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Abstrakt
Denna studie är inriktad mot gymnasieskolans estetiska program och till musikinriktningen där 
musikpedagogers förhållningsätt, arbetssätt och IT-kompetens undersöks. Undersökningen är 
en kvalitativ studie där fyra musikpedagoger har intervjuats. Resultatet visar att dessa 
pedagoger använder IT som verktyg i musikundervisningen och att de ser det främst som ett 
hjälpmedel. Användningsområdena är dels informationssökning och kommunikation, dels 
inspelnings- och arrangeringsprogram som integreras med IT-verktygen. Informanterna 
upplever att tillgängligheten till IT har gjort att läromedlen förändrats och blivit digitala inom 
musikundervisningen. IT har till skillnad från tidigare gjort det möjligt att snabbt ta fram 
material till undervisningen. Avgörande faktorer för om musikpedagoger använder IT i 
undervisningen är tillgång, kompetens och intresse. De lärare som intervjuats menar att 
eleverna förväntar sig att de använder den IT som finns på skolan. IT-kunskapen är varierande 
bland informanterna. Männen visar och uttrycker ett större intresse för IT än vad de kvinnliga 
pedagogerna gör. En möjlig orsak till att kvinnornas intresse inte är lika starkt som männens 
kan bero på att kvinnorna i denna studie är nyanställda och inte har kommit igång med IT fullt 
ut. 

Nyckelord: IKT, Digital musikmediering, IT och musik, IT-verktyg.
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1. INLEDNING

Inom gymnasieskolans estetiska program finns flera inriktningar och i den här 

undersökningen kommer jag att studera musikinriktningen. Programmet inbjuder till att 

utvecklas musikaliskt genom att likasinnade klasskamrater får växa tillsammans i en estetisk 

läromiljö. 

På 1990-talet förbättrades tekniken som gjorde det möjligt att använda IT som läromedel i 

skolorna. Enligt Ericsson (2002) finns idag IT hemma hos eleverna, i form av exempelvis 

dator, inspelningsstudio, mp3-spelare och mobiltelefon. Medierna används för information 

kommunikation och musikproduktioner. Skolverket (2005) framhåller att fyra av fem elever 

har tillgång till datorer med musikprogram hemma och då ska vi ha i åtanke att den 

undersökningen gjordes 2003, det vill säga för sex år sedan. 

I samband med min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) såg jag att elever följer med i 

teknikutvecklingen. Många elever tar med sin egen musik in i klassrummet via iPod och 

mobiltelefoner. Ericsson (2002) anser att ungdomar idag är delaktiga och aktiva i 

musikutbudet i multimedieutvecklingen. Skolverket (2005:14) visar att den ”Den 

massmediala spridningen av musik har inneburit en kulturell revolution genom tillgänglighet, 

blandning och sammansmältning av olika musikformer och genrer från olika kulturer och 

samhällen.” De mest kända plattformerna för ungdomar idag är YouTube och MySpace och 

där musikproduktioner fritt läggs ut för andra att ta del av. Dessa sajter använder ”streamad” 

teknik för överföring av musikfiler, vilket innebär att musikfilerna ligger på en webbserver. 

När man klickar på en länk laddas filerna upp i realtid. Fördelen är snabbheten och att ingen 

datainformation sparas på individens dator. 

Multimedieutvecklingen är ständigt i förändring och nya produkter tillkommer på marknaden. 

Detta gör att tillgängligheten på multimediala produkter är stor, vilket leder till en ökning av 

IT-användandet bland eleverna. Det här var tydligt under mina VFU-perioder. Med detta som 

bakgrund vill jag ta reda på hur musikpedagoger använder IT i musikundervisningen. 
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1.1 Bakgrund

Mitt val att studera till gymnasielärare med ämneskombinationen musik och media känns bra, 

det är två ämnen som präglas av IT. Eget intresse för IT och lärande började med en första 

dator på 80-talet, användningsområdet präglades då av TV-spel. Nu används datorn främst till 

informationssökning, kommunikation, bildbehandling och som arbetsredskap för 

musikskapande. 

Musik för mig handlar om att uttrycka sig konstnärligt och kreativt i någon form, att kunna 

uttrycka sina känslor med ett instrument. Med hjälp av IT finns möjlighet att producera, 

editera och distribuera musik till andra genom att paketera en produkt. Ett exempel på detta är 

att producera musik och konvolut för att lagra i form av en cd-skiva för att i ett senare skede 

sprida vidare musiken. Ett annat exempel på paketering skulle kunna vara en livespelning, där 

IT används som hjälpmedel i framträdandet i form av storbildskärmar i bakgrunden. 

Mottagaren uppfattar upplevelser med hjälp av IT, något som bidrar till att hon/han får en 

helhet. Persson (2004) menar att upplevelser i alla tider har varit centrala för människan och 

ser att paketering och estetiseringen av produkter är något som ingår i kategorin upplevelser. 

Mottagaren vill få en helhetsuppfattning, varför det är viktigt att innehåll och form är 

enhetligt. Detta skulle kunna överföras till musikpedagogers läroprocesser med elever. 

Musiklärarens uppgift är att fylla lektioner med innehåll och form på ett lämpligt sätt så att 

eleverna entusiasmeras och stimuleras till ett fortsatt lärande, vilket förhoppningsvis leder till 

ett fortsatt musicerande och utveckling utanför skolan. Läroplan för de frivilliga 

skolformerna (Lpf94:5) redogör skolans syfte för elever: ”Skolan har uppgiften att till elever 

överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället.” 

Min nyfikenhet kring IT har vuxit fram under mina studier vid Umeå universitetet. Det är 

intressant att undersöka hur musikpedagoger på estetiska programmet i musikinriktningen 

använder IT som verktyg i musikundervisningen. Resultatet av denna studie kommer att vara 

till nytta i en kommande yrkesroll som musikpedagog.
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1.2 Definition av IT

IT står för informationsteknik (TNC, 2009). IT är ett stort och vitt begrepp som idag innefattar 

mycket. Ordet kommunikation är det som har tillkommit i begreppet och medfört en ny 

förkortning IKT som står för informations och kommunikationsteknik. Internationellt används 

förkortningen ICT, Information and Communication Technology (OECD, 2008). IT omfattar 

förutom dator och Internet även samtida interaktiva medier, något som innebär att information 

och material kan editeras och spridas vidare i olika medier. Exempel på medier som är 

föränderliga är ljud, bild, text och film. I denna undersökning kommer det allmänna uttrycket 

IT att användas som är ett samlingsnamn för informations- och kommunikationsteknik.

1.3 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur musikpedagoger på Estetiska programmets 

musikinriktning använder sig utav IT i undervisningen och vilket förhållningssätt, arbetsätt 

och IT-kompetens de har samt att förstå deras motiv till IT-användning i undervisningen. 

1.4 Frågeställningar

– Hur används IT i musikundervisningen?

– Varför använder musikpedagogerna IT?

– Vilken IT-kunskap har musikpedagogerna? 

1.5 Disposition

Efter att ha introducerat syfte och frågeställningar kommer en litteraturöversikt där aktuell 

forskning belyser intresseområdet. Efter det presenteras metoden i undersökningen vilket 

innefattar hur insamlat material och urval gjorts och bearbetats. Därefter uppvisas resultatet 

som anknyts till tidigare forskning. Slutligen kommer en diskussionsdel där metod och 

resultat knyts i hop med tidigare forskning och egna tankar från undersökningen. 

Avslutningsvis presenterar jag idéer på hur detta resultat kan leda till fortsatt forskning kring 

Estetiska programmet och musikinriktningen.
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2. LITTERATURÖVERSIKT

Litteraturöversikten innehåller både svensk och internationell forskning som innefattar 

utvärderingar, avhandlingar och rapporter. Litteraturen är uppdelad i fyra delar, som 

presenteras var för sig. I den första delen finns inlärningsteori som är en övergripande del i 

undersökningen. Den andra delen är vad styrdokumenten säger om läroplan, estetiska 

program och musik på gymnasiet. Den tredje delen handlar om vad forskningen säger om IT i 

skolan. Avslutningsvis tar sista delen upp hur forskning ser på musik- och IT-verktyg, som 

tillsammans används integrerat i musikundervisning.

2.1 Sociokulturellt perspektiv

Undersökningen görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv där musikpedagoger som bedriver 

undervisning med hjälp av IT studeras.  Undervisningen i musik sker i sociala sammanhang 

där elever tillsammans med lärare använder sig av IT som en del av läroprocessen. Elever 

bearbetar ny information med tidigare kunskap tillsammans i grupp vilket leder till ny 

kunskap bland elever. Sättet de kommunicerar på sker genom språk, bild och ljud vilket 

resulterar i att eleverna tar intryck av varandra och medför att de praktiserar och övar med 

instrument och tillägnar sig den nya kunskapen. Även om läraren använder det talade språket 

menar Dysthe (2003:46) att redskapen ”böcker, film och video” används i ”komplicerade 

samspel” mellan den lärande och att ”det viktigaste medierande redskapet för människan är 

språket.” Dysthe menar att ”sociokulturell inlärningsteorin är hur språket kan fungera som ett 

kulturellt medierande redskap.” Hon använder begreppet mediering som härstammar från 

Vygotskij och hans tankar kring lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dysthe 

beskriver begreppet mediering så här: ”pedagogiskt tänkande är ”mediering”, eller 

förmedling, som används om alla typer av stöd eller hjälp i läroprocessen antingen det är 

personer eller verktyg i vid mening (”artefakter”).” (Dysthe, 2003:45).  

Säljö (2000:81) menar att fysiska, ”liksom intellektuella/språkliga, redskap medierar 

verkligheten för människor i konkreta verksamheter.” Han beskriver begreppet medierar så 

här: 
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Begreppet medierar – som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) – antyder således att 

människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar 

vi den med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra 

sociala praktiker. (säljö, 2000:81)

Säljö (2000:81) framhåller att vårt tänkande präglas utav att vi lever med vår kultur och 

därigenom ”dess intellektuella och fysiska redskap.” Dysthe beskriver datorn som ett fysiskt 

redskap och säger:

Redskapen  medierar  lärande  på  många  olika  sätt.  Böcker,  film  och  video  fungerar  som 

informationskälla för studenter; anteckningsboken, pennan och datorn är fysiska redskap som 

medierar organisation, lagring och vidareutveckling av innehåll i texter eller egna tankar. Detta 

är i och för sig självklara saker, men i sociokulturell inlärningsteori ägnar man sig t.ex. åt det 

ofta komplicerade samspel mellan redskapet och den lärande. (Dysthe, 2003:46)

2.2 STYRDOKUMENTEN

Det styrdokument pedagogerna har att förhålla sig till är främst läroplan, kunskapsplaner och 

lokala kursplaner. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) framhåller att skolan ska 

sträva mot flexibla lösningar och arbetsformer, skolan skall fortlöpande analysera och 

ifrågasätta sina undervisningsmål, arbetsformer och pröva nya metoder. (Skolverket, Lpf94)

Skolan har till uppgift att överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta 

och verka i samhället./…/Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och 

miljöfrågornas  komplexitet  ställer  nya  krav  på  människors  kunskaper  och  sätt  att  påverka. 

Elever skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa 

problem både självständigt och tillsammans med andra. (Lpf94:8) 

Skolverket (2009) skriver att estetiska programmets syfte är att ”ge eleven grundläggande 

kunskaper inom kultur och estetik samt att ge möjlighet att allsidigt utveckla sin förmåga till 

skapande, inlevelse och uttryck.” Det vill säga eleverna skall kunna analysera uttryck inom 

olika konstarter samtidigt som de förbereder sig till högre studier, såväl inom estetiska 

områden och andra verksamhetsområden inom skolan. När det gäller ämnet musik skriver 

Skolverket (2009) att det består av elva kurser som knyts till musik i Estetiska programmet. 

Kurserna är Instrument/sång nivå 1, 2 och 3, Ensemble A och B, Gehörs- och musiklära A och 
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B, Rytmik med dans, Scenisk musikprojekt. Kurser som ingår i ämnet musik strävar efter 

samverkan med varandra för att utveckla musikskapande och analysförmåga. Musik har med 

sina mycket varierande uttrycksformer stor betydelse för unga människor i dagens samhälle. 

Musik har utvecklats från att vara enbart en ljudupplevelse till att omfatta flera estetiska 

uttrycksformer i samverkan med varandra (Skolverket, 2009).

Estetiska programmet består av kärnämnen, karaktärsämnen och valbara kurser. Till 

inriktningen musik söker eleverna in på betyg, och vissa skolor har spelprov som del av 

antagningen. Skolverket (2008:172) Gymnasieskolans regelhandbok nämner att ”Genom 

användning av datorer i de estetiska karaktärsämnena ges tillfälle att praktiskt pröva 

möjligheterna att skapa bild, text, musik, ljud, ljus och rörelse.”

2.3 IT i skolan

Regeringen gav Halmstad högskola uppdrag att utvärdera IT i skolan mellan 2000-2003. 

Tebelius, Aderklou & Fritzdorf (2003:79) visar i sin omfattande utvärdering ITiS som 

incitament till skolutveckling att: ”Arbetslagen bedömde att IT till viss del används i högre 

grad i undervisningen än tidigare”, ”Däremot bejakade arbetslagen påståendet att ITiS- 

deltagande har medfört att de ändrat sitt arbetssätt med elever.” Arbetet med att stärka IT-

användningen kom redan 1994 då regeringen tillsatte en IT-kommission som hade till uppgift 

att öka IT-användandet i kommuner och skolor. IT i skolan skulle bli ett hjälpmedel i 

undervisningen samt leda till att förändra det pedagogiska förhållningssättet i skolan (Tebelius 

m.fl. 2003).

Utvärderingen visar att satsningar som gjorts under åren har som syfte att långsiktigt utveckla 

medborgarnas datorkunskap.  Förfarandet är att integrera IT i skolan och ge elever kunskap i 

att använda IT oavsett socioekonomisk status. Att tekniken har kommit in i klassrummet 

medför att pedagoger kan jobba med nya arbetsformer och andra tankesätt, något som lett till 

nya läroprocesser. Utvärderingen kom fram till att IT i skolan bidrar till att lärarna får syn på 

elevernas varierade kompetens inom den nya tekniken. När det gäller IT har det varit upp till 

kommunerna och den enskilda skolan att själva avgöra hur de tar del av tekniken. Mot den 

bakgrunden visar utvärderingen att skolorna i stor utsträckning har tillgång till datorer men att 

variationer förekommer. 
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Tebelius m.fl. (2003) nämner i utvärderingen att Wallin (2000) visar att svårigheter som 

framkom i samband med utvecklingen av lokala skolplaner är att samtal och reflektioner över 

verksamheten och möjligheten att kunna analysera detta i förhållande till skolplanen uteblir. 

Författarna menar att datorns ökade användning i skolan på 90-talet medförde att många 

pedagoger inte hann med sin egen kunskapsutveckling. ”Här framkom bland annat brist på 

pengar för inköp av hård och mjukvara” (Tebelius m.fl., 2003:5).

Myndigheten för skolutveckling (2007:5f:24) Effektivt användande av it i skolan redovisar 

positiva aspekter med IT-användning, i likhet med resultat som regeringens och Tebelius m.fl. 

(2003) utvärdering från Halmstad visar. Myndigheter för skolutvecklingen (2007) visar att IT-

användningen ger positiva effekter som:

En ökning  av  elevers  motivation  och  färdigheter,  ökad  självständighet  samt  utveckling  av 

arbete i grupp. En ökad motivation hos eleverna leder i sin tur till ökad uppmärksamhet och 

ökad engagemang under lektionerna, vilket främjar eleverna. (Myndigheter för skolutveckling, 

Rapport 17, 2007:5)

Myndigheten för skolutveckling (2007) ser dessutom ett resultat som visar på ökad planering, 

förberedelser och uppföljning av lektionerna, vilket leder till effekter på elevers fokuserade 

och  lärande  när  IT-inslag  finns  med  i  undervisningen.  En  viktig  aspekt  som  tas  upp  i 

Myndigheten för skolutveckling är att det finns svårigheter att dra slutsatser i och med att det 

beror på vilken situation och i vilket användningsområde pedagogen använder IT.

Studier  visar  också  ett  starkt  samband  mellan  det  sätt  som  IT  används  på  och  elevers 

kunskapsinhämtning. Detta indikerar en viktig komponent i lärarens och dennes pedagogiska 

förhållningssätt till IT. Det finns dock vissa problem med att påvisa detta direkta samband som 

beror på att det är svårt att dra generella slutsatser kopplade till en viss situation, en viss typ av 

användning eller ett visst pedagogiskt synsätt.  Man kan dock säga att ju mer inbäddad eller 

integrerad en specifik teknik är desto högre är effekten, vilket är en viktig slutsats när det gäller 

synen på IT i lärandet. (Myndigheten för skolutveckling, rapport 17, 2007:5)
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Utbildningsdepartementets utvärdering SOU:109 (2008) En hållbar lärarutbildning drar 

några slutsatser om hittills utförda forskning kring IT i skolan: 

• IT gör stor nytta vid pedagogisk användning för elever med fysiska eller sociala 

funktionshinder. 

• IT medför en mängd nya möjligheter för undervisning och lärande.    

• IT förbättrar resultaten av lärande under vissa givna förutsättningar.    

• elever är ofta mer kunniga på IT-området än sina lärare, vilket minskar lärarens 

benägenhet att använda IT i undervisningen.    

• användning av IT har en ofta positiv inverkan på miljön (genom t.ex. simulerade 

laborationer, minskat resande och effektivt resursutnyttjande).    

• stora resurser har satsats nationellt och internationellt på att öka användningen av IT i 

skolan och utbildning.    

• användningen av IT förutsätter en medveten pedagogik och att IT integreras i 

utbildningsplanerna.    

• att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur IT bör och kan utnyttjas i 

utbildningssammanhang. (SOU:109, 2008:174)

De nordiska länderna betraktas som världsledande enligt studien Benchmarking Access and 

Use of ICT (Empirica, 2006:2f) när det gäller användandet av IT i undervisningen samt att ha 

tillgång till Internet. Sverige hamnade på tredje plats 2001 och på femte plats 2006 av de 27 

länderna som deltog i undersökningen. Tebelius m.fl. (2003) utvärdering visade på samma 

sak, nämligen en god tillgång av datorer i Svenska skolor. Hälften av pedagogerna i skolan 

upplevde att det inte hade någon speciell inverkan på inlärningen om de hade en dator i 

klassrummet eller inte (Empirica, 2006:40). De uppfattade sin egen IT-kunskap som långt 

ifrån tillfredsställande. Empirica studie visar att IT har en positiv effekt på skolans 

övergripande mål och att det förbättrar elevernas inlärning och utveckling. För att ta till vara 

på möjligheter och effekter som IT ändå för med sig menar Myndigheten för skolutveckling 

(2007:8) att: ”Men för att ta tillvara på möjligheterna krävs att IT används på ett klokt och 

genomtänkt sätt.” 
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Myndigheten för skolutveckling (2003) Strategi för IT i skolan styrker tidigare forskning att 

datortätheten och Internetanslutningar i svenska skolor är relativt hög i jämförelse mot andra 

länder. Däremot hävdar de att svenska lärare är mindre benägna på att använda IT än 

internationella kolleger, de menar också att IT är ett kraftfullt utvecklingsverktyg och att 

pedagoger märker av att det ställs krav på grund av ökade förväntningar. Med hänsyn till att 

pedagoger använder flera verktyg integrerat skriver Myndigheten för skolutveckling (2003:9) 

”Samtidigt visar erfarenheter att de bästa resultaten nås när olika verktyg eller metoder 

samverkar.” De positiva synpunkterna som nämns är:

Ur ett pedagogiskt perspektiv har framhållits att IT erbjuder nya möjligheter att kunna anpassa 

såväl material, metoder som arbets- och redovisningssätt i skolan till varje elevs förutsättningar 

och  behov.  Informations-  och  kommunikationstekniken  gör  det  också  möjligt  att  öppna 

klassrummet mot omvärlden, i form av kontakter med närsamhället och ett ökat internationellt 

engagemang. IT kan också bidra till  ökad förståelse av abstrakta företeelser  och komplexa 

samband.  Slutligen  brukar  det  framhållas  att  man  med  hjälp  av  IT  kan  förändra  skolans 

organisation och arbetssätt. (Myndigheten för skolutveckling, 2003:2)

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling – Attitydundersökning skriver att: ”Såväl en 

bred majoritet av gymnasieeleverna som flertalet lärare upplever den pedagogiska nyttan av 

IT i skolarbetet som stor” (KK-stiftelsen, 2006:5).

KK-stiftelsen visar att en majoritet av gymnasieeleverna ansåg att deras lärare hade 

tillräckliga kunskaper om IT. Eleverna upplever att deras lärare har stor IT-kunskap, medan 

pedagogerna själva upplever att det inte har tillräckligt med kunskap. Skolledningar generellt 

sett menar att de upplever mera fördelar med IT i skolan än både pedagoger och elever. Här 

ser vi återigen hur komplex bilden är av IT-användningen och vad de olika aktörerna 

upplever. 

I utvärderingen Skoledare om skolledarrollen mitt i IT-utvecklingen har Anki Gundhäll – 

Wood (2002) behandlat och sammanställt hur skolledare uttalar sig om IT i skolan. Här 

skriver författaren ”desto mer IT-kunskap som finns desto mer pedagogiska infallsvinklar har 

vi att utgå ifrån. Det underlättar för arbetslagen och öppnar upp nya kunskapsdörrar för 

skolans elever” (Gundhäll – Wood, 2002:12). En annan skoledare menar att IT-användandet 

kräver ”minst lika mycket planering, variation och eftertanke som traditionella 

undervisningsmetoder.” En tredje skolledare menar att IT-utrustningen i deras skola har ökat 

9



lavinartat. ”Hela skolans verksamhet dokumenteras i stillbilder och videofilm” (Gunhäll - 

Wood, 2002:28). Skolledaren menar att allt sker digitalt och läggs ut i en digital tidning på 

skolans hemsida, det resulterar i att skapa en vi-känsla på skolan. När någon person på skolan 

saknar IT-kunskap, hjälper eleverna och pedagogerna till när problem uppstår (Gunhäll - 

Wood, 2002). 

Författarna Nilson & Weaver (2005) menar i boken Enhancing with Laptops in the 

Classroom att det finns en mängd olika sätt att arbeta med bärbar dator i ett klassrum. Deras 

perspektiv beskriver klassrumspedagogik utifrån ett pilotprojekt som startade 1998 på ett 

ingenjör- och vetenskapsprogram på Clemson University i USA. Projektet visade att många 

fakulteter var först skeptiska till datoranvändandet i klassrummet utifrån tidigare erfarenheter 

med otillåten Internetsurfing och fusk i klassrummen. 2002 avslutades projektet där 

användning av bärbara datorer används huvudsakligen i undervisningen. Under projektet 

studerades studenters beteende och studenter fick träning i att hantera datorn i olika 

klassrumssituationer. Studenterna i projektet fick uppleva fördelar med att vara delaktiga med 

bärbar dator i undervisningen. Det resulterade i att skolan kom till rätta med Internetsurfning, 

e-post och fusk under lektionstid. Som en följd av projektet blev klassen mer interaktiv med 

IT och studenterna motiverades till nya läroprocesser. Nilson & Weaver (2005) skriver:

We learned from the survey results that most students and faculty agree that students are more 

engaged and learn more in the laptops classes than in the traditionally taught classes. (Nilson & 

Weaver, 2005:7)

Riis (2000) ser i sin enkätundersökning att flertalet av lärare, närmare 90 procent uppger att 

de har tillgång till dator i sina hem. Men när det gäller IT-kunskapen säger författaren:

En stor andel, ca 80 procent, bedömer sin förmåga att tekniskt hantera datorn/IT som god eller 

mycket  god.  Vad  gäller  lärarnas  pedagogiska  kompetens  i  handhavandet  av  dator/IT  i 

undervisningen har vi dock en annan bild från skolbesök vi gjort. Många lärare framhåller i 

detta sammanhang sitt missnöje med att nästan aldrig får gå kurser där man diskuterar dator/IT-

användningen  ur  ett  pedagogiskt  perspektiv.  Idag  handlar  kurserna  om  att  hantera  olika 

program. (Riis, 2000:72)     
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Riis (2000) menar att de flesta pedagoger har accepterat förekomsten av IT-användandet i 

skolan. Hon anser att det finns en del lärare som vägrar, men att dessa har liten betydelse ”ur 

organisationen eller systemets perspektiv.” Riis anser att användandet av IT förväntas leda till 

förändrade arbetssätt. Hon menar även att pedagogen ”skall lämna sin gamla roll och bli 

handledare eller coach och inspirera elever i deras lärande.” Riis fortsätter med ”Att lära 

elever att lära är en av skolans huvuduppgifter” (Riis, 2000:57).   

2.4 IT-verktyg i skolan

Petter Dyndahl (2004:11) Nordisk musikkpedagogisk forskning skriver att: ”musikk-

teknologien i større grad har fått karakter av å være et personlig lærningsverktøy for skapande 

aktivitet.”  Dyndahl ser IT som ett kreativ interaktivt verktyg, där musikverktygen ingår som 

genuint stimulerande komponeringsmiljöer. Dyndahl menar att komponeringsaktiviteten 

kantats av tre problem i musikundervisningen. Det första är underförstått och innebär att 

innan eleverna börjar komponera måste de ha uppnått en viss nivå. Det andra är att eleven 

teoretiskt och praktiskt måste kunna komponeringsverkygets funktioner. Det tredje är tillgång 

till kompetenta musikpedagoger i klassrummet.

Scheid (2009) beskriver hur utvecklingen och utvidgningen av musik sker via samtida medier 

och där ungdomar snabbt utforskar och ser kopplingar mellan musik och bilder i exempelvis 

YouTube eller MySpace som en del i ett koncept. Scheid beskriver hur Gullö (2008) 

diskuterar att medietekniken har blivit billigare och användarvänligare, därmed har rollerna 

mellan artist, inspelningstekniker och producenter suddats ut. 

Folkestad (1996a) menar att ungdomar lever med media omkring sig och att de integreras 

med kulturer globalt. Ungdomar skapar musik med hjälp av ny teknik. Att äga en 

hemmastudio är ekonomiskt möjligt på grund av sättet att spela in har förändrats, med tanke 

på hur en traditionell studiomiljö såg ut tidigare.  Med den nya digitaltekniken har 

utvecklingen tagit riktning mot digitala trummor, syntar, midi-utrustning samt exempelvis 

sättet att arrangera musik på har förändrats radikalt. Folkestad (1996a:5) beskriver hur han 

1989 undersökte hur digital teknik nyttjades av lärare. Det Folkestad såg var att nya aktiviteter 

tillkommit i större utsträckning än tidigare. En av dessa aktiviteter är att elever nu själva 

skapar musik via den nya tekniken. 
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Riis (2000) menar att datorutrustning är dyrbar och står i kontinuerligt behov av 

uppdateringar vilket gör utrustningen dyrbar och svåranvänd. Hon menar även att tekniken 

krånglar, tar plats och kostar pengar, vilket resulterar att tekniken inte blir så lättanvänd som 

man skulle önska. Folkestad (1996a) framhåller att professionella musikprogram är bättre 

lämpade för elever, än musikprogram som enbart är riktade mot barn. Den orsak som 

Folkestad nämner är att layouten är anpassningsbar och kan skiftas efter behov.

Folkestad (1996b) menar att det finns skillnader mellan könen i hur de använder sig utav 

datorer och teknik. Han menar att pojkar ligger före i teknikanvändningen och att deras 

intresse är orsaken till försprånget och inte kunskapen. Samma orsak har Vesterlund (2001) 

kommit fram till. Nilsson (2002) har tittat hur barns musikskapande med digitala verktyg sker 

och kommit fram till att barnens process i sitt skapande måste få ta tid. Barn kan sitta i flera 

timmar med sitt skapande (Nilsson, 2002:208).

3. METOD

Undersökningen använder en kvalitativ metod och utgår från intervjuer med fyra 

musikpedagoger. Alla informanter undervisar på gymnasieskolor och Estetiska programmet 

med inriktning mot musik. Starrin & Renck (1996:53) anser att: ”Kvalitativ metod är således 

en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenhet eller egenskapen hos 

någonting.” I den här delen presenteras varför jag valt kvalitativ metod och de etiska 

övervägande som finns. Efter det visar jag hur jag gått till väga med urval av informanterna 

och själva genomförandet av intervjuerna. Därefter uppvisas hur informanterna 

dokumenterades och hur databearbetningen genomförts.

3.1 Kvalitativ metod

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning och att använda mig av intervjuer med syfte 

att få en djupare förståelse som utvecklas i samtal med fyra musikpedagoger. Jag anser att 

fyra pedagoger räcker för att undersöka mitt syfte. Kvale (1997) menar att den som ställer 

frågorna ska ha förhållandevis öppna korta frågeställningar för att ge informanten utrymme 

och inte avbryta under intervjun. Utifrån Kvales rekommendationer började mina frågor med 
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”hur, berätta, vad, vilka, anser ni” (se bilaga 2). Kvale menar att det mest optimala är korta 

frågor och långa svar. Han ger uttryck för att en kvalitativ forskningsintervju har likheter med 

terapeutiskt samtal där intervjuaren måste vara uppmärksam på de olika riktningar samtalet 

kan medföra. Det vill säga svar som leder in på parallellspår och kommer ifrån själva 

frågeställningen. Stensmo (2002:121) hänvisar till fenomenologi och menar att: ”intervjun ger 

svar på hur ting och händelser i omvärlden framträder i just den intervjuades medvetande.” 

Han beskriver begreppet så här:

Intervjun är fenomenologins främsta datainsamlingsmetod, då en intervjuare med sina frågor 

får tillträde till en intervjuads medvetande och skaffar sig en bild av dennes upplevelser och 

erfaranden./…/Man kan därför inte säga att en viss upplevelse kan vara ”rätt” och en annan 

”fel”. (Stensmo, 2002:121)

Utifrån informanternas personliga förhållningssätt och uppfattningar om intresseområdet delar 

jag Stensmo och Kvale uppfattning om att intervjun är bäst lämpad för djupanalys, med tanke 

på att fenomenet sker spontant utifrån informanternas erfarenheter och upplevelser. Larsson 

(1994) beskriver fenomenologiskt begrepp på följande sätt.

Enligt en fenomenologisk tradition handlar det om att sätta parentes om förförståelsen, dvs alla 

förutfattade meningar vi har om fenomenet vi önskar beskriva/.../Fenomenologin är i och för 

sig ett perspektiv, men det man menar är att man skall bortse från våra förutfattade meningar 

om det speciella fenomenet. (Larsson, 1994:166)

3.2 Etiska övervägande

Etiska övervägande har utgått från de etiska råd och regler som utarbetats av Humanistiskt-  

samhällsvetenskapliga forskningsråd (HSFR). Starrin & Svensson (1996:39) skriver att 

förhållningssättet bör vara: ”att inte skada någon, rätten till anonymitet, öppenhet (informed 

consent) och att inte kränka privatlivet.” Mot bakgrund av detta har informanterna tagit del av 

information via e-post och telefon vid flera tillfällen. De är helt i samförstånd med att studien 

kommer e-publiceras och att all information behandlas konfidentiellt. Pedagogerna kommer 

att anonymiseras enligt riktlinjer vilket innebär att: ”Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentiellt och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (HSFR, 2009:12). Utifrån dessa 

riktlinjer formades ett presentationsbrev där jag förklarar att de kommer att anonymiseras i 
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studien och all data behandlas konfidentialitet och användas endast i forskningssyfte. (se 

bilaga 1)

3.4 Urval och genomförande

När det gäller urval begränsades undersökningen till gymnasieskolor och det estetiska 

programmets musikinriktning. I och med att mina två ämnesval i lärarutbildningen är musik 

och media ser jag det som en förmån att få undersöka min egen yrkesgrupp, nämligen 

musikpedagoger. Jag ansåg att det vore lämpligt att intervjua två kvinnor och två män för att 

få en jämn könsfördelning i min studie. Undersökningen utgår dock inte från ett 

genusperspektiv, även om delar av den problematiserar genusförhållanden rörande IT i denna 

studie. 

Informanterna är mellan 30-50 år och riktiga namn har anonymiseras och tilldelas fiktiva 

namn i alfabetisk ordning. Adam är musik- och matematik lärare. Beata är musiklärare. 

Charlie är musik- och engelskalärare, och den sista pedagogen Desirée är musik- och 

svenskalärare. Det som framkommer är att hälften av informanterna har andra ämnen än 

musik på sitt schema. 

På första skolan fick jag tillfälle att intervjua två pedagoger samtidigt, en parintervju med 

Adam och Beata. Den andra intervjun var med Charlie på en annan gymnasieskola. Det sista 

intervjutillfället var med Desirée, också den intervjun gjordes på ytterligare en gymnasieskola. 

Att första intervjun förekom i par upplevdes som positivt av mig utifrån att informanterna 

fyllde ut med klargöranden när en av pedagogerna tappade tråden, något som resulterade i att 

en stor mängd data kunde samlas. Parintervjun medförde att stämningen i blev god och 

avslappnad samt att mycket stoff kunde bearbetas. Därefter var det två enskilda intervjuer 

som var lite mer effektiva i utformningen på grund av intervjuarens ökade rutin och därför att 

de var individuella intervjuer.

Intervjuerna pågick i genomsnitt ca 30-40 minuter. För att inte påverka svaren och inte ställa 

ledande frågor har frågorna skrivits kortfattade. Enligt Stensmo (2002:123) bör frågor inledas 

med ”vad” och ”hur”. Intervjufrågorna e-postades ut i förväg till pedagogerna, (se bilaga 2). 

Dels för att de skulle kunna se helheten i vad undersökningen handlar om och dels för att de 
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skulle kunna förbereda sig mentalt inför intervjuerna. I parintervjun fick båda svara på samma 

fråga, i bland räckte det med att visa med handen vem som skulle svara.

När kontakt upprättats med pedagogerna var tanken att intervjun skulle ske i den enskilda 

pedagogens skola och i en lugn miljö för att inte få avbrott i samtalet. Informanterna gav 

själva förslag på rum som kunde användas vid intervjutillfällena. Jag anser att val av plats är 

viktigt. För det första att det är en trygghetsfaktor att den som intervjuar kommer in i en ny 

skola och inte tvärtom, det vill säga informanterna ska känna sig hemma och trygga i sin egen 

arbetsmiljö. Det andra är en tidsfaktor som pedagogerna har att ta hänsyn till när jag 

tillsammans med dem väljer tid och plats. Att få disponera över pedagogernas upplevelser och 

erfarenheter över en begränsad tid medför att hela intervjun bör vara så fri som möjligt utan 

störningar från omgivningen. 

3.5 Datainsamling

I samband med denna undersökning användes en Sharp MD-MT88H minidisc och en 

mikrofonmygga modell EM216 Vivanco. Kvale (1997) anser att fördelen med att digitalt 

dokumentera är att man kan koncentrera sig och fokusera på intervjun och frågorna. Med 

tanke på att data är digital och kan spridas vidare gäller samma etiska riktlinjer som HSFR 

nämnt tidigare. Mot den bakgrunden är det viktigt att informera om att informationen på 

bandet kommer att behandlas etiskt korrekt, det vill säga konfidentiellt och i forskningssyfte 

där endast jag förfogar över inspelningarna. Inspelningarna kommer att raderas inom en snar 

framtid.

3.6 Bearbetning av data

För att behandla de digitala inspelningarna valdes metoden att överföra intervjuerna från 

minidisc till datorn, fördelen med det är att lättare kunna bearbeta inspelningarna när det är i 

ett annat format. Därefter transkriberades intervjuerna. När allt var klart gjordes en 

pappersutskrift där alla intressanta svar markerades med överstrykningspenna för att 

tydliggöra det centrala i texten. Anledningen till att en markering görs är att få en tydlig 

överblick över frågorna samt för att klassificera uttalanden i rubriker utifrån 

forskningsfrågorna. 
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3.7 METODANALYS

Med tanke på att jag är ute efter en mer djupgående analys av intervjusvaren bestämde jag 

tidigt att den kvalitativa metoden passar undersökningen bäst. Anledningen är att 

informanterna fritt och spontant kan berätta om egna erfarenheter och upplevelser kring hur 

deras arbetssituationer ser ut. Kvale (1997:13) anser att ”genom samtal lär vi känna andra 

människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och den värld 

vi lever i.” Ur ett fenomenologiskt perspektiv dokumenterades pedagogernas upplevelser i 

stunden utifrån deras erfarenheter och föreställningar. Utifrån fenomenologins traditioner har 

jag försökt tona ner mina egna uttryck och förhållningssätt under intervjuerna för att inte 

undersökningen skall påverkats (Larsson, 1994).  

Ifråga om metoden valde jag att digitalt dokumentera intervjun med en minidisk eftersom 

metoden blir praktiskt hanterbar i bearbetningen samt att man slipper sitta med 

anteckningsblock och anteckna. Metoden ger kvalitetstid med pedagogerna vilket underlättar i 

nästa steg när analysen av data börjar. Informanterna informerades om de etiska aspekterna, 

helt enligt Stensmo & Kvale. Etiska regler framfördes i e-post, telefon och muntligt innan 

intervjuerna, (se bilaga 1). Ingen av informanterna hade synpunkter angående de etiska 

reglerna som behandlar konfidentiellt och anonymt i enlighet med HSFRs riktlinjer.

När det gäller att transkribera ser jag det som positivt, med tanke på att det är lättöverskådligt 

när jag ska hitta frågor och citat i texten. Däremot upplevdes vissa svårigheter med att 

informanterna använder talspråk och dialektspråk, dels för att de inte alltid avslutar sina 

meningar fullt ut och dels för att det blir svårare att hitta längre blockcitat.
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4. RESULTAT

I den här delen kommer undersökningen att presentera vad musikpedagogerna svarade och 

hur deras svar tolkats utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Resultatdelen är indelad i sex 

rubriker som är skrivna med utgångspunkt från frågeställningarna och data som insamlats av 

informanterna. Rubrikerna är: Hur pedagogerna definierar IT som begrepp, Det dagliga IT-

användandet, Ingångströskel till IT-verktyg, Fördelar och nackdelar med IT, Pedagogers 

kompetens inom IT och IT som kommunikationsverktyg. I samband med informanternas 

erfarenheter och upplevelser med IT kommer aktuell forskning att vävas samman med 

pedagogernas svar. Som avslutning på kapitlet sammanställs resultatet och en analys görs i 

förhållande till vad aktuell forskning visar.

4.1 Hur pedagogerna definierar IT som begrepp

När pedagogerna funderar kring IT som begrepp framkommer det att IT inte enbart är 

Internet, utan att det är mycket mer. Adam och Charlie menar att det har med all 

datoranvändning att göra. De menar att IT-verktyg innefattar musikverktyg som, exempelvis 

Sibelius och Cubase. Adam berättar att IT är en tvåvägskommunikation mellan lärare och 

elev, lärare och lärare, dessutom med skolledningen. Desirée kommer in på argumenteringar 

som att TV och video, och allting som förstärker budskapet också kan vara 

informationsteknik. Hon menar att IT kan innefatta dessa medier på grund av att 

informationen förmedlas genom tekniken och informationen kan utbytas av sändare och 

mottagare. Beata har liknande åsikter som Adam och Charlie det vill säga att IT inte bara är 

Internet utan att begreppet innefattar information, kommunikation och olika verktyg som 

används digitalt. Sammanfattningsvis är alla informanter förtrogna med begreppet och 

definitionen av IT. Desirée hade dock en liten avvikande syn än övriga och menade att 

tekniken är gammal, hon syftar till TV och video som också förstärker budskapet. Så här 

förklarade alla pedagoger begreppet IT:
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Ja det står för informationsteknologi, det är ju förkortningen, det man tänker på när man hör IT, 

åtminstone jag, ja allt som har med datoranvändning att göra. (Adam)

Men IT ja just de,  det är ju inte bara Internet  liksom./…/ Jag tycker informationsteknologi 

faktiskt är bra. (Beata)

Informationsteknik,  men det  kan ju vara allt  möjligt  det  känns som det  inte  behöver vara, 

Internet  utan  det  kan  vara  allt  möjligt,  det  kan  vara  att  man lär  sig  formatera,  skriva  ett 

dokument  i  Word  eller  rent  bruksmässigt  hur  man  använder  en  dator,  hur  man  använder 

Internet. Inte bara Google Internet sökning, utan det brukar vara synonymt hur man söker på 

Google. Men det kan vara lite allt möjligt, ljudinspelning eller bara hur man kan använda en 

dator på olika sätt. (Charlie)

Ja, informationsteknik eller teknologi, det är ju ett gammalt begrepp egentligen./…/ Istället för 

att berätta kan man ju visa bilder, det måste ju vara diabilder, projektor och OH-apparat, dator 

och jag menar det kom ju före projektorn. (Desirée)

4.2 Det dagliga IT-användandet

Samtliga informanter visade sig ha mycket gemensamt när det gäller deras sätt att använda IT, 

såsom att IT används till information och kommunikation i det dagliga arbetet. En vanlig 

arbetsuppgift för musikpedagogerna i undersökningen är att ”planka” låtar, detta moment 

underlättas med IT därför att de flesta låtarna redan är transkriberade av någon tidigare och är 

utlagda på Internet i form av tabulatur. Kommunikationen sker genom Fronter eller Moodle, 

som är de IT-verktyg som pedagogerna dagligen använder. När det gäller Internet och 

informationssökning är syftet att hitta; information, tabulatur, material, midifiler och lyssna på 

låtar genom YouTube. Genom kommunikationsverktyget kan pedagogerna; skicka e-post, 

registrera frånvaro, spara dokument, tillgängliggöra dokument till elever, inrätta prov och 

betygsregistrering. 

Myndigheter för skolutveckling (2007) ser en ökning av planeringsarbete och förberedelser 

med hjälp av IT, vilket pedagogerna också indikerar. Mot bakgrunden att det sker en ökning 

av IT-användandet nämner musikpedagogerna att informationssökning är den del som främst 

används, till exempel YouTube för att hitta musik. Pedagoger och elever går in och söker låtar 

på Internet, därefter bearbetas informationen via sociala sammanhang där lärandeprocessen 
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består av kommunikation mellan eleverna. Kunskap kan formas, kreativitet skapas och där 

färdigheter på instrumenten leder till exempelvis uppspelning, inspelning eller spelprov.

Desirée berättar om hur eleverna upplever att de hittat en guldgruva på Internet för att allt 

finns att tillgå där. Eleverna ger uttryck åt att de kan spela bara de har tabulatur utskriven, 

men när eleverna själva ska spela musiken visar det sig de inte kan spela. Beata nämner 

liknande situationer där elever söker på Google eller YouTube och säger att de hittat låtar de 

vill spela. 

Adam ger exempel på hur elever kan studera olika sajter på Internet och hittar låtar som är 

intressanta och där elever sedan diskuterar med varandra hur de vill att musiken skall 

uttryckas och spelas. Han ger exempel på hur det kan låta: ”Hur låter trumspelet på den här 

låten, ja lyssna in de här, jaha sådana grejer./…/ eleverna kommunicerar med varandra via IT, 

de är ju inne på alla möjliga sajter. MySpace och liknande.” (Adam)  

Informanterna uppger att samtliga elever i år 1 på gymnasieskolan lånar en bärbar dator under 

sin tid på gymnasiet, och menar att dessa elever tar del av IT mer än övriga elever som inte 

lånar bärbar dator. Detta medför enligt honom att årskurs 1 elever är mer integrerade med IT 

sammantaget än övriga elever och pedagoger som inte använder IT. Beata resonerar att när 

eleverna är nya på skolan och får en bärbar dator vill de vara ambitiösa och duktiga. Mot den 

bakgrunden finns koppling till Nilson & Weaver (2005) som i sin undersökning visar att 

elever kan integreras och motiveras med hjälp av bärbar dator och IT. Sammantaget upplever 

musikpedagogerna i den här studien att IT är lättåtkomlig, och att traditionella läromedel i 

musik det vill säga arbetsböcker och teoriböcker blir mindre viktiga i och med att 

informationen finns att tillgå med hjälp av IT.  

I musikinriktningen används digitala musikverktyg. Ett av dessa är programmet Sibelius, det 

är ett avancerat arrangeringsprogram som kan editera noter och tabulaturskift. Tabulatur 

används för stränginstrumenten gitarr och bas, och är skrift och filer som finns att tillgå på 

Internet. Syftet med att läsa tabulatur är att lära sig låtar och se hur ackord ska spelas på gitarr 

och bas. När det gäller Sibelius finns möjligheter att importera och exportera olika filformat, 

men även att spela upp det som noterats i form av ljud. 
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Ett annat verktyg som pedagogerna förfogar över är inspelningsprogram (sequencer). Dessa är 

digitala inspelningsprogram som används tillsammans med ljudkort. Programmen är en 

mjukvara som installeras i en dator och som gör det möjligt att spela in och editera musik inne 

i programmet. Det finns en mängd olika musikprogram på marknaden i dag. Merparten är 

dyra avancerade musikprogram som finns att köpa, men även gratisalternativ finns som 

exempelvis Reaper.

Alla informanter har tillgång till inspelningsprogrammet Cubase, som är ett professionellt 

inspelnings- och editeringsprogram som bearbetar Audio och Midiformat. Audio för akustisk 

ljudinspelning och Midi för digitala musikinstrument där ”registrering av handling” oftast 

sker med en synthesizer (Nilsson, 2002:97).

4.3 Ingångströskel till IT-verktyg

Beata och Desirée menar att IT-verktygen har en hög ingångströskel och är tidskrävande med 

anledning av att de har begränsat med planeringstid att hinna lära sig verktygen. Adam har 

femton års erfarenhet av inspelningsprogram och notskrivningsprogram med Notator och 

Cubase, där han använder det sistnämnda idag i sin musikundervisning. Adam och Beata 

beskriver Sibelius som ett avancerat arrangeringsprogram som deras skola huvudsakligen 

använder. När det gäller inspelningsprogram framhåller Folkestad (1996a) att professionella 

program är att föredra. Beata nämner även ”Band in a box” som finns att tillgå men att hon 

inte kommit i gång med något program alls. Anledningen att hon inte kommit i gång med IT 

är att hon är ny på skolan och uppfattar sig själv som inte så ”gitarrorienterad” som sina 

övriga kolleger. Hon säger att kolleger använder sig av IT för att hitta ”tabbs” (tabulatur) som 

hon uttrycker sig, och som används främst utifrån elevers önskemål och hämtas från Internet. 

Adam och Beata resonerar att orsaken till att hon inte kommit i gång med IT kan vara att hon 

är klassisk skolad i sin inriktning som pedagog. Adam och Beata problematiserar om det är 

vanligare med tabulatur i pop/rock än i andra genrer som exempelvis klassisk musik, men de 

vill dock förtydliga hur duktiga eleverna är att hitta tabulatur med IT, ett resultat som styrks 

av SOU:109 (2008). 
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Vesterlund (2001) ser i sin undersökning att relativt få kvinnliga studenter söker sig till 

kompositionsutbildningarna, men ser en förändring inför framtiden. Beata berättar dock att 

hon ska ta tag i IT-verktygen inom en snar framtid. Desirée har på samma sätt som Beata en 

liknande situation i och med att hon också är nyanställd på sin gymnasieskola och behöver 

sätta sig in i IT-verktygen. Med hänsyn till att de kvinnliga pedagogerna är nyanställda är 

musikprogram och IT-verktyg inte något hög-prioriterat för någon av dem. Desirée uttrycker 

att det är handskrivna papper och noter som eleverna får av henne. Slutligen berättar hon att 

IT-verktyg kommer att användas mer när hon blivit insatt i vad hon behöver kunna. Nilsson 

(2002) anser att skapa med digitala musikverktyg är något som tar tid och att både lärare och 

elever måste få tillåtas ta den tid som processen kräver med skapande, vilket kan speglas i 

pedagogens ingångströskel och den tid det tar att behärska verktygen för att kunna handleda 

eleverna fullt ut. SOU:109 (2008) menar att IT-användning i undervisning bör ha en 

pedagogisk presentation och en genomgående struktur och tanke.

4.4 Fördelar och nackdelar med IT

Ingen av informanterna tror att IT är en förutsättning för att bedriva en musikundervisning. 

Charlie upplever att det är en bonus att använda IT, i och med att det ”kan ta undervisningen 

till en annan nivå” som han uttrycker. Det leder enligt honom till variation i undervisningen 

vilket eleverna tycks föredra, något som stöds av Anki Gundhäll – Wood (2002), hon ser även 

nya pedagogiska infallsvinklar med IT i undervisningen. Nackdelen enligt Charlie är att när 

han och eleverna söker information på Internet tappar de fokus på huvuduppgiften, det vill 

säga de kommer in på stickspår, exempelvis när de söker information om rockhistoria. Helt 

plötslig fördjupar de sig i en viss artist och om dennes uppväxtförhållanden, när tanken från 

början var att få en kort överblick över rockhistorien. Med tanke på att pedagogerna har direkt 

tillgång till Internet tycker Adam att fördelen ligger i att snabbt kunna ta del av material 

genom IT, han förklarar hur han använder midifiler:

Midifiler kan man hitta också på låtar, då kan det finnas färdiga arrangemang som kan gå att 

använda mer eller mindre direkt. Ibland kanske man måste gå in och editera men det sparar en 

massa tid, man kan få fram bättre arrangemang än man själv skulle ha åstadkommit, åtminstone 

på kort tid. (Adam)
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Adam och Beata ser fördelar med att ha frånvarosystemet genom IT, av det skälet att 

lättåtkomligheten och översikten över alla klasser är samlade på ett ställe. Informanterna 

upplever fördelar med att det mesta ligger på IT, på grund av att eleverna kan ta del av 

schemaändringar som görs via IT. Adam menar att fördelarna med IT överväger nackdelarna, 

men nämner en nackdel, den att han inte kan ta för givet att alla elever läser de meddelande 

han skickar ut via IT-verktygen. Adam fortsätter med nackdelar och menar att han gjorts sig 

mer eller mindre beroende av IT i och med att det mesta sker därigenom, han ser tekniken 

dock som ett hjälpmedel, men ingen förutsättning för musikundervisningen. Han förklarar att 

det var ett helt annat läge för tjugo år sedan att vara musikstudent. Tidigare lånade elever 

arbetsböcker från biblioteket, något som styrks av Tebelius, m.fl. (2003) som menar att 

undervisning är mer digitaliserad än tidigare. Adam känner en oro med att vara beroende av 

IT och förklarar att när Internet kraschar har han målat in sig i ett hörn, vilket leder till att det 

kommer bli problematiskt. 

Desirée menar att nackdelen när prov sker via IT är att hon inte vet hur utbrett fusket är när 

musikprov och internationella kursprov sker genom IT-verktyget Fronter. Hon menar att om 

eleverna gör prov genom IT-verktygen och sitter vid sina datorer och skriver, så kan de utföra 

flera saker samtidigt, hon befarar att eleverna kan ta upp mappar och förmedla vidare något 

som gör att hon som pedagog har svårt att avgöra om allt går rätt till. Nissen (2004:126) 

framhåller i boken Säg IT-det räcker att: ”Datorn ger eleverna fler möjligheter än tidigare att 

ägna sig åt fler parallella aktiviteter samtidigt vilka till stora delar är dolda för omgivningen.” 

På grund av detta är Desirée tveksam kring IT-användandet i musikprov och nationella prov, 

reflektionen är om skolan temporärt kan stänga av Internetanslutningen, då kommer eleverna 

inte åt Internetuppkopplingen men är osäker hur det egentligen fungerar. Det framkommer en 

viss tvetydighet från hennes sida om eleverna verkligen kan använda sig av Internet eller inte 

och öppna upp mappar under ett prov, hon säger:

Men det ställer helt andra krav för en lärare, vad finns det för kryphål som elev, om man sitter 

och skriver ett nationellt kursprov? Kan man stänga av linan ut eller kan man bara ha det som 

ett skrivverktyg? (Desirée) 

IT har blivit allt viktigare anser Desirée men att det gäller att hantera det varsamt, risken är att 

det tenderar att bli opersonligt. Hon fortsätter med att det fortfarande skall finnas en 

pedagogisk tanke bakom användandet av IT, något som styrks av SOU:109 (2008). Desirée 
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påpekar att eleverna inte är vana vid att ta anteckningar vid föreläsningar och menar att IT-

användandet förväntas i undervisningen, i synnerlighet Power Point som IT-verktyg. Hon 

anser att nackdelen med verktyget är effekter som verktyget hanterar och som leder till att hon 

själv blir uttråkad om det används för mycket, hon eftersträvar att verktyget varieras och 

jämför effekterna med videon, hon säger:

Ska man göra ett bildspel, jag tycker personligen en PowerPoint blir väldigt tråkig om det inte 

varieras, men nu ska alla göra en PowerPoint./…/ blir lite som videon man ska använda alla 

effekter. (Desirée)

Charlie å sin sida beskriver sitt arbete med IT som en förenkling av sin arbetsgång. Han 

berättar hur färdiga mallar kan använda i musikundervisningen, vilket uppskattas av eleverna. 

Likartad IT-användning har Adam och Beata, som menar att de spar tid genom att använda 

material som finns tillgängligt på Internet. Desirée håller med övriga informanter om 

mångsidigheten och snabbheten med att använda IT. Till skillnad från Adam och Charlie 

känner Desirée av kunskapsbristen med IT, hon beskriver att tiden inte räcker till att 

kompetensutveckla sig på egen hand inom IT-området. Mot den bakgrunden är hon mer 

skeptisk än övriga pedagoger till IT-användande i undervisningen. Hon medger även att eget 

intresse saknas för att komma igång med IT-användandet. Desirée säger:

Äh jag  har  ingen  koll  på  musikprogram,  så  jag  kan  ju  sitta  och  fippla  på  själv,  men  att 

undervisa är en annan sak./.../Jag menar hanteringen av datorn som sådan, men själva musiken, 

jag vet inte. Håller man inte på själv, så är man inte, jag är inte så sugen på att sitta flera  

timmar i veckan, det är ju ett pyssel, jag menar börjar man så går det inte att sluta, och håller  

man inte på kontinuerligt så glömmer man. (Desirée)

4.5 Pedagogernas kompetens inom IT

Adam och Beata upplever att IT kunskapen är varierande på deras skola, beroende på vilka 

arbetsområden en pedagog har. De anser att de inte finns några pedagoger på skolan som helt 

saknar IT-kompetens. Adam menar dessutom att pedagogerna hjälps åt när problem dyker 

upp, exempelvis i Sibelius som är ett avancerat noterings- arrangeringsprogram. Han menar 

att grundläggande kunskap på programmen än bra att ha. Säljö (2000) beskriver vikten av att 

kunna välja ut information som är relevant:
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En fråga om att besitta information, ha färdigheter och förståelse, men samtidigt också kunna 

avgöra  vilken  information,  vilka  färdigheter  och  vilken  förståelse  som  är  relevanta  i  ett 

sammanhang och inom ramen för ett verksamhetssystem. (Säljö, 2000:141)

Charlie tycker själv att han har stor IT-kunskap, främst med IT-verktyg och musikprogram 

där felsökning och musikskapande ingår. Anledningen till att han har stor IT-kunskap är på 

grund av att hans passion och intresse kring dessa musikprogram. ”Tillgång, kompetens och 

intresse kan sägas vara viktiga faktorer för en mer frekvent användning av IT i 

undervisningen” (Nissen, 2004:127). 

Desirée uttrycker att IT-kunskapen är skiftande på hennes skola, och jämför med när hon var 

anställd i grundskolan och tycker att IT-kompetensen i bredare på gymnasieskolan. Hon 

utvidgar sitt resonemang och menar att tekniken i sig inte är en kompetens utan att det är 

pedagogerna som måste ta ansvar över innehållet, och antyder att skolledningen inte 

tillhandahåller henne kompetensutveckling kring IT-verktygen.

Man tror att det ska lösa [sig] bara man har en digitalkamera så blir det jätte jättebra. Men så 

behöver det ju inte alltid vara, man ska ju ändå ha en layoututseende, komposition, typsnitt, 

vad blir snyggast./…/ innehållet då förstås. (Desirée)

Som nämnts tidigare är Beata och Desirée de som mest känner av kunskapsbristen på IT-

området, de vill komma igång med har svårt att klara det själv. Beata beskriver att hon inte är 

så van vid IT och hur den kan användas i undervisningen, hon säger: ” ja de [eleverna] är ju 

mycket bättre på de än jag till exempel, jag tillhör någon gammal skola, jag är inte alls van 

användare, men det kanske är för att jag är klassisk inriktad också, jag är klassisk musiker” 

(Beata). Desirée är mer djupgående i sin analys kring IT-användandet, med tanke på att hon 

efterfrågar en pedagogisk tanke bakom användandet. Mot den bakgrunden ser Riis (2000) att 

pedagoger sällan får fortbildning i användning av dator/IT i undervisningen, och menar att 

lärare är missnöjda med detta och efterfrågar diskussioner och pedagogiska perspektiv på IT-

användning. 
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4.6 IT som kommunikationsverktyg

Kommunikationsverktygen som används på skolorna är olika men systemen är snarlika 

varandra. De IT-verktygen som nämns bland informanterna är Fronter och Moodle. Dessa två 

verktyg används som ett hjälpmedel i kommunikationen mellan lärare och elev, lärare och 

lärare, lärare och skolledningen. Genom verktygen skickas mejl, bilder, filer och ljud. 

Adam, Beata och Desirée använder Fronter medan Charlie använder Moodle. Charlie och 

Desirée ger uttryck åt att tekniken har möjliggjort att de enklare kan behandla prov, 

anledningen är att verktyget ger möjligheter att automatiskt rätta och mina informanter menar 

att eleverna nu själva kan gå in och hämta provuppgifter som hanterats. Genom 

kommunikationsverktyget och det lokala intranätet tillgängliggörs dokument och filer till 

elever. Beata och Desirée upplever att eleverna ställer krav att pedagogerna skall använda IT, 

en trolig förklaring enligt pedagogerna är att eleverna själva är i den generationen som är 

uppvuxna med IT. I samband med att lärarna använder kommunikationsverktygen förväntas 

det av eleverna att information hanteras snabbt.

Charlie använder IT-verktyget till att planera lektioner och strukturera, förutom detta lägger 

han in egna arrangerade ackordmallar (låtar) i form av dokument i mappar för att slippa ”göra 

400 utskrifter” som han uttrycker sig. För att ge struktur åt eleverna har han lagt in alla 

ackordmallar i olika kataloger som är döpt efter olika genrer. Tvärtemot Charlie är Desirée 

mer tvetydig till användandet av IT som kommunikationsverktyg, främst på grund av att hon 

fått för lite utbildning och fortbildning på verktyget, men understryker att hon ser det som ett 

hjälpmedel i förlängningen. När Desirée började sin anställning ingick en utbildning på 

kommunikationsverktyget Fronter men hon uttrycker det så här:

Det var en ganska stor apparat./…/ jag förstod inte riktigt vad syftet var, ja jag hade inte tanken 

klar för mig, för det var innan skolan startade och den här utbildningen visade sig vara några få 

timmar, det var kanske inte riktigt det jag behövde för att komma i gång. Men jag tänker mig 

det i förlängningen att det ska var ett hjälpmedel. (Desirée)
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4.7 Sammanfattning

Resultatet visar att musikpedagogerna i denna undersökning använder IT i undervisningen. 

De kommunicerar med elever och skolledning via de digitala IT-verktygen som finns på 

skolan. Via datorn söker både lärare och elever information på Google, YouTube och 

MySpace. De som söks är gratistabulatur, texter, ackord, dokument, musikfiler och övrig 

information. När eleverna vill lära sig melodin på en låt lyssnar de tillsammans med 

pedagogerna på streamad musik via YouTube, fördelen är snabbheten och lättheten att hitta 

rätt låt och att det sker utan kostnad. Själva läroprocessen försiggår i sociala sammanhang. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv används kommunikation mellan lärare och elever genom 

det talade språket tillsammans med andra språk som bilder, filmer och ljud, något som stöds 

av Dysthe (2003:46) som framhåller att det sker ”komplicerade samspel mellan redskapen och 

den lärande” och samtidigt menar hon att det ”viktigaste medierande redskapet för människan 

är språket.” Säljö (2000:81) anser att med hjälp av olika intellektuella redskap ”medierar 

verkligheten för människor i konkreta verksamheter.”

Läroprocesser på estetiska programmets musikinriktning sker med utgångspunkt från 

individernas egna musikaliska kunskapsnivåer. Skolverkets styrdokument skriver: ”Varje elev 

skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar” (Lpf94:6). När det gäller möjligheter att utvecklas socialt och musikaliskt 

inspireras eleverna av varandra och som resulterar i egna uttryck och skapande i klassrummet, 

något som styrks av Scheid (2009). Det sociokulturella perspektivet tydliggörs i kapitlet 

”Skolans uppdrag” som säger: ”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens” (Lpf94:5). 

Alla informanter var överens om att IT används främst som ett verktyg och som ett 

hjälpmedel i undervisningen. Anledningen till IT-användning på estetiska program i 

musikinriktningen är att det underlättar för musikpedagogerna och sparar tid när de väl kan 

verktygen. Genom att använda mer eller mindre färdiga mallar och arrangera om låtar som 

hittas på Internet sparas planeringstid. Pedagogerna kan lätthanterligt editera material med 

hjälp av IT-verktygen samt söka fakta och information på Internet. Informanterna var positiva 

till att tillgängligheten till sökbar information ökat med IT. Användandet av IT leder till att 

pedagoger kan variera sin undervisning, något som stöds i SOU:109 (2008).
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Det är viktigt att ha en pedagogisk tanke när det gäller användandet av IT i undervisningen 

vilket utvärderingen SOU:109 (2008) också uppvisar. Inte minst för att motverka att lärarna 

själva inte tappar motivation och entusiasm vilket lätt kan avspegla sig på elevers lärande. 

Pedagoger bör i stället integrera eleverna med IT, föra diskussion och visa fördelar med 

interaktiv undervisning något som stöds av Nilson & Weaver (2005).  

Det förefaller som ”tillgång, kompetens och intresse” har en avgörande roll om pedagogerna 

använder sig av IT-verktygen som tillhandahålls av gymnasieskolorna, detta styrks av Nissen 

(2004:127). Används IT-verktygen leder det till att nya aktiviteter tillkommer enligt Folkestad 

(1996a). Samma sak visar utvärderingen SOU:109 (2008). Desirée poängterar att IT har blivit 

allt viktigare men att det fortfarande måste ligga en pedagogisk tanke bakom undervisningen, 

detta styrks av SOU:109 (2008). Desirée har inget intresse eller motivation att på egen hand 

komma igång med IT-verktygen, men är medveten om att det är upp till henne själv att förse 

sig med IT-kunskap och efterlyser bättre fortbildning på IT-verktygen, något som stöds av 

Riis (2000). 

När det gäller tillgång, kompetens och intresse som visade sig avgörande om IT används av 

musikpedagogerna, nämns en ytterligare aspekt av informanterna, nämligen tiden: 

”Tidsgrejen, det är ju effektivt och bra för föräldrarna” (Charlie). ”Det tar tid, det är ju som, 

vad ska man jämföra med? Måste vara som med bokkonsten, folk ska lära sig läsa innan de 

kan använda det” Desirée). Säljö (2000) menar att det är läraren som tillhandahåller 

information, kunskap och färdigheter, av detta skäl måste pedagogerna själva kunna avgöra 

vilka metoder som är relevant för sammanhanget.

Desirée är mest betänksam inför IT och undervisning med digitala verktyg, på grund av att 

hon saknar intresse för IT och tycker att ingångströskeln till verktygen är höga. Mot bakgrund 

av detta samt att hon har ett annat ämne som tar av hennes tid och engagemang, använder hon 

minst IT av informanterna, detta kan ledas till Nilsson (2002) som visar att eleverna måste få 

tid på sig i lärandeprocessen att skapa, på samma sätt som att pedagogerna måste få tid på sig 

att lära sig IT-verktygen. 
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Adam och Charlie har lång erfarenhet och stort intresse för informationssökning, 

kommunikation, arrangering, studioinspelning och IT-verktygen. Beata och Desirée har 

däremot ingen erfarenhet av arrangering och studioinspelning med hjälp av IT-verktyg men 

tar hjälp av IT för informationssökning och kommunikation. Båda dessa kvinnor har liknande 

omständighet och erfarenheter när det gäller IT-kunskap, det vill säga de är nyanställda och 

önskar att de kunde mer om IT-verktygen. Mot bakgrund av detta avser kvinnorna i 

undersökningen att i framtiden kompetensutveckla sig inom området men att deras kompetens 

och intresse för tillfället begränsar deras IT-användande i musikundervingen. Männen i 

undersökningen visar tendens till större intresse för arrangering, studieinspelning och IT-

verktygen än kvinnorna. Folkestad (1996b) och Vesterlund (2001) såg liknande tendenser i 

sina undersökningar.

IT-kunskapen är varierande bland informanterna, främst på grund av att pedagoger har olika 

anställningstid på skolan, men också att intresset för IT skiftar. Tillgången till IT-verktyg är 

också varierande enligt informanterna som menar att de har tillgång men inte i alla klassrum. 

Tillgången till IT-verktygen var en av faktorn som Nissen (2004) nämner. Främst arbetar 

Beata och Desirée med traditionell undervisning, det vill säga utan digitala verktyg där den 

förstnämnde ger uttryck åt att hon är klassisk skolad som skäl till varför hon inte använder IT 

i någon större utsträckning. Adam och Beata upplever dock brister med att vara så beroende 

av IT exempelvis att de inte kan förutsätta att eleverna läser allt via 

kommunikationsverktyget. När det gäller Beatas IT-användning i undervisningen tror Adam 

och Beata att anledningen är att gitarrtabulatur på Internet är mer vanligt i pop/rock än 

klassisk genre.

5 DISKUSSION

Jag har undersökt musikpedagogers förhållningssätt till IT i musikundervisningen på estetiska 

program med musikinriktning. Utifrån resultatet kommer jag i diskussionsdelen knyta ihop 

resultatet med aktuell forskning samt egna tankar. Jag diskuterar utifrån hur jag tolkat 

resultatet. Efter diskussionen har jag ett förslag till vidare forskning utifrån samma tema.
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Pedagoger definierar IT som begrepp

Resultatet av undersökningen visar att alla musikpedagoger känner till att IT betyder 

informationsteknik (TNC, 2009) eller informationsteknologi. Begreppet IT är väl inarbetat av 

allmänheten därför valde jag IT som begrepp i undersökningen. Alternativet hade varit att 

använda begreppet ICT som är en engelsk översättning från Information and Communication  

Technology (OECD, 2008) eller den Svenska översättningen IKT.

Rätt snabbt förstod jag under intervjuerna att lärarna inkluderade musikprogramvaror alltså 

musikverktyg i begreppet IT. Musikpedagogerna i undersökningen nämner flera 

programvaror som beskrivs som IT och som används i musikundervisningen exempelvis 

Sibelius, Cubase, Band in a Box och Reaper. Eftersom programvarorna används i datorerna 

och visar musikinformation som kommuniceras med andra program eller hårdvaror kan 

programmen ses som IT-verktyg. Musikpedagogerna tar hjälp av IT-verktygen för att bedriva 

musikundervisning. När musikpedagogerna antyder att musikverktyg, är inspelningsprogram 

och arrangeringsprogram som ingår i kategorin IT håller jag med om detta. Ett annat skäl är 

att arrangemang, skisser, tabulatur och midifiler söks på Internet och laddas ner till 

pedagogernas datorer för att sedan användas i programvarorna. Mot den bakgrunden blir 

datorn integrerad med olika verktyg och bästa resultat nås, något som Myndigheter för 

skolutveckling (2003:9) poängterar i sin studie. Att IT-verktygen och musikverktygen 

integreras med varandra visar att hur mångsidig IT är för musikpedagogerna. 

Det dagliga IT-användandet

Beträffande informanternas svar på hur de använder IT ges oftast en övergripande syn på IT-

användningen. Det finns en viss svårighet med att exakt återge hur IT-användningen ser ut 

beroende på att pedagogernas IT-arbete ser olika ut från dag till dag, det förändras efter de 

kurser och moment de befinner sig i något som även Myndigheten för skolutveckling (2007) 

funnit. 

Denna undersökning visar att två pedagoger använder IT-verktyget Fronter och två använder 

Moodle. Dessa två IT-verktyg används för att organisera, dokumentera och planera genom 

verktygen. Som jag ser det använder de manliga pedagogerna dessa IT-verktyg för att de är 

underlättar och sparar tid. För kvinnorna framträder en annorlunda bild vad det gäller 

användandet av IT-verktygen för musikproduktion men även kommunikationsverktygen som 

Fronter och Moodle. Anledningen till att de inte använder Cubase och Sibelius i samma 
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utsträckning är för att de är avancerade IT-verktyg som kräver fortbildning och båda 

kvinnorna nämner att de ännu inte fått någon utbildning på grund av att de är relativt 

nyanställda. När det gäller IT-verktygen för kommunikation är det främst Desirée som inte 

kommit i gång fullt ut.  

Jag tolkar att pedagogerna använder IT dagligen tillsammans med eleverna för att lyssna på 

musik. Som jag ser det finns det flera skäl. För det första medför dessa medier att 

pedagogerna i mindre utsträckning är beroende av inköpta skivor, kassetter, cd-skivor och 

audioutrustning för att lyssna på artisters inspelade musik. För det andra är det en mindre 

kostnad för skolorna i jämförelse med om samma mängd musik inköps. För det tredje 

uppskattar pedagogerna snabbheten att hitta rätt låt genom sökfunktioner på sajterna. IT har 

blivit ett hjälpmedel och komplement till nuvarande musiksamlingar som finns på de 

intervjuades skolor. Det är bra att skolorna har tillgång till IT och dessa sajter istället för att 

ladda ner eller köpa musikfiler på Internet. Idag finns alternativ till att köpa musikfiler och cd-

skivor. De flesta tjänster handlar om ”streamad” musik som tillhandahålls ”online” av olika 

portaler exempelvis Mp3.com, Lastfm, Tunerec, Deezer och Spotyfy. IT används frekvent av 

pedagogerna och är förmodligen det mest effektiva sätt när det gäller att hitta musik som 

efterfrågas av eleverna.

Ingångströskel till IT

Alla IT-verktyg har en ingångströskel som kan vara olika svåra att hantera beroende på hur 

van pedagogerna är inom datoranvändning. I den här undersökningen är Beata och Desirée 

relativt nyanställda. Båda kvinnorna upplever att IT-verktygen har en ingångströskel och att 

de vill förstå funktionerna för att se verktygen som ett hjälpmedel. Cubase och Sibelius är IT-

verktygen för musikproduktion och är professionella program som ställer höga krav på 

lärarkompetensen. Däremot är kommunikationsverktygen Fronter och Moodle något lättare 

att använda. Desirée beskriver att hennes utbildning på IT-verktyget Fronter inte är tillräckligt 

för att komma igång. ”Alla lärare har fått en bred utbildning och jag fick några timmar där, 

men det var inte nog för att jag skulle kunna börja, men där ska vi kunna lägga upp jobben” 

(Desirée). Både Adam och Charlie har lång erfarenhet av IT-verktyg på grund av deras 

intresse för IT. ”Första gången jag använde IT var när vi startade upp (…) för typ 15 år sen” 

(Adam). ”Jag spelar ju jättemycket själv, jag har en egen studio så jag använder IT jämt” 

(Charlie). 
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Jag ser av resultatet att det krävs tidigt en fortbildning från skolledningens sida vid en 

nyanställning som gör att musikpedagogerna kan ta del av IT-verktygen som finns tillgängliga 

på skolorna. Att musikpedagoger har olika kompetenser är inget ovanligt, det speglar 

förmodligen vilka intressen de haft tidigare i livet och som föranlett deras utbildning. 

Fortbildning kostar pengar för skolorna vilket kan vara en bidragande orsak att det tar tid 

innan alla hunnit gå samtliga kurser som finns att tillgå under kategorin IT.

Fördelar och nackdelar med IT

Musikpedagogerna beskriver att det finns fördelar med att använda IT i undervisningen. 

Exempelvis genom Google söker pedagogerna musikteori som alternativ till kurslitteratur och 

arbetsböcker i och med det blir traditionella böcker inte längre lika viktiga som tidigare. ”Det 

är ju mycket lättare att få information, tidigare fick man gå på biblioteken och låna en 

arbetsbok” (Adam).

Fördelen med IT är tillgänglighet och snabbheten till information och kommunikation.

IT medför att pedagogerna kan variera sin undervisning och att eleverna blir mer delaktiga i 

sökande av information med egna bärbara datorer, det vill säga integrera eleverna i 

undervisningen vilket stöds av Nilson & Weaver (2005). Dels kan pedagoger och eleverna 

söka musikinformation genom elevernas laptops i klassrummen och dels kan pedagoger 

genom PowerPoint föreläsa samtidigt som eleverna laddar ner filerna. Möjligheterna med IT i 

klassummen är stora. När det gäller kommunikationsverktygen som används finns många 

fördelar med att det ligger i datorn. Det första är att det är lättåtkomligt för alla pedagoger. För 

det andra är att det behövs endast ett dokument som skrivs genom verktyget och som sedan 

kan skickas ut till alla föräldrar. Det tredje är att all registrering som närvaro och betyg kan 

lagras på det lokala intranätet som alla pedagoger förfogar över.

Pedagogerna i undersökningen menar att det kan finnas nackdelar, exempelvis att det är lätt 

att bli beroende av IT och att när något inte fungerar så kan det upplevas som att lektionen blir 

lidande. ”Också kan man säga att ja man målar in sig i ett hörn lite grann, ja den dan när 

Internet kraschar då har man byggt upp allt kring att undervisningen ska fungera./…/ så att 

man har väl gjort sig mer eller mindre beroende” (Adam). Desirée menar att under lektionerna 

när eleverna ska använda sina laptops kan det bli svårigheter med att komma i gång ”sedan 

ska det laddas batterier för de dog helt plötsligt” (Desirée). Andra negativa upplevelser är att 
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tillgängligheten och utbudet av musik är så stort genom IT att pedagogerna och eleverna får 

svårt att bestämma sig i urvalet. 

Överlag är musikpedagogerna förhållningssätt positiva till IT i undervisningen. ”Man ser det 

som ett hjälpmedel och jag får säga positivt, det underlättar min undervisning alla fall, när 

man ska sudda någonting så har man arrangemanget i datorn och det är ju superlätt att ändra 

saker och ting” (Adam). ”Jag har varit lite dålig på att använda det, men har blivit bättre nu 

kan jag säga” (Beata). ”Det är ju lättåtkomligt./…/ det har blivit lättare, lätthanterligt på ett 

sätt” (Desirée). IT används som ett hjälpmedel i musikundervisningen till att ta fram texter 

och ackord på Internet för att de inte finns på skolorna. Om merparten av eleverna inte har 

hört en önskad låt och inte vet hur melodin är, är YouTube och MySpace är bra och enkla 

verktyg för pedagoger att använda sig av då tillgången till klingande musik är stor där.

Pedagogers kompetens inom IT

Tillgängligheten till IT är stor på gymnasieskolorna i undersökningen utifrån vad pedagogerna 

berättar. De använder datorer, Internet, Google, YouTube, MySpace, Fronter, Moodle, 

Cubase, Sibelius, Reaper och Band in a Box. 

Jag har inte specifikt undersökt några musikpedagogers förhållningssätt till IT ur ett 

genusperspektiv. Dock visade resultatet att skillnader i kompetens och intresse finns bland 

informanterna. Undersökningen visar att männen intresserar sig mer för IT-verktygen och 

använder IT mer än kvinnorna. På grund av detta framkommer det att männen har större 

kunskap om IT än kvinnorna i undersökningen. Tanken från början var inte att jämföra ur 

genusperspektiv men förmodligen speglar resultatet bara att kvinnorna är nyanställda och inte 

kommit igång med IT-verktygen. En annan förklaring skulle kunna vara så att dessa två 

manliga musikpedagogerna i undersökningen var speciellt inriktade mot musikproduktion, 

men jag ser endast de båda männen som genuint IT-intresserade. Jag upplever att samtliga 

musikpedagoger i undersökningen ser IT som ett hjälpmedel i musikundervisningen. Jag 

uppfattar precis som kvinnorna själva indikerade att det har lite intresse för IT-verktygen som 

kan kopplas med musikproduktion, någon som styrks av Folkestad (1996) och Vesterlund 

(2001). Mot den bakgrunden anser jag att undersökningen visar att tillgång, kompetens och 

intresse har en avgörande betydelse för hur stor en pedagogs IT-användning är i 

musikundervisningen, vilket stöds av Nissen (2004).
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Att Desirée upplever att tiden inte räcker till för att kompetensutveckla sig inom IT-verktygen 

ser jag som problematiskt, därför att om inte alla pedagogerna använder IT-verktyg blir det 

inte konsekvent mot eleverna. Mot den bakgrunden kan det betyda att eleverna ges olika 

förutsättningar beroende på vilken IT-kunskap pedagogerna har. Ett exempel skulle vara att 

eleverna inte blir introducerade till YouTube, MySpace och liknande sidor för att ta del av 

material som kan vara till fördel för deras musikaliska utveckling. Ett ytterligare exempel är 

att när elever skall producera musik och pedagogerna har bristande kunskaper i att hantera IT-

verktygen. De båda kvinnliga pedagogerna är införstådda med problematiken och vill ha 

fortutbildning på IT-verktygen. ”Kunskapsbrister och negativ attityd inom dessa områden kan 

medföra hinder i skapandet” (Vesterlund, 2001:223ff).

IT som kommunikation med elever

Det finns flera sätta att använda IT för att kommunicera mellan pedagoger och enskilda 

elever. Det första är kommunikationsverktygen Fronter eller Moodle där mejl, bilder, filer och 

ljud kan skickas ut till elevernas personliga användarkonto på skolorna. Det andra är att 

kommunicera genom mobiltelefon där sms, mms eller samtal till eleverna används. Det tredje 

är att skicka mejl och filer genom Internet till elevernas privata mejl. För att utvidga 

kommunikationen mellan lärare och elever skulle pedagogerna även kunna använda Skype 

som är Internetbaserad kommunikation. Dysthe (2003:46) pratar om medierande språk, jag 

uppfattar att det är bilder, filmer och ljud som används genom IT och som används för 

kommunikation och inlärning mellan lärare och elever som hon avser. Utifrån att inlärningen 

sker sociokulturellt sker komplicerande samspel mellan redskapet (IT) och den lärande. 

5.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

Studien har gett en överblick i musikpedagogers förhållningssätt och arbetssätt med IT i 

musikundervisningen. IT utvecklas kontinuerligt och därför bör pedagoger följa med i 

utvecklingen av de digitala verktyg som man tar hjälp av i sin undervisning. Efter denna 

undersökning skulle det vara intressant att undersöka hur elever använder sig av IT och den 

digitala tekniken i musikundervisningen samt hur de förhåller sig till tekniken. Av egen 

erfarenhet vet jag att eleverna ibland ligger steget före i användande och förståelse av IT i 

jämförelse med pedagoger.
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Bilaga 1

Jag heter Patrik Hägg och utbildar mig till gymnasielärare i ämnena musik och media 
på Umeå Universitet. Nu har jag kommit till slutet av utbildningen och skall skriva ett 
examensarbete med inriktning mot musik och IT-användning. 
Syftet: Utifrån mitt intresse för musik och media vill jag fördjupa mina kunskaper om 
hur musikpedagoger förhåller sig och arbetar med IT i sin musikundervisning. 
Genomförande: Jag planerar att intervjua musikpedagoger, parvis eller i grupper, 
c:a sex personer. Intervjuerna kommer att spelas in och bearbetas. Det handlar om 
semistrukturerade intervjuer.  Jag beräknar varje intervju till drygt en 30- 60min. 
Därefter kommer jag att transkribera och bearbeta materialet. 
All information kommer att behandlas konfidentiellt. 
Alla identiteter kommer att anonymiseras. All information som samlas in kommer 
endast att användas till forskningsändamål, utifrån forskningsetiska principer. 
Tillgång till informationen har jag och mina handledare. 

Med vänliga hälsningar
Patrik Hägg 
Mailkontakt: pakhag03@fceduc.umu.se
Mobil 070-562-95-58

Handledare
Manfred Scheid
manfred.scheid@educ.umu.se
tel. 090-786 7883
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Bilaga 2

o Hur definierar ni begreppet IT i skolan?

o Är IT en förutsättning för att ni ska kunna bedriva en inspirerad undervisning?

o Berätta på vilket sätt ni använder IT i er undervisning? 

o Använder ni IT i er planering och efterarbete?

o Hur upplever eleverna att det finns tillgång till IT i skolan?

o Vad är ditt förhållningssätt till IT i musikundervisningen? 

o Hur upplever ni elevernas motivation kring lärandet när det blir IT inslag i 
undervisningen?

o Hur följer ni med i utvecklingen kring IT-teknologin kring musik?

o Anser ni att IT används för att förenkla arbetet eller vad är syftet?

o Hur stor är kunskapen bland er pedagoger kring IT?

o Hur sker IT-kommunikationen ut mellan lärare och elev? 

o På vilket sätt använder du IT i musik undervisningen?

o Vilka fördelar upplever du?

o Vilka nackdelar Upplever du?

o Hur använder eleverna IT i musikundervisningen?

o Har du tankar om att utveckla IT i er undervisning?
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