skapa musik går man miste om mycket både 

hård- och mjukvara som skulle kunna ge eleverna kunskap och träna deras färdigheter. Här 

har vi dock fler saker som påverkar, t.ex. hur läraren ser på kunskap och vad som är 

pedagogiskt eller inte. Två av lärarna har t.ex. ifrågasatt internet som informationskälla då 

eleverna bara klipper och klistrar ur dokument, de menar att eleverna inte gör texten till sin 

egen och därmed inte lär sig något. Kan eleverna ändå ha lärt sig något även om texten inte är 

skriven med egna ord? Kanske behöver eleverna kunskap i hur man bearbetar texten så att de 

faktiskt förstår den. Ser man lärandet som situerat och kontextberoende som Andersson et al. 

(2006) skriver om så behövs tolkning och bearbetning av kunskapen för att den ska kunna 

appliceras i olika forum, vilket jag kan tycka är en grundläggande kompetens skolan måste 

lära sina elever. Detta är något läroplanerna i både Sverige och Nya Zeeland tar upp. De 

menar att kunna dra slutsatser, ta till sig och använda kunskap för att kunna bidra med något i 

relation till andra är en viktig kompetens. En annan aspekt på detta är läraren som inte 
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använder Guitar Hero då det inte ses som pedagogiskt korrekt. Använder man spelet i syfte att 

eleverna ska lära sig fingersättningen på ackorden håller jag absolut med om att det inte fyller 

sitt syfte. Men däremot tror jag att spelet är ett alldeles ypperligt sätt att komma in i 

gitarrspelande då man tränar koordination med båda händerna och dessutom måste lära sig 

lyssna och hålla takten för att kunna spela och klara det.  

 

Att lärarens inställning till viss del påverkar undervisningen tycker jag syns tydligt i denna 

studie. Det syns tydligast bland lärarna från Nya Zeeland då de hade en större tillgång till 

teknik. Lärare D använde sig av IKT till viss del, men begränsade användandet eftersom 

denne såg didaktiska begränsningar och såg det som tidskrävande. Lärare E hade ganska 

mycket kunskap och använde en hel del IKT i sin undervisning men var inte förtjust i datorer 

och var inte intresserad att öka användningsområdet eller att fördjupa sina kunskaper. När 

lärare F pratade fick jag känslan av att IKT var allt, utan det gick det inte att bedriva 

musikundervisning alls, vilket medförde att det jobbades flitigt på den teknik som fanns på 

skolan. Medan lärare G kände sig i startgroparna vad det gällde IKT, men var väldigt positiv. 

Det är även denna lärare som under intervjun kommer på att IKT kan användas på fler 

områden än vad denna gör idag och säger att det skulle vara en bra utveckling att börja 

använda det på fler sätt. Just detta skriver Brown (2007) skriver om, att förändring i 

undervisningsformer bl.a. sker genom förändrat synsätt. Inställningen hos läraren spelar med 

andra ord stor roll för hur undervisningen bedrivs. Är man som lärare beredd att förändras, 

prova nytt och utvecklas eller vill man köra på enkelt och bekvämt? Ser man till Browns 

(2007) uppdelning i hur datorn kan användas tycker jag mig från resultaten se flera olika sätt 

att se IKT på. Tyngd punkten ligger vid synen att datorn används som ett fartyg för att 

upptäcka musikaliska möjligheter. Det finns någon lärare som ser det ett instrument för att 

kunna uttrycka musik och någon lärare som till viss del ser det som en inrättning att bemästra.  

 

Ser man till lärarna i Sverige ser jag skillnader även i deras inställning, även om det finns 

begränsningar i tillgång till teknik. Lärare A är positiv till IKT men har liten erfarenhet. 

Dessutom ser lärare A begränsningar pedagogiskt och anser att det är tidskrävande. Detta tror 

jag påverkar till varför IKT inte används i större utsträckning och att det inte heller finns 

planer till att förändra detta, IKT i undervisningen låter mer som ett drömscenario. Medan 

både lärare B och C har större erfarenhet och även använder/har använt det mer i 

undervisningen. Här finns det även planer på att förbättra och köpa in användbar teknologi. 
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7.1 Egen reflektion, vidare forskning 

Om skolan ska kunna förändras och använda nya tekniker tror jag att det krävs att den är 

öppen och kan anpassa sig. Lärarnas sätt att bemöta och se på IKT påverkar med andra ord 

hur IKT kommer att användas i skolan. Jag tror inte alltid att man är medveten om man har 

fastnat i ett visst synsätt utan man kan behöva upplysning om det och det kan ske på olika sätt, 

t.ex. genom möten med andra lärare eller genom fortbildning. Precis som Nordén (2008) 

skriver tror jag att läraren måste ta ansvar för sitt eget lärande, genom reflektion komma till 

insikt och kunna förändra sin undervisning och utvecklas i lärarrollen, för att underlätta 

elevernas läroprocesser. 

 

Idag finns det forskning och böcker med praktiska förslag på hur tekniken kan användas i 

undervisning, som t.ex. Essendrops (2007) bok Teknologistøttet musikundervisning. I skolan 

blir det dock lätt krockar mellan det som ses som centralt i ämnet, musiksynen och nyheter 

som IKT. Istället för att låta det bli ett hjälpmedel kan det väljas bort då det inte uppfyller den 

egna synen på hur musikundervisning ska genomföras och vad som är essentiellt i den. Då ny 

teknik framställs krävs kunskap kring tekniken och dess användbarhet. Dysthe (2003) skriver 

att det är genom kommunikation människan kan lära och utvecklas, utifrån detta vill jag påstå 

att det behövs forum där musiklärare får träffas för att få kunskap om tekniken och där de får 

diskutera sin inställning och sitt synsätt för att kunna få ny kunskap och utvecklas. Får lärare 

inte denna kunskap och möjlighet till utveckling blir det svårt för dem att använda ny teknik i 

sin egen undervisning. Väljer jag mellan Essendrops (2007) två olika strategier att använda 

vid förändringar hoppas jag att tryggheten för lärare inte sitter i den existerande värdegrunden 

för musikpedagogiken utan att lärare hjälper sina elever att utveckla sin egen förmåga att 

hantera osäkerheten som uppstår då man möter nya fenomen. 

 

Denna studie tycker jag har varit väldigt intressant att göra och den har gett mig erfarenhet 

och väckt många nya frågor. Genom att göra intervjuer fick jag komma ganska nära de lärare 

jag samtalade med. Något man kanske skulle gjort för en ännu djupare förståelse och analys 

är att observera de lärare man intervjuat för att se hur deras inställning tar sig i uttryck i 

praktiken. Ser man till den komparativa ansatsen tycker jag att det fanns belägg för att göra 

den, då det finns likheter och skillnader som är intressanta för att se vilken inställning några 

musiklärare har till IKT. Däremot kan jag så här i efterhand se att det var lite som att jämföra 

äpplen och päron. Det finns likheter, båda har fruktkött, kärnor osv. men smak och utseende 
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är olika. Detta gjorde att det var svårt att göra en generell slutsats, istället konstaterades 

olikheter/likheter. Min bedömning är ändå att resultatet är av intresse, vid tillfällen för 

utveckling är det bra att ha olika preferenser och ta del av andras erfarenheter för att sätta upp 

sina mål vart man vill eller inte vill nå.   

 

I denna studie har lärarnas attityd studerats men givetvis finns det många fler faktorer som 

påverkar, utbildning och ekonomi har bl.a. nämnts. Något som inte nämnts är att även 

elevernas attityder gentemot IKT är en faktor som påverkar den undervisning som bedrivs. 

Hur upplever lärarna elevernas attityd till IKT? Är det något eleverna vill arbeta med eller inte 

och påverkar detta lärarnas val i hur mycket IKT som används? Detta är något som jag tycker 

skulle vara intressant att forska vidare i.  

 

En sak kommit fram i denna studie är att lärarna har ganska olika erfarenhet och utbildning 

inom IKT. Ett förslag på forskningsområde utifrån detta är att undersöka hur inställningen och 

användningen av IKT på lärarutbildningen ser ut, påverkar detta studenternas inställning och 

deras kommande praktik? I min utbildning har jag fått prova lite av varje vilket varit bra, men 

det gör också att jag inte riktigt känner mig säker på något av programmen som t.ex. Sibelius 

och Cubase. För mig har denna studie varit intressant göra då jag ser att inställningen 

påverkar, detta kommer följa med mig i min egen praktik där jag förhoppningsvis vågar vara 

öppen för nya möjligheter och sätt att bedriva undervisning.  
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Bilaga 1 

Intervju 

 

 Vad är IKT för dig i musiksammanhang?                                                                    

 Vad har du själv för upplevelser av IKT?                                                                                   

 Vad har du för erfarenhet av IKT i din undervisning?                                                                            

 Hur ser din årsplanering av musikämnet ser ut? Om du ritar ett cirkeldiagram, hur stor 

del får varje moment? 

 Använder du dig av IKT när du planerar? 

 Använder du dig av IKT i musikundervisningen när, hur, vad och varför? 

 Vad står det om IKT i Lpo 94/kursmålen? 

 Hur mycket styr Lpo 94/kursmålen? 

 

 

 

 

Interview 

 

 What does ICT mean to you in a musical context? 

 What are your experiences of ICT? 

 What are your experiences of ICT in teaching? 

 How does your annual planning of music education look like? If you draw a pie chart, 

what would the size for each part be? 

 Are you using ICT when you plan your classes? 

 Are you using ICT in music education when, how, what and why? 

 What does the New Zeeland and your local curriculum has to say about ICT? 

 How much do the New Zeeland and your local curriculum control your teaching? 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Mjukvaror och webbsajter 

 

Audacity – fri programvara för inspelning och redigering av ljud. 

Chordie – webbsajt med tabbar, ackord och texter till sånger.   

Cubase – program för musikproduktion. 

Garageband – en programvara för Mac där man kan träna att spela olika instrument och 

spela in och mixa.  

Google – sökverktyg på nätet. 

Guitar Hero – ett tv-spel där man spelar gitarr.   

Guitaronline – en webbsajt som erbjuder gitarrlektioner. 

Harmony Central – Online Community för musiker.  

lektion.se – webbsajt för lärare, med tips och idéer.  

LetsSingIt – Community för musiker där du bl.a. kan hitta sångtexter.  

Logic – programvara för inspelning. 

Movie Maker – programvara för filmredigering. 

msn – ett chattverktyg.  

Music 2000 – programvara för inspelning. 

Musician – ett frågespel på datorn med flersvars alternativ. 

Note Attack – ett spel på datorn för att träna noter.  

Photoshop – ett bildredigeringsprogram. 

Playstation – en spelkonsol. 

Riper – programvara för att kunna konvertera och editera musik. 

Sibelius – programvara för komponering och arrangering av musik. 

SingStar – ett tv-spel där man sjunger. 

Skype – en tjänst på nätet där man kan ringa gratis. 

Spotify – en tjänst man kan köpa för att få lyssna på musik, utan att behöva ladda ner den.  

Youtube – en webbsajt med videoklipp.  

 

 

 

 


