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Abstrakt 

Denna uppsats beskriver några elevers erfarenheter av digitalt musikskapande. 

Sammanlagt har fyra halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer genomförts där de 

fått berätta om sina erfarenheter av digitalt musikskapande. Resultatet visar att 

eleverna har olika erfarenhet av digitalt musikskapande såväl i som utanför 

skolan. De har definierat digitalt musikskapande som musik som är skapat i en 

dator eller inspelad musik som är redigerad. Eleverna har sett att lärarens intresse 

och kunskap, samt skolans ekonomi påverkar digitalt musikskapande i skolan. De 

har även beskrivit fördelar så som möjligheten till att skapa musik på egen hand 

och att det är ett billigt sätt att få tillgång till mängder av instrument. De har även 

sett att det finns en risk att den vanliga instrumentalundervisningen i skolan blir 

lidande om det blir för mycket digitalt musikskapande och att digital musik inte 

har samma känsla av "äkthet" som det traditionella musikskapandet.  
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Inledning 

För mig har den digitala världen utvecklats från mer eller mindre ingenting till 

den oändliga teknologiska värld som år efter år utvecklas och fortsätter att 

imponera. Jag kommer ihåg första gången jag satt vid en dator och när jag fick 

mitt första tv-spel. Det var en märklig men samtidigt fantastisk upplevelse. Idag 

tror jag många ungdomar har svårt att föreställa sig hur livet var innan datorer, tv-

spel eller smart-phones fanns. Mitt intresse för teknologi har byggts på 

allteftersom och när mitt intresse för att själv spela och skriva musik kom i mitten 

av gymnasiet fann det sig naturligt för mig att sammanföra dessa två intressen. 

Detta började med enkla inspelningar till datorn av låtar jag själv komponerat. 

Med utvecklingen av Internet och möjligheten att möta andra människor som 

delade detta intresse fann jag en mängd olika program där jag kunde skapa mina 

egna låtar med hjälp av olika samplade ljud. Det problem jag upplevt med mitt 

intresse för att skapa musik är att det är en kostsam hobby. Detta beror på att 

instrument är dyra att köpa. För mig har känslan att kunna skapa någonting 

bestående varit oerhört mäktig. Detta är en av anledningarna till varför jag har valt 

det arbetsområde jag har. Under en vistelse i England besökte jag en skola där de 

jobbade mycket med digitalt musikskapande och det har inspirerat mig ännu mer 

för detta ämne.     

Musik är ett område som mer än många andra, i mina ögon, använder sig av IT 

eller IKT (informations- och kommunikationsteknik) där vem som helst i hela 

världen kan lägga ut sin låt på MySpace, YouTube, Grooveshark eller ett forum 

där andra kan lyssna och till och med tycka till om vad de just hört.  

Jag gick grundskolan mellan 1992-2001 och då hade IT utvecklingen i skolan just 

börjat. Jag fick aldrig jobba med digitalt musikskapande då, den möjligheten 

fanns inte överhuvudtaget. Vad jag sett när jag varit ute på olika skolor under 

mina Verksamhetsförlagda utbildningar på olika högstadier är att det skiljer sig 

väldigt mycket mellan skolor hur de arbetar med IT i allmänhet och än mer när 

det kommer till hur IT används i musikämnet. Det har gjorts många studier av IT 

användandet både i skolan som helhet men även hur användningen av IT ser ut i 

musikämnet. Bland annat har Patrik Hägg (2009) skrivit sitt examensarbete om 

hur musikpedagoger använder sig av IT i undervisningen på gymnasiet. Däremot 

hur inte lika många studier gjorts som berör elevers erfarenheter av digitalt 

musikskapande. Med den bakgrund jag har är jag väldigt intresserad av att se vad 

dagens elever har för erfarenhet av digitalt musikskapande.  
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Definition av digitalt musikskapande. 

Digitalt musikskapande är ett område som kan definieras på olika sätt.  

Folkestad (1996) säger att digital teknologi med MIDI- (Musical Instrument 

Digital Interface) baserade redskap som trummaskiner, syntar och sequencers var 

det som utvecklade hur studioinspelningar idag ser ut. Essendrop (2007) ger 

program som Garageband och Reason som exempel på mjukvara som lämpar sig 

för digitalt musikskapande. Utifrån mina egna erfarenheter av framförallt 

användandet av Garageband är detta ett program som används som trummaskiner, 

syntar och sequencers.  

 

Skolverket (2011a) beskriver i Kommentarmaterial till kursplanen i musik vad 

digitala verktyg innebär: 

 

Det finns programvaror som erbjuder varianter av mer eller mindre färdiga 

musikaliska byggstenar, möjligheter att skapa egna ljud eller komponera med 

traditionell notation. Att använda olika musikprogram för komposition, men 

också för andra ändamål, exempelvis musicera till egna ’backtracks’, är vanligt 

förekommande och sådana program för komposition och arrangering är under 

ständig utveckling (Skolverket, 2011a:15). 

 

Utifrån beskrivningarna ovan kommer "digitalt musikskapande" vidare i denna 

uppsats innefatta följande:  

 

Digitalt musikskapande är när musik helt skapats med hjälp av ett program i en 

dator, eller när musik är inspelat med ett fysiskt instrument (till exempel piano 

och gitarr) och sedan modifieras med ett program i en dator. Däremot är en 

inspelning till ett program i en dator som inte modifierats på något sätt inte ett 

digitalt musikskapande utan kommer i denna uppsats endast ses som en inspelning 

då skapandet skett utanför det digitala mediet. Det digitala mediet har endast 

bidragit till att spegla musikskapandet.  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några erfarenheter elever i 

årskurs 9 har av digitalt musikskapande. 

Därvid vill jag ställa följande frågeställningar: 

Vilka erfarenheter har eleverna när det kommer till användningen av digitala 

verktyg för att skapa musik i och utanför skolan? 

Hur definierar eleverna digitalt musikskapande? 

Vilka fördelar/nackdelar beskriver eleverna gällande digitalt musikskapande? 

Vilka faktorer ser eleverna som påverkande till digitalt musikskapande i skolan?  
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Litteraturgenomgång 

Denna del kommer att redogöra tidigare utvärderingar, rapporter och 

avhandlingar. Dessa innefattar såväl svenska som utländska skrifter. 

Litteraturgenomgången är uppdelad i tre delar. Dessa delar är Bakgrund, Digitalt 

musikskapande och Digitalt musikskapande i en skolkontext. 

 

Bakgrund 

Det har gjorts en hel del forskning kring IT i skolan utifrån flera olika perspektiv. 

Enligt Tebelius m.fl. (2003) har det sedan 1970-talet gjorts flertalet olika 

satsningar på att introducera datoranvändandet i skolan. Detta har skett i olika 

former, bland annat genom studieplaner och olika arbetsgrupper för att utveckla 

datorprogram som var anpassade till skolans olika områden. Tebelius m.fl säger 

att kommuner och staten tillsammans spenderade mellan en halv och en miljard 

kronor på inköp av datautrustning till grundskolan under 1980-talet. Under 1970 

och 1980 har skolan förberetts och anpassats för att möjliggöra IT-baserad 

undervisning (Tebelius m.fl., 2003). Efter 1992 genomförde Skolverket flera 

projekt för att kartlägga skolors situation gällande datautrustning. Där framkom 

det att skolor hade brist på pengar för att köpa in datorer och mjukvara. Det 

framkom även att lärare hade brist på kompetens inom dataområdet (Tebelius 

m.fl., 2003). "En positiv iakttagelse som gjordes var att elever inte tycks tröttna på 

att använda datorn i undervisningen" (Tebelius m.fl., 2003:5). 

Skolverket (2008) menar att:  

 

Utvecklingen av IT erbjuder nya möjligheter till lärande, kommunikation, 

musicerande och skapande och har förändrat ämnets förutsättningar. Det 

innebär att även elever utan färdighet på instrument självständigt kan arbeta 

med musik, såväl genom eget komponerande som för att lära sig olika delar av 

ämnet (s45). 

 

Digitalt musikskapande 

Jan-Olof Gullö (2010) menar att musikbranschen som stort började bli 

digitaliserad på 1970-talet då det gjordes en del försök med digitala inspelningar. 

1983 introducerades MIDI som enligt Gullö blev standard för elektroniska 

instrument såsom syntar och trummaskiner. Under 1990-talet blev datorer en 

dominerande faktor i musikskapandet. Gullö säger att: 
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Inledningsvis var den digitala tekniken mycket dyr men masstillverkning och 

produktutveckling i kombination med kommersiella framgångar ledde snabbt 

till att tekniken blev tillgänglig för den stora allmänheten (s11). 

Göran Folkestad (1996) säger att intresset har, från till exempel forskare 

fokuserats på hur datorns intåg i samhället har påverkat människors beteende och 

tankesätt men att forskare av någon anledning inte har visat något större intresse 

för att undersöka hur mötet mellan en människa och datorn ser ut, men inte heller 

unga människors förhållningssätt till datorn. Folkestad tolkar resultatet av en 

undersökning som genomfördes 1990 i Sverige såhär:  

That made music the biggest leisure time interest of young people today, even 

bigger than sports (Folkestad, 1996:7). 

 

Folkestad (1996) menar att musikskapande inte bara är för de musikaliska 

genierna utan snarare en aktivitet som vem som helst kan ägna sig åt. IT 

utvecklingskonsulten Thomas Essendrop (2007) som har en musikpedagogisk 

bakgrund beskriver den senaste tidens musikteknologiska utveckling så här:  

Den digitale musikteknologi har i løbet af en kort årrække overtaget alle 

væsentlige funktioner i forbindelse med produktion af musik. Denne forandring 

er gældande for alle musikalske genrer og især inden for den del af 

musikproduktionen, som handler om indspilning og redigering af musik til 

broadcast, livekoncerter og cd-produktion (s5). 

Essendrop (2007) menar att den digitala musikteknologin utvecklats från att vara 

ett verktyg endast för professionella musiker till att vara ett verktyg som 

ungdomar har tillgång till. Denna teknologi är även billig att införskaffa och lätt 

att använda.  

Nilsson (2002) ger samma bild av musikteknologins tillgänglighet som Essendrop 

(2007) och menar att:  

Teknikens (synthesizer, dator, trummaskiner, sequenser och hårddiskinspelning) 

tillgänglighet har ökat genom att kostnaderna för datorer och programvara 

sjunkit drastiskt och skolorna och hemmen kan idag utan alltför stora 

investeringar skaffa utrustning för musikskapande med synt och dator (Nilsson, 

2002:16).  

 

Nilsson (2002) menar att barn har mycket musikaliska idéer och att de redan från 

början har mycket kunskap inom musik. I Nilssons studie såg han att "De digitala 

verktygen underlättade barnens musikskapande och visade på stor potential att 
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förverkliga musikaliska idéer." (s207) Detta menar han är saker som elever kan 

lära sig genom att arbeta med digitalt musikskapande. 

Nilsson (2007) menar att datorprogram är kraftfulla verktyg som möjliggör för 

användarna att uttrycka sina musikaliska idéer utan att ha någon formell träning i 

musik. Han påpekar att det för barn krävs att programmen är enkla att använda för 

att de på egen han ska kunna skapa musik. Han påpekar att användandet har blivit 

enklare att använda tack vare att deras grafiska utformning blivit bättre. Nilsson 

menar att genom att eleverna använder program som är enkla att förstå kan de på 

egen hand skapa musik.  

 

Essendrop (2007) ser musikteknologin som en del i den befintliga undervisningen 

och säger att 

  

...en implementering af musikteknologien i mange undervisningssammanænge 

vil kunne supplere og yderligare kvalificere den allerede eksisterende 

musikundervisning (s5).  

 

Essendrop (2007) ger konkreta exempel på hur användandet av MIDI i skolan ger 

eleverna möjlighet att på egen hand skapa musik. Essendrop nämner Garageband, 

som är enkelt program att förstå och därmed ett lämpligt program att börja 

använda i undervisningen för elever som inte har några tidigare erfarenheter av att 

arbeta med MIDI.  

 

Digitala verktyg i en skolkontext. 

Det finns olika styrdokument som lärare ska förhålla sig till i grundskolan. Det 

främsta styrdokumentet är läroplanen som 2011 övergick från Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94) till 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). 

Utifrån Lgr11 ska eleverna ges följande möjligheter "... att använda röst, 

musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika 

musikaliska former och sammanhang" (s101). 

 

Vidare beskrivs vad som krävs av eleven för att uppnå högsta betyg (Betyg A) i 

ämnet musik i årskurs 9: 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av 

röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika 
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kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en 

fungerande form och en karaktäristisk stil (Lgr11:107).  

 

I den nationella utvärderingen av skolan (NU03) framgår följande "Skapandet kan 

vidare innefatta kunskaper om musikens form och struktur, olika uttrycksformer 

och uttryckssätt" (Skolverket, 2005:27).  

 

I NU03 beskrivs en problematik i skolan när det kommer till elevers eget 

skapande på följande sätt:   

 

Det egna skapandet lyser som vi konstaterat med sin frånvaro på de flesta 

skolor. Anledningarna till detta kan vara många, men som framgått av både elev 

och lärarsvaren är det främst ett lokal- och utrustningsproblem, då det varken 

finns tillgång till rätt utrustade datorer eller en datasal (Skolverket, 2005:126). 

 

Genom NU03 har det också framgått att: "Det vanligaste användningsområdet för 

datorer i musikämnet är faktainsamling om musik, musikstilar och artister" 

(Skolverket, 2005:136). Var sjätte elev uppger att de använder datorn under 

musiklektionerna för att skapa egen musik med hjälp av musikprogram. Det är 

viktigt att poängtera att NU03 är en relativt gammal undersökning då IT-branchen 

utvecklas snabbt.  

 

I NU03 svarar drygt hälften av lärarna att arbete med dator aldrig sker i deras 

musikundervisning och en dryg tredjedel att det sker sällan. I 

enkätundersökningen svarar drygt 68% av lärarna att eleverna aldrig skapar musik 

med hjälp av dator. 82% av eleverna håller med om att det aldrig sker 

musikundervisning med dator. Enligt Skolverket (2005) är det svårt för lärarna att 

jobba med IT-baserade arbetsmetoder eftersom det finns brist på utrustning för att 

genomföra en sådan typ av undervisning. 

"Både elever och lärare ser datortillgången som en förutsättning för skapande 

musikundervisning" (Skolverket, 2005:127). Bristen på datorer har, enligt 

Skolverket, bidragit till att en del lärare helt har tagit bort musikskapande i sin 

undervisning.  

 

Den nationella utvärderingen av musikämnet (Skolverket, 2005) visar att 78% av 

eleverna har tillgång till dator hemma. Dock framgår det inte av utvärderingen 

huruvida eleverna kan använda datorerna hemma till att skapa musik på egen 
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hand. Det som framgick av deras öppna frågor var att en grupp elever inte hade 

möjlighet till musikskapande med hjälp av datorn. Utifrån den elevenkät som 

gjordes i samband med utvärderingen svarade drygt hälften av de tillfrågade 

eleverna att de aldrig använder dator under musiklektionerna. Två av fem vill 

använda datorn mer och lika många tycker att det är bra som det är.  

 

Tommy Strandberg (2007) förklarar att lärare inte känner sig lika trygga i att 

jobba med digitala verktyg för att skapa musik i jämförelse med de traditionella 

musikinstrumenten som spelas i skolan. Detta bidrar enligt Strandberg till att 

exempelvis musikstilarna techno, house och rap inte spelas i samma utsträckning 

som musikgenrer där de traditionella musikinstrumenten lättare kan 

implementeras, exempelvis rockmusik. Strandberg (2007) har även sett att lärarna 

önskar mer fortbildning för att på så sätt skaffa sig bättre kunskap inom ny teknik 

för att kunna implementera musikstilar som till exempel techno i undervisningen.  

 

På motsvarande vis som popmusiken tidigare lämnades utanför skolans 

repertoarer tillsammans med de särskilda former av skapande de inbjöd till, 

lämnas idag datorbaserad musik utanför (Strandberg, 2007:361). 

 

Strandberg (2007) nämner hur elever upplever att äkthet är en viktig del i en 

musikskapande process så här:  

 

I skapandet, när eleverna /…/ gör egna låtar och texter, är det äktheten i det 

personliga uttrycket och i det som uttrycks som är det viktigaste (s172).  

 

Vidare förklarar Strandberg (2007) hur rockmusik är grundat på en äkthet där 

deras liv reflekteras i den musik de skapar. 

 

Strandberg (2007) och säger att "För dagens ungdomar ingår syntar och datorer 

naturligt i vardagen och ungdomarna vill även arbeta med dem i skolan" (s200). 

På detta sätt beskriver Strandberg (2007) om elevers möjlighet att själva skapa 

musik:  

 

...flera av dem [ungdomar] gör också egen musik som kan nå användare över 

hela världen. Datorerna skulle kunna erbjuda intresserade elever möjlighet att 

själva skapa musik och samtidigt få kännedom om teknik som används också av 

kompositörer och arrangörer av annan musik än de som vanligen förknippas 

med datorer (s361f.). 

 



9 
 

Metod 

Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod i form av halvstrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. Jag har valt kvalitativ metod för jag ansåg att jag på så sätt 

skulle få en bra uppfattning om elevernas erfarenhet av digitalt musikskapande. 

Med kvalitativ metod menas enligt Trost (2010) att standardiseringen av 

undersökningen är låg. Detta innebär att till exempel frågorna är ställda i den 

ordning det passar den som blir intervjuad. Den som intervjuar anpassar 

ordningen på frågor utifrån informantens svar. En fördel med detta är enligt Trost 

(2010) att variationsmöjligheterna blir många.  

 

Urval och genomförande 

Undersökningens urval är begränsat till elever i årskurs 9. Jag har intervjuat 18 

informanter fördelade i fyra grupper med fem informanter i tre grupper och tre 

informanter i en fokusgrupp. Fokusgrupperna har bestått av nio tjejer och nio 

killar från årskurs 9.  

Grupp Friskola Kommunal skola 

Grupp 1 Jonas, Lars, Sandra, 

Sofia och Lena 

 

Grupp 2 Jimmy, Sara och Daniel  

Grupp 3  Jacob, Dessire, Steve, 

Josefin och Marica 

Grupp 4  Tor, Nils, Leif, Nina och 

Charlotte 

Figur 1. Översikt av deltagarna i fokusgrupperna 

 Detta urval beror på olika faktorer. Den första faktorn är av logistiska skäl då 

samtliga elever är över 15 år gamla och därmed behövs ej målsmans godkännande 

(Vetenskapsrådet, 2002) för att genomföra en intervju med eleven. Den andra 

faktorn är att jag hade en föreställning av att eleverna i årskurs 9 har de största 

erfarenheterna av hur musikundervisningen ser ut idag då de snart har fullgjort sin 

grundskoleutbildning. Eftersom jag utbildar mig till senarelärare var det inte 

intressant att göra denna undersökning riktad mot gymnasieelever då jag inte 

kommer att undervisa denna åldersgrupp.  

De två första intervjuerna jag genomförde var på en friskola. Jag kontaktade en av 

musiklärarna på skolan via mejl där jag förklarade vad min undersökning 

handlade om och att jag var intresserad att intervjua två grupper med fyra till fem 
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elever i varje. Detta mynnade ut i att jag besökte en årskurs 9 för att se om det 

fanns något intresse hos eleverna att ställa upp på en fokusgruppsintervju. Vid 

mötet med klassen förklarade jag vad min undersökning handlade om och 

informerade dem om samtliga etiska bestämmelser vid denna typ av intervju. Jag 

förklarade att jag skulle vilja genomföra två fokusgruppsintervjuer med fem 

elever i varje, detta för att ett eventuellt bortfall av elever fortfarande skulle uppnå 

mitt mål om att ha fyra till fem elever i varje fokusgrupp. Tio elever räckte upp 

handen och jag förklarade att vi skulle träffas efter lektionen för att boka in en 

passande tid att genomföra intervjuerna. Vi beslutade att genomföra intervjuerna 

under en håltimme kommande vecka. Vid intervjutillfället samlades vi i skolans 

entré och fick med hjälp av administrationen ett mindre arbetsrum för att 

genomföra intervjuerna. Av de tio eleverna som hade visat intresse kom åtta av 

dem till intervjun. Detta ledde till att det blev fem elever i första fokusgruppen 

och tre i den senare.  

Den tredje fokusgruppsintervjun skedde på en kommunal skola. På denna skola 

mejlade jag rektorn som vidarebefordrade mitt mejl till samtliga klassmentorer för 

årskurs 9. Jag fick svar av två av klassmentorerna som gav mig två olika tider att 

komma förbi och intervjua eleverna. Intervju nummer tre genomfördes på en 

annan skola. Jag träffade klassmentorn jag varit i kontakt med på skolan. Hon 

hade själv frågat elever om att ställa upp på en intervju och de satt i ett 

närliggande klassrum och väntade. Därefter genomfördes intervjun som de två 

tidigare. Den andra intervjun på denna skola (intervju nummer fyra) skedde på ett 

liknande sätt som mötet med intervjugrupp ett och två. Skillnaden var att vi i 

början av lektionen och gick till ett rum som låg direkt anslutet till musiksalen. 

Därefter genomfördes intervjun.  

Intervjuerna spelades in med en Multimedia spelare av typen iriver E100. 

Frågorna är ställda i samma ordning men beroende på informanternas svar kan en 

fråga redan blivit besvarad tidigare i intervjun och då uteblivit eller tagits upp igen 

för att ge möjlighet till förtydligande eller eventuella tillägg till frågan. 

Följdfrågor skiljer sig åt beroende på informanternas svar till frågorna.  

 

Datainsamlingsmetod 

Fokusgruppsintervjuer innebär att "...de som intervjuas själva för ett samtal som 

intervjuaren observerar med såväl ögon som öron samt att intervjuaren styr 

samtalet" (Trost, 2010:45). Enligt Kvale (1997) leder fokusgruppsintervjuer ofta 

till spontana och känsloladdade kommentarer från informanterna kring det ämne 
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som intervjun berör. Det finns möjliga nackdelar med fokusgruppsintervjuer. 

Kvale menar även att intervjuarens kontroll över intervjusituationen kan minska 

och att detta resulterar i att datainsamlingen blir kaotisk. Detta kan vidare 

resultera i svårigheter att analysera alla olika åsikter systematiskt. Trost (2010) 

menar att det finns en övervägande risk att medlemmarna i en intervjugrupp inte 

gärna delger sig om information de i vanliga fall inte skulle delge någon annan.  

Jag finner att denna intervjumetod är lämpad för mitt syfte eftersom det är elever 

jag ska intervjua och jag tror att jag kan få fram mer information av en mindre 

formell intervjusituation, dessutom tror jag att möjligheten till diskussion mellan 

informanterna kan ge mer information i jämförelse med individuella intervjuer.  

 

Halvstrukturerad intervjumetod 

Enligt Alvesson (2011) innebär struktur på intervjufrågor hur pass detaljerade de 

förbestämda intervjufrågorna är. Halvstrukturerad intervjufrågor innebär vidare 

att det finns tydliga intervjufrågor men att informanterna har en "...viss del av 

frihet att /.../utveckla relevanta sekundära teman eller frågor" (Alvesson, 2011:16). 

Den halvstrukturerade intervjuformen ger "...i någon mån en garanti för att alla 

ämnesområden och teman kommer med..." (Bell, 1993:92). Denna metod har jag 

valt för att ge informanterna möjlighet att ta upp områden som de anser berör det 

digitala musikskapandet ur någon aspekt.  

 

Etik 

Min forskning tar hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet tar upp i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Dessa fyra forskningsetiska principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. 

Jag informerade samtliga elever om vad intervjun kommer att handla om och att 

den kommer att spelas in. Jag berättade för eleverna att deras identitet kommer att 

fingeras. Eleverna informerades dessutom om att de när som helst kan avbryta 

intervjun. Eftersom samtliga elever är över 15 år har ett muntligt samtycke räckt 

för att genomföra intervjuerna. Vårdnadshavare informerades om den genomförda 

intervjun via brev. (Se Bilaga 1) 
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Databearbetningsmetod 

Eftersom intervjuerna var inspelade digitalt valde jag att föra över dem till min 

dator. Jag använde mig av Cubase
1
 för att lätt kunna gå fram och tillbaka i de 

olika ljudfilerna när jag transkriberade intervjuerna. Cubase gav mig även 

möjlighet att ändra ljudets hastighet och detta gjorde att det blev enklare att följa 

fokusgruppsdiskussionerna. Jag transkriberade det till ett Word dokument för att 

enkelt kunna kopiera och klistra in det som sagts till min uppsats.  

"Svårigheten vid databearbetning är /.../ att sammansmälta all denna information 

och söka visa på en bakomliggande struktur i de svar man fått" (Johansson, 

1998:49). Jag valde att gruppera de intervjuades tankar och åsikter för att få en 

klarare bild om vilka erfarenheter och uppfattningar som finns bland 

informanterna. Detta gjorde jag genom att markera vissa typer av svar till en viss 

fråga med en färg i mitt transkriberade dokument. Dessa har sedan strukturerats 

upp till sju delar som resultatet är uppdelat i.  

Under bearbetningsprocessen uppstod det problem. Detta utifrån valet att enbart 

spela in fokusgruppsintervjuerna. Det största problemet var att höra vad samliga 

informanter säger då det vid ett flertal tillfällen pratar samtidigt. Vid dessa 

tillfällen lyssnade jag igenom dessa passager ett tiotal gånger för att få med allas 

tankar och åsikter. Ett annat problem med denna intervjumetod var att ett par av 

informanterna satt för långt ifrån multimedia spelaren och därmed blev deras 

röster låga. Detta löste jag genom att höja volymen på de ställen som var låga. 

Trots detta blev några ord ohörbara. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ett program som främst används för digitalt musikskapande. 
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Resultat 

Denna del kommer att presentera vad eleverna sa under de fyra olika 

fokusgruppsintervjuerna. Resultatet är indelat i sju rubriker. Dessa rubriker är 

baserade på mitt syfte och mina frågeställningar och är: Informanternas 

förhållande till musik, Informanternas definition av digitalt musikskapande, 

Digitalt musikskapande i skolan, Faktorer som påverkar digitalt musikskapande, 

Digitalt musikskapande utanför skolan, Fördelar med digitalt musikskapande och 

Nackdelar med digitalt musikskapande. 

 

Informanternas förhållande till musik. 

Utifrån fokusgruppsintervjuerna kan man se att samtliga informanter har ett 

personligt förhållande till musik. Detta förhållande skiljer sig på olika sätt i från 

varandra. Samtliga informanter lyssnar i någon grad aktivt på musik i sin vardag. 

Alla informanter ser sig som musikintresserade förutom Sara som säger att hon 

inte tycker att hon är musikintresserad då hon inte lyssna på musik i stora 

mängder och då hon inte heller spelar något instrument. Samtliga lyssnar på 

musik via datorn och de flesta säger att de lyssnar på musik via mobiltelefonen. 

Detta lyssnande sker, enligt många, främst via Spotify men även via YouTube och 

Grooveshark.  

Vissa av informanterna spelar även ett eller flera instrument till vardags. Några 

spelar gitarr eller piano på fritiden. Daniel har spelat gitarr sen han gick i årskurs 

fyra, han har spelat i ett band och spelar även trummor och bas. Tor sjunger en 

del, även om han själv säger att han inte är så bra på det. Nina spelar fiol flera 

gånger i veckan och Charlotte spelar tvärflöjt i en orkester.   

 

Informanternas definition av digitalt musikskapande. 

Informanterna har en relativt gemensam syn på vad digitalt musikskapande 

innefattar. Lars tänker på en uppgift de hade i årskurs 8 då de jobbade med 

programmet Garageband. De använde programmet för att med dels egna 

inspelningar men främst färdiga loopar
2
 i programmet skapa en egen låt. Sara 

tänker även hon på Garageband.  

                                                           
2
 Loop: (Sv. Slinga) En liten bit ljud som kan skapas med hjälp av bland annat en trummaskin eller 

sequencer. 
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Sofia tycker att det krävs någon form av ändring av ett inspelat ljud för att ett 

digitalt skapande ska ha skett. Lars håller med om detta och säger:  

Asså, ja, om man gör några ändningar på ljuder eller nåt då äre digitalt man gör. 

Om man bara spelar in det och lägger in det som det låter då tycker jag, näe. 

(Lars)   

Nina i intervjugrupp fyra säger likt Sofia att det handlar om att spela in och göra 

om ljudet. Tor säger att det är någonting skapat på datorn och beskriver en 

process:  

Typ göra låtar fast såhär på datorn, typ trummor på datorn, gitarr på datorn asså 

man sätter ihop i datorn. (Tor)  

Leif tänker både på när man spelar in ett instrument i datorn och sedan har ändrat 

på det i datorn och det Tor nämnde med att skapa musiken helt med hjälp av 

datorn. 

På frågan huruvida det är digitalt musikskapande om man bara spelar in en gitarr i 

datorn svarar Nina så här:  

Det har ju med det att göra, men sen om du spelar in en annan stämma av 

samma låt å lägger dom på varandra eller gör om ljudet lite äre digitalt. (Nina) 

Leif håller med om detta och tycker att det inte skett något digitalt musikskapande 

om man bara spelar in till exempel en gitarr i datorn.  

Intervjugrupp tre beskriver digitalt musikskapande som någonting som sker i en 

dator. Jacob tänker på en inspelningsstudio och Justin Biebers musik där hans röst 

är redigerad med hjälp av datorn. Josefins tankar går till elektriska ljud och sådant 

man inte kan göra på en gitarr . 

Lena beskriver hur arbete med loopar ser ut genom att förklara:  

Sånt här man gör på datorn typ, det finns sånna här program man kan lägga ihop 

musik som redan finns där. (Lena)  

Dessire tycker det är digitalt även om man bara spelat in exempelvis en gitarr i 

datorn utan att göra om den något då hon tycker att det är digitalt eftersom man 

har använt datorn i processen. Lena håller inte med om detta och tycker att det 

inte blir digitalt förrän man använt datorn till att få ljudet att "låta bättre".  
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Sammanfattning 

Enligt informanterna finns det alltså två former av digitalt musikskapande. Den 

ena formen är att skapa musik helt digitalt med hjälp av loopar. Det andra sättet 

att skapa musik digitalt är att spela in ett instrument (sång, gitarr, piano till 

exempel) och sedan redigera, mixa eller på annat sätt ändra på det ursprungliga 

ljudet. Dessa två vägar till digital musik kan även kombineras som Lars beskrev 

då det finns delar av musiken som är gjord med hjälp av loopar och andra delar 

som är inspelade instrument. De informanter som uttalar sig i frågan säger att det 

krävs en dator och någon typ av program som tillåter antingen båda eller den ena 

formen av dessa två skapande metoder.  

 

Digitalt musikskapande i skolan. 

Erfarenheten av digitalt musikskapande i skolan skiljer sig mycket åt mellan 

grupperna. Informanterna i grupp ett och grupp två har båda erfarenheter av 

digitalt musikskapande i skolan. Detta musikskapande har skett på 

musiklektionerna och inte i något annat ämne. Samtliga informanter i grupp ett 

och grupp två får tillgång till en bärbar dator när de börjar årskurs 7. De båda 

grupperna fick jobba med digitalt musikskapande i årskurs 8 då det på egen hand 

skulle skapa en låt med hjälp av programmet Garageband. Sara beskriver 

Garageband som ett program där man kan använda sig av loopar för att skapa 

musik men där det även är möjligt att spela in olika instrument och sång.  

Daniel beskriver arbetet från årskurs 8 så här:  

Ja, du kunde ju välja att bara ta loopar och lägga in eller lägga in egna 

instrument och använda loopar. (Daniel)  

Vid intervjutillfället höll de på med ett arbete i digitalt musikskapande. Lena 

beskriver detta arbete på följande vis:  

Nu håller vi på att göra egna låtar i princip vad man vill å bara spela in å sjunga 

å skriva egna ackord å allt sånt där och verkligen göra en egen låt. (Lena)  

Detta arbete sker i grupp och skiljer sig lite åt beroende på vad grupperna har för 

instrumentella färdigheter. Det finns i denna uppgift både möjlighet att arbeta med 

färdiga loopar och att de själva spelar in olika instrument. Jonas beskriver att det 

finns stora möjligheter med att använda Garageband. 
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Intervjugrupp tre har däremot ingen erfarenhet alls av digitalt musikskapande i 

skolan och både intervjugrupp tre och fyra tycks ha en negativ bild av 

musikundervisningen. Josefin beskriver musiklektionerna som följer:  

Det enda vi får göra är att spela en sträng på en gitarr på musiklektionerna. 

(Josefin)  

Josefin förklarar att hon använde digitala inslag i skolans julkonsert då hon hade 

instrumentala delar från YouTube till sin framträdande. Dessire påpekar dock att 

detta inte var någonting som de fick jobba med utan endast ett undantag.   

Många av de informanter som inte tidigare jobbat med digitalt musikskapande i 

skolan uttrycker en vilja att i framtiden få göra det. Både Nils och Tor är två av de 

informanterna som tycker att digitalt musikskapande borde vara en del i 

musikundervisningen men att även den vanliga instrumentella undervisningen 

borde utökas. Nina håller med om detta men tycker att det borde vara mer 

musikundervisning över lag i skolan då de bara har 45 minuter i veckan. Flera av 

informanterna vill se en varierad musikundervisning i skolan där det ges möjlighet 

att prova på många olika saker. Dessire och Josefin vill se mer musikskapande i 

allmänhet där det ges möjlighet att "på riktigt" skapa en låt. Med detta menar de 

att göra en låt från grunden likt många professionella musiker där de får möjlighet 

att redigera och mixa låten via datorn och sedan få ut en ordentlig slutprodukt. 

Marica beskriver musikundervisningssituationen såhär:  

Ja men asså lite mer såhär seriöst så man får ut lite mer av det så man lär sig 

mer. Vi har ju en väldigt så här liten musiksal å inte så stort såhär utbud av 

material så det skulle vara roligare om man hade så här, så man kunde spela in 

på datorn, mixa lite, använda sig lite mer av det här digitala. (Marica)  

Sara beskriver hur hon skulle vilja att musikundervisningen såg ut i stort på 

följande sätt:  

Kanske lite mer att man får lära sig ett instrument bättre istället för att kunna lite 

av varje som man egentligen, så att man kan ett instrument å kunde lite mer, 

annars är det bra att vi får göra lite varierade saker och det skulle kunna vara lite 

mer av det digitala för det är inte så jätte ofta vi håller på med det. å det är 

jättekul, å jag tror att då kan man bidra med, även om man inte kan ett 

instrument jättebra eller sjunger jättebra så kan man ändå bidra. (Sara)  

Två av informanterna (Jonas och Sofia) vill se mindre digitalt musikskapande. De 

tycker att mer tid istället ska gå till vanlig instrumental undervisning men Jonas 

påpekar samtidigt att det digitala musikskapandet fortfarande ska vara en del i 

musikundervisningen och inte tas bort helt. Lars uppskattar att 30% av 
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musikundervisningen sker i någon form av digitalt musikskapande och 70% av 

annan instrumentalundervisning. Sandra har åsikten att det digitala 

musikskapandet skulle gynnas av mer ackordundervisning innan undervisning 

med digitalt musikskapande som metod påbörjas. Samtliga informanter som 

uttalat sig i frågan tycker att musikundervisning både ska ske via digitalt 

musikskapande men att instrumentalundervisningen är en viktig del i 

musikundervisningen.  

Sammanfattning       

Erfarenheten av digitalt musikskapande i skolan skiljer sig åt. Två grupper har 

erfarenhet av digitalt musikskapande i skolan medan de övriga två inte har någon 

erfarenhet alls av det. Erfarenheten eleverna besitter är att arbeta med MIDI och 

då framför allt loopar. De som inte tidigare jobbat med digitalt musikskapande i 

skolan uttrycker en vilja att få göra detta. Ett par av informanterna som arbetar 

med digitalt musikskapande i skolan vill att arbetet med digitalt musikskapande 

ska minskas och att mer tid istället ska läggas på instrumental undervisning. 

Samtliga informanter tycker att digitalt musikskapande ska vara en del i 

musikundervisningen.   

 

Faktorer som påverkar digitalt musikskapande. 

Tre av informanterna tycker att det skulle vara kul att få möjlighet att jobba med 

digitalt musikskapande i skolan. Dessire förklarar att den enda gång de arbetar 

med datorer under musiklektionerna har det ingenting med digitalt musikskapande 

att göra. Hon säger att det inte finns några program för det på de datorerna de har 

tillgång till. De har inte någon möjlighet att själva ladda ner program för digitalt 

musikskapande. Steve påpekar att man måste vara administratör för att kunna 

ladda ner någonting överhuvudtaget till datorerna på skolan. Dessa datorer finns 

inte i klassrummet utan finns på en så kallad datorvagn som läraren kan boka till 

sin lektion. Många i intervjugrupp tre och fyra ser läraren som det största hindret 

till att få arbeta med digitalt musikskapande i skolan. På följande sätt beskriver 

Dessire och Marica musiklektionerna: 

Det vi gör på lektionerna är att vi går typ igenom olika genrer. Å typ sånt dära. 

Å sen så om vi spelar någon låt så äre typ alltid nån gammal. (Dessire) 

Men asså, vi har ju som ingen struktur på våra musiklektioner det är verkligen 

som , man kommer dit, våran lärare pratar bort en kvart av dom, sen gör vi 

nånting, han säger att vi ska göra nånting fast sen så gör vi det inte. (Marica) 
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Nina påpekar att lärarens kunskaper inom digitalt musikskapande kan påverka om 

de får arbeta med digitalt musikskapande, hon säger också att lärarens intresse och 

vilja fyller en funktion. Nils håller med om detta men påpekar även att det finns 

ekonomiska aspekter som påverkar då skolan kanske inte har råd att köpa in 

program för att skapa musik digitalt. Nils menar att en anledning till att de inte 

jobbar med digitalt musikskapande är att det är relativt nytt. Daniel nämner att 

lärarens kunskaper inom digitalt musikskapande påverkar hur mycket man lär sig 

när man jobbar med digitalt musikskapande.  

Sandra menar att det finns ett intresse hos eleverna att arbeta med digitalt 

musikskapande och att det är en anledning till att de får möjlighet att arbeta med 

det. Lars ser det mer som en självklarhet att digitalt musikskapande är en del av 

musikundervisningen och säger:  

Det vore ju ganska konstigt om vi inte fick göra det när det finns ett sånt 

program på Mac liksom från början. Så det är lika bra att vi får göra det. (Lars)  

Sammanfattning     

Informanterna ser många olika faktorer som påverkar det digitala musikskapandet. 

Framförallt lyfts lärarens kunskap och intresse för digitalt musikskapande. 

Skolans ekonomi och därigenom bristen på datorer och program för digitalt 

musikskapande lyfts även fram av informanterna.   

 

Digitalt musikskapande utanför skolan. 

Informanterna har väldigt olika erfarenheter av digitalt musikskapande utanför 

skolan. Samtliga informanter har tillgång till dator hemma. Jimmy förklarar att 

hans pappa har en musikstudio och att han ibland deltar i arbetet med att skapa 

musik. Daniel nämner ett program
3
 som han använt hemma för att skapa musik i 

mindre utsträckning. Lars nämner programmet DJ Mixing som ett av programmen 

han använt hemma. I intervjugrupp ett har fyra av fem provat på att skapa musik 

hemma, däribland Sara som inte såg sig själv som musikintresserad. Lars berättar 

att det han gjort hemma är att han "mixtrat" med ljudet och gjort olika "coola" 

effekter. Sofia förklarar att det hon gjort hemma när det gället digitalt 

musikskapande är att hon har "suttit och skrattat åt sig själv."  

Josefin kommer på att hon har mixat en låt en gång men kommer inte ihåg vilket 

program hon då använde eftersom det var länge sen. Dessire påpekar att de inte 

har de ekonomiska resurserna hemma för att köpa in program. Tor beskriver att 

                                                           
3
 FL Studio 
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han vet att det finns program att ladda ner till mobilen för att enkelt skapa musik 

själv med. Såhär beskriver han användningen av ett sådant program:  

Asså man typ sätter olika typ instrument. Man går in på menyn å så trycker 

man, först tar jag gitarr å så väljer jag hur den ska spela, sen tar man typ 

trummor, man gör som musik på mobilen. (Tor)  

Charlotte tilläger efter Tors beskrivning att det verkar vara programmet Music DJ 

Tor försöker beskriva.  

De som inte har någon erfarenhet från att arbeta med digitalt musikskapande i 

skolan förklarar deras medvetenhet om digitalt musikskapande på olika sätt. 

Charlotte vet inte riktigt hur hon vet vad digitalt musikskapande är. Hon säger att 

hon sett det delvis på film men kan inte komma på någon speciell film som berör 

ämnet. Hon vill även minnas att de vid något tillfälle under en musiklektion fått se 

ett videoklipp som visade digitalt musikskapande. Nils har skapat sig sin bild av 

digitalt musikskapande genom att använda en demoversion av musikprogrammet 

Reason hemma och säger såhär:  

Det här programmet Reason de kan du ju också fixa en massa med inspelning 

om det typ blir fel att det typ. vet inte hur man ska säga...om ljudet blir lite 

förvrängt kan man fixa det. (Nils) 

Marica och Josefin ger den här förklaringen på hur de har införskaffat sig kunskap 

om vad digitalt musikskapande är:  

Men asså, det är väl inte så, asså nånting man har på datorn utan nånting mer 

som man kanske... jag vet inte, man vet bara vad det är. (Marica)  

Jag tror att det är genom tv-shower, MTV, eller så, när man ser när dom gör 

musik liksom "behind the scenes" då ser man att dom står i en liten kub å så har 

dom massor av sånna här knappar å sånt när dom gör låten. (Josefin)  

Informanternas erfarenhet av digitalt musikskapande skiljer sig alltså åt väldigt 

mycket. En del av informanterna har provat på att skapa musik digitalt på egen 

hand hemma medan den större delen av informanterna inte har gjort det. En av 

informanterna har även laddat ner program till mobilen för att skapa musik. De 

informanter som inte har någon erfarenhet av att arbeta med digitalt 

musikskapande visar ändå på en stor medvetenhet om vad detta är och förklarar 

att denna kunskap kommer från att titta på tv. 

Sammanfattning                   

Vissa av informanterna har viss erfarenhet av digitalt musikskapande utanför 
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skolan men de flesta har inte skapat musik digitalt i skolan. De som inte har någon 

erfarenhet från digitalt musikskapande visar ändå att de har en medvetenhet om 

vad detta är. Denna erfarenhet kommer, enligt informanterna, ifrån film och TV. 

 

Fördelar med digitalt musikskapande. 

Samtliga informanter har en positiv syn på digitalt musikskapande. Det togs upp 

många olika positiva aspekter med digitalt musikskapande av informanterna. 

Dessa positiva aspekter behandlar olika områden av det digitala musikskapandet. 

Såhär beskrev några av informanterna olika fördelarna med digitalt 

musikskapande:  

Vem som helst kunde som göra det. Har man ingen taktkänsla så kan man ändå 

göra det, det spelar ingen roll. (Sandra)   

Om man inte kan spela vanliga instrument så är det bra att man kan använda sig 

av färdiga loopar. (Jonas)  

Man kan göra det själv liksom. Man behöver inte en hel orkester. Typ såhär 

samspel mellan olika instrument, taktkänsla så att man lägger ihop allt rätt. 

(Nina) 

Man behöver ju inte köpa alla instrument heller. Så man kan typ bara ladda hem 

program så kan man ha alla instrument där. Inte lika dyrt. (Tor)  

Det är roligt, det är modernt, asså det är ju ingen som typ, asså, de flesta asså 

artister som håller på med musik gör ju sin musik på datorn, dom kanske 

sjunger såhär i en studio sen gör de ju om det på datorn så.. eller asså alla gör 

väl det asså jobbar väl med datorn när de gör musik? (Marica)  

Allting är väl digitalt musikskapande numera, egentligen, när man lägger plattor 

å sånt där gör man det i studion digitalt. (Daniel)  

Sara beskriver hur man lär sig arrangera låtar. Både genom hur man sätter 

samman olika instrument för att det ska låta så bra som möjligt. Hon menar också 

att man lär sig hur strukturen i låtar fungerar genom att sätta ihop vers, refräng 

och brygga.  

Många av informanterna nämner hur professionella musiker använder sig av 

digitala musikproduktionsmetoder. Dels beskrev Marica och Daniel det här ovan. 

Lena tycker även att det är modernt att få jobba med digitalt musikskapande. 

Genom att lära sig skapa musik digitalt ser Jimmy att man får en större förståelse 

hur de professionella musikerna skapar musik. Det finns även positiva aspekter 
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när det kommer till den ekonomiska frågan men då i förhållandet till att ha 

tillgång till mängder av instrument. Detta styrks i av flera av de som tidigare 

forskat på området. En viktig del att tydligt poängtera är att oberoende av 

informanters tidigare "hands-on" erfarenhet av digitalt musikskapande kan 

samtliga förhålla sig och se fördelar med digitalt musikskapande. Jonas beskriver 

känslan av de stora möjligheterna med att lägga ihop olika loopar och sen få fram 

en låt. "det var ganska coolt" (Jonas). Nina säger att det är möjligt att på helt egen 

hand skapa musik.  

Sammanfattning                       

De positiva faktorerna med digitalt musikskapande är att vem som helst kan göra 

det och att man inte behöver en stor uppsättning instrument för att kunna skapa en 

låt. Den ekonomiska aspekten tas upp som någonting positivt då informanterna ser 

möjligheten att skapa musik med många instrument utan att behöva köpa 

instrumenten rent fysiskt. Det digitala musikskapandet ger även, enligt 

informanterna möjlighet att lära sig om låtars struktur och arrangemang. 

 

Nackdelar med digitalt musikskapande.  

De nackdelar informanterna ser med digitalt musikskapande rör olika aspekter av 

det digitala musikskapande. Dels rör det funktionen digitalt musikskapande har 

eller inte har i musikundervisningen, många av informanterna ser på digitalt 

musikskapande kontra det musikskapande som sker med fysiska instrument som 

exempelvis gitarr och piano.  

Sara ser att digitalt musikskapande kan konkurrera ut inlärningen av vanliga 

instrument i undervisningen och förklarar det på följande sätt:   

Man kan ju fuska fram saker bättre, det kan ju va, man kanske aldrig riktigt lär 

sig å spela då eller sådär. Att man tar bara saker från dator eller nåt man kan. 

Om man kan till exempel keyboard då räcker det istället för då kanske man 

skulle lära sig gitarr å trummor och så. (Sara)  

Många av informanterna ser skillnader i känsla när det gäller en låt som helt är 

producerad digitalt jämfört med musiker som kan spela ett instrument och där 

ljudet inte är ändrat. Informanterna tar även upp generella nackdelar med digitalt 

musikskapande ur ett helhetsperspektiv där de professionella musikernas 

användande av digitala verktyg för att skapa musik ligger som bakgrund. 

Charlotte beskriver detta som följer:  
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Det är ju som inte samma känsla om det kommer från en dator eller om det 

kommer från riktiga personer som spelar. (Charlotte)  

Tor ser även han ett problem med det digitala musikskapande som liknar 

Charlottes syn på det. Tor tycker inte att digitalt skapad musik låter lika äkta som 

musik som är skapad på ett mer traditionellt vis. Han förklarar också lyckan i att 

lära sig spela en låt på gitarren och att känslan av att göra en låt på datorn för med 

sig samma känsla som när man lärt sig att spela någonting på ett fysiskt 

instrument.  

Charlotte som spelar tvärflöjt i en orkester ser en negativ aspekt i form av att det 

sociala i musicerandet kan bli lidande. Hon menar att detta blir fallet eftersom att 

musiker istället för att till exempel spela i en orkester eller med ett band sitter 

hemma framför sin dator och skapar musik digitalt. Nils ser även han en möjlig 

negativ påföljd av att skapa musik digitalt och det är att man kan tappa intresset 

för att spela riktiga instrument då det är mycket enklare att göra det i datorn.  

 

Sammanfattning                       

De nackdelar informanterna ser med digitalt musikskapande är att det finns en risk 

att det digitala musikskapandet konkurrerar ut de mer traditionella 

musikinstrumenten. Den digitalt skapade musiken har inte samma känsla och 

äkthet som musik som inte är ändrad på något vis. Det finns enligt informanterna 

även en större känsla av glädje att lära sig spela en låt på en gitarr i jämförelse 

med att skapa en låt på digital väg. Det framkommer även att det finns en risk att 

det sociala påverkas då fler gör sin musik vid sin dator hemma istället för att spela 

musik i ett band eller en orkester.   
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Diskussion 

Denna del kommer att behandla de resultat som beskrivits ovan genom att knyta 

dessa till tidigare forskning. Rubrikerna för denna del är utformade efter hur de 

olika områdena presenterades i resultatet. Rubrikerna är Informanternas 

förhållande till musik, Informanternas definition av digitalt musikskapande, 

Digitalt musikskapande i skolan, Faktorer som påverkar digitalt musikskapande, 

Digitalt musikskapande utanför skolan, Fördelar med digitalt musikskapande och 

Nackdelar med digitalt musikskapande. 

 

Informanternas förhållande till musik. 

Informanterna som blivit intervjuade har i min uppfattning ett stort musikintresse. 

Samtliga lyssnar på musik via dator och/eller mobiltelefon dagligen och en del av 

informanterna spelar även något instrument på sin fritid. Däremot är det ingen av 

informanterna som nämner digitalt musikskapande på frågan hur deras 

förhållande till musik är. Huruvida detta kan förklaras med utförandet av min 

metod kan jag inte svara på, men det kan vara en bidragande faktor till det 

resultatet. Folkestad (1996) har sett att musikintresset är det största fritidsintresset 

bland ungdomar i Sverige, t.o.m. större än sport. Informanternas allmänna 

förhållningssätt till musik fyller ingen funktion för hur mitt resultat som rör vilka 

erfarenheter av digitalt musikskapande elever i årskurs 9 har.  

 

Informanternas definition av digitalt musikskapande. 

Informanterna definierar digitalt musikskapande som musik som blivit helt skapat 

med hjälp av en dator. Instrument som endast har spelats in i en dator utan att 

någon redigering eller editering skett uppfattar informanterna inte som ett digitalt 

musikskapande utan endast som en ren inspelning. Däremot tycker informanterna 

att det skett ett digitalt musikskapande om dessa instrument har redigerats för att 

ändra ljudets karaktär på ett eller annat sätt. Denna bild stämmer väl överrens med 

den definition av digitalt musikskapande som jag hade när jag var i 

planeringsstadiet av detta arbete. Dock svarar inte detta arbete mer i detalj än så 

var denna gränsdragning exakt ska göras. Vissa informanter nämner eller 

beskriver ett arbete med loopar som digitalt musikskapande och en del av dem 

nämner en del olika program, däribland programmet Garageband. Enligt 

Essendrop (2007) är Garageband ett program som är lämpat för digitalt 

musikskapande. Som jag nämnde i min definition av digitalt musikskapande är 

Garageband bland annat en sequencer. Folkestad (1996) och Nilsson (2002) 
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nämner sequencer m.m. som en del i ett digitalt musikskapande. Detta visar att det 

finns ett samband mellan det informanterna beskriver och den bild av digitalt 

musikskapande som forskare beskriver. 

 

Digitalt musikskapande i skolan. 

Informanterna har visat på väldigt olika erfarenheter när det gäller deras 

förhållande till digitalt musikskapande. Ungefär hälften av informanterna har 

erfarenhet av digitalt musikskapande i skolan och hälften har inte haft någon som 

helst kontakt med digitalt musikskapande i skolan. Enligt NU03 (Skolverket, 

2005) är det bara var sjätte elev som använder datorn under musiklektionerna för 

att skapa egen musik med hjälp av musikprogram. I min studie använder ungefär 

varannan elev datorn i musikundervisningen för att skapa musik vilket är betydligt 

mer än det som beskrivs i NU03. De informanter med erfarenhet av digitalt 

musikskapande har erfarenhet av att framförallt att ett arbeta med loopar i olika 

musikprogram, framförallt Garageband som de har på sina skoldatorer. En del av 

informanterna har inte haft någon erfarenhet av digitalt musikskapande att dela 

med sig av till mig under fokusgruppsintervjuerna och detta kan tyda på att de inte 

har haft någon "hands-on" erfarenhet av digitalt musikskapande överhuvudtaget. I 

NU03 framgår det att en dryg fjärdedel av lärarna aldrig använder datorerna i 

musikundervisningen för att skapa musik. Elevernas uteblivna erfarenhet av 

digitalt musikskapande tror jag kan förklaras med bland annat det NU03 visar och 

utifrån de påverkansfaktorer till digitalt musikskapande som informanter och 

forskare beskrivit. Utifrån min studie kan man se att elever som får möjlighet att 

arbeta med digitalt musikskapande i skolan skaffar sig någon form av erfarenhet 

inom området. Därmed kan elevers uteblivna erfarenhet förklaras med de faktorer 

som påverkar musikskapandet i skolan.  

 

Faktorer som påverkar digitalt musikskapande. 

De informanter som inte har någon erfarenhet av digitalt musikskapande i skolan 

menar att detta är i största grad på grund av läraren men att även skolans 

ekonomiska faktorer har betydelse. Detta har även tidigare forskning visat där till 

exempel NU03 (Skolverket, 2005) visat på hur skolors dåliga ekonomi förhindrar 

inköp av datorer m.m. Jag delar denna uppfattning. I NU03 beskrivs det att det har 

blivit billigare att köpa in datorer m.m. men att det trots detta råder en brist på 

dessa i skolor. Lärarens påverkan till digitalt musikskapande lyfts fram av 

informanterna. Dels är det lärarens kunskap inom digitalt musikskapandet ses som 
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en faktor som möjliggör digitalt musikskapande i skolan men även lärarens 

intresse ses som en faktor. Detta håller jag med om. Strandberg (2007) har sett att 

lärare vill ha mer fortbildning i ny teknik för att kunna jobba med mer 

datorbaserade musikstilar som exempelvis techno. En del av informanterna 

nämner även att lokalbekymmer och säger att musiksalen är för liten och att det 

inte finns någon möjlighet att använda datorerna som de har tillgång till att skapa 

musik digitalt. I NU03 (Skolverket, 2005) beskrivs att det inte pågår eget 

skapande i musikämnet i någon större utsträckning och att detta har sin grund i 

problem med lokaler och utrustning. Min uppfattning är av liknande karaktär. Jag 

har upplevt stora problem med utrustning och lokaler när jag varit ute på VFU, 

inte bara i musikämnet.  

 

Digitalt musikskapande utanför skolan. 

Överlag är digitalt musikskapande inte någonting som informanterna gör på sin 

fritid. Endast ett fåtal har någon erfarenhet av digitalt musikskapande utanför 

skolan. Detta säger emot den bild som beskrivs i NU03 (Skolverket, 2005) där det 

förklaras att: 

 

De [ungdomar] har på sin fritid övat upp en särskild förmåga att skapa egna 

musikproduktioner via ungdomsrummets inspelningsstudio, datoranläggning, 

MP3-spelare och nu också med mobiltelefon. (s14) 

 

 

Varför denna bild inte bekräftas av mina informanter har jag svårt att säga. 

Kanske har detta intresse bland ungdomar förändrats sedan 2003 och bytts ut med 

andra sysselsättningar vid datorn. Majoriteten av de som provat att skapa musik 

digitalt hemma har erfarenhet av digitalt musikskapande i skolan. Om denna 

faktor har en koppling eller ej är inte någonting som denna undersökning har haft i 

avsikt att svara på. Däremot har samtliga informanter en uppfattning av vad 

digitalt musikskapande är även om de själva aldrig har arbetat med det. Vad detta 

beror på framgår inte med säkerhet i denna studie. Av det vissa av informanterna 

har berättat är det genom tv-tittande som de sett hur digitalt musikskapande går 

till. Min uppfattning är att eftersom samtliga informanter har någon form av 

musikintresse där samtliga dagligen lyssnar på musik finns det en god chans att de 

genom detta intresse förr eller senare stöter på någon form av beskrivning av hur 

deras favoritmusiker gör sin musik. En del av informanterna har visat på en stor 

förståelse för att dagens musik är skapad genom någon form av "manipulering" av 



26 
 

ljud med hjälp av en dator oberoende av egen kunskap inom digitalt 

musikskapande.  

 

Fördelar med digitalt musikskapande. 

I stort finns det ett intresse för digitalt musikskapande hos informanterna. De 

tycker att digitalt musikskapande är positivt eftersom det är ett billigt sätt att få 

tillgång till mängder av ljud och instrument utan att behöva spendera speciellt 

mycket pengar. NU03 (Skolverket 2005) och Essendrop (2007) säger att det blivit 

billigare att införskaffa denna typ av teknologi. Jag personligen har inte spenderat 

speciellt mycket pengar för att skapa en mindre personlig studio hemma och håller 

med såväl informanter som forskare om detta. Sara beskrev att digitalt 

musikskapande är bra eftersom det finns en möjlighet till att lära sig arrangera 

låtar och förstå hur en låts struktur är viktig. I NU03 (Skolverket, 2005) har 

kommit fram till det Sara upplever och säger att "Skapandet kan vidare innefatta 

kunskaper om musikens form och struktur, olika uttrycksformer och uttryckssätt." 

(Skolverket, 2005:27) Jag har, innan min musikutbildning, själv erfarenhet av 

detta då jag har lärt mig mycket av musiks struktur och arrangemang genom att 

arbeta med loopar m.m. och delar därför denna uppfattning med Sara men även 

med det som NU03 tar upp. Informanterna lyfter även fram möjligheten till att 

skapa musik helt på egen hand vilket Gullö (2010) har sett i sin forskning. 

Informanterna uttrycker att det är positivt att få jobba med ett så pass modernt sätt 

att skapa musik, eftersom dagens professionella musiker använder digitalt 

musikskapande för att producera sin musik. Dessire uttrycker en vilja att skapa 

musik "på riktigt" och detta ser jag som en strävan att få möjlighet att lära sig på 

ett sätt som har en verklighetsförankring som hon saknar. Denna aspekt av det 

digitala musikskapandet tas inte upp direkt av någon forskare. Däremot nämner 

Essendrop (2007) att digitalt musikskapande har övergått från att vara ett verktyg 

som bara professionella musiker hade tillgång till, till att bli ett verktyg som finns 

tillgängligt för ungdomar. Jag tror att Dessires önskan av att "på riktigt" få 

möjlighet skapa musik är en mycket viktig aspekt att nämna då min uppfattning 

av mycket av den verksamhet som lärare bedriver ute på skolor runt om i Sverige 

saknar denna verklighetsförankring som jag personligen tror är en väldigt viktig 

aspekt för att gott lärande. Nina beskrev hur det digitala musikskapandet skapar 

en möjlighet att på egen hand skapa musik utan en hel orkester. Detta stöds av 

Nilsson (2002) som har sett hur barn och ungdomar kan skapa musik på egen 

hand med hjälp av program som ger möjlighet till digitalt musikskapande.   
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Nackdelar med digitalt musikskapande. 

Informanterna ser också nackdelar med digitalt musikskapande. Denna 

undersökning visar att det i stort finns en vilja från informanterna att ha digitalt 

musikskapande som en del i undervisningen. En nackdel som en del av 

informanterna nämner är att det digitala musikskapandet kan konkurrera ut 

instrumentalundervisningen. Essendrop (2007) ser det digitala musikskapandet 

som ett komplement till den redan existerande musikundervisningen. Min 

uppfattning av det informanterna sagt är inte att det digitala musikskapandet ska 

tas bort helt, utan att det ska finnas gott om tid att lära sig de traditionella 

instrumenten. Resultatet av fokusgruppsintervjuerna har visat att den vanliga 

instrumentalundervisningen av eleverna uppfattas fylla en mycket viktig funktion 

som det digitala musikskapandet inte kan uppfylla. Denna funktion nämner Tor då 

han beskriver känslan av att lära sig spela en låt på gitarr. Denna känsla ser han 

inte att han kan få på samma sätt genom ett digitalt musikskapande.  

Ett par av informanterna beskriver att "äktheten" i musik är mycket viktig och att 

musik som är skapad på digital väg inte har denna äkthet. Strandberg (2007) säger 

att:  

 

...när eleverna /…/ gör egna låtar och texter, är det äktheten i det personliga 

uttrycket och i det som uttrycks som är det viktigaste (s172).  

 

Detta kan tyckas tala emot det vissa informanter sa om önskan att "på riktigt" få 

skapa musik. Äktheten i musik är även någonting jag ser som något viktigt. Det 

digitala musikskapandet ser jag har svårt att uppnå samma "äkthet" som det 

traditionella sättet att skapa musik på. Samtidigt förstår jag vikten av att få skapa 

musik "på riktigt", likt den musik som spelas på radio.  

 

Charlotte som spelar i en orkester är den enda som tar upp den sociala faktorn i 

musik. Hon ser att det finns en risk att musiker börjar sitta hemma framför 

datorerna och skapa musik istället för att spela i ett band eller i en orkester. Musik 

i stort handlar för mig om någonting socialt där koncerter, spela i band osv. är en 

stor del av musiken. Jag tror att det kan finnas en viss sanning i detta men att det 

sociala med musik, i min mening, aldrig kommer att försvinna. 
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Slutsatser 

Denna del kommer att återkoppla till de frågeställningar jag ställde i samband 

med mitt syfte och kommer att tas upp i samma ordning som de togs upp i 

resultat- och diskussionsdelen.  

 

Definitionen av digitalt musikskapande:                                                   

Informanterna är överlag överrens om att digitalt musikskapande innefattar två 

delar. Den första definitionen är att musik som enbart är skapat i datorn med hjälp 

av till exempel loopar är digitalt musikskapande. Den andra definitionen är att 

instrument som spelats in i datorn och sedan redigerats på något sätt för att ändra 

det ursprungliga ljudet är även det digitalt musikskapande.  

Informanters erfarenhet av digitalt musikskapande i och utanför skolan: 

Informanternas erfarenhet av digitalt musikskapande i skolan är tudelat. Hälften 

av informanterna arbetar med digitalt musikskapande i skolan och hälften har 

aldrig gjort det. Skolverket (2005) säger att ungdomar på sin fritid har erfarenhet 

av inspelningsstudio hemma. Detta har inte min studie visat då endas ett fåtal har 

erfarenhet av digitalt musikskapande hemma. Däremot har samtliga informanter 

en god bild av vad digitalt musikskapande innebär tack vare TV och film. De 

informanter som har erfarenhet av digitalt musikskapande har det i form av att 

arbeta med MIDI men även från att spela in olika instrument.  

Faktorer som påverkar digitalt musikskapande:                             

Informanterna ser läraren och skolans ekonomi som hinder till digitalt 

musikskapande i skolan. I NU03 (Skolverket, 2005) framgår det att skolors dåliga 

ekonomi förhindrar inköp av datorer m.m. Lärarens kunskap inom digitalt 

musikskapande ses av informanterna viktig men även lärarens intresse för det.  

Fördelar med digitalt musikskapande:                                                        

Fördelarna som informanterna ser med digitalt musikskapande är att vem som 

helst kan skapa musik med hjälp av digitala verktyg. Det är ett billigt sätt att få 

tillgång till mängder av ljud och instrument. Med digitalt musikskapande lär man 

sig att arrangera och strukturera musik. Detta stöds av tidigare forskning.  

Nackdelar med digitalt musikskapande:                                                       

Enligt informanterna riskerar digitalt musikskapande att konkurrera ut den vanliga 

instrumentalundervisningen i skolan. Det finns inte samma "äkthet" i musik som 

är skapad på digital väg jämfört med musik som är skapad på det traditionella 
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sättet. Tidigare forskning har visat på vikten av äkthet i musikskapande och det 

digitala musikskapandet står i viss konflikt med denna äkthet.  

Förslag till vidare forskning. 

Denna studie har gett en liten inblick i hur elevers erfarenheter av digitalt 

musikskapande kan se ut idag. De faktorer som eleverna tagit upp som 

påverkande i det digitala musikskapandet skulle samtliga vara intressanta att 

forska vidare om. Framförallt skulle det vara intressant att se hur lärarens roll 

påverkar mer i detalj. Eftersom jag både har intervjuat elever från en friskola och 

en kommunal skola skulle det vara intressant att titta närmare på hur det digitala 

musikskapandet skiljer sig åt mellan dessa och vad det beror på.  
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Bilaga 1 

Till NAMN vårdnadshavare.    2012-01-02 

Hej! 

Jag heter Niklas Emmoth och läser till lärare i musik och engelska vid Umeå 

Universitet. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete. Som en del i detta 

arbete har jag tagit kontakt med skolor för att sedan genomföra intervjuer med 

elever i årskurs 9. NAMN var en av de som ställt upp på en intervju. Intervjuerna 

har genomförts gruppvis på skolan med 3-5 klasskamrater i varje grupp. 

Intervjuerna har handlat om elevernas erfarenheter av digitalt musikskapande. Jag 

har spelat in intervjuerna för att lättare kunna bearbeta materialet. Deltagandet i 

intervjun har varit frivilligt. Varken namn på skola eller elevernas riktiga namn 

används i mitt arbete.  Eftersom detta inte är en del i deras vanliga skolgång tyckte 

jag det var passande att informera om detta.   

Här följer en länk till de forskningsetiska principer som gäller:  

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Har du/ni några frågor kan ni gärna kontakta mig eller min handledare via mejl 

eller telefon. 

MvH  

/Niklas Emmoth 

tel. 070 - 289 09 83 

e-post: niem0001@student.umu.se 

Handledare: Erik Sigurdsson 

tel.: 090 – 786 52 69 

e-post: erik.sigurdson@estet.umu.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Hur skulle ni beskriva erat förhållande till musik?  

Vad tänker ni på när jag säger "Digitalt musikskapande"?  

Vad har ni för erfarenheter av digitalt musikskapande?  

På vilket sätt får ni jobba med digitalt musikskapande i skolan? 

Vilka fördelar ser ni med digitalt musikskapande? 

Vilka nackdelar ser ni med digitalt musikskapande?  

Vad tror ni påverkar om ni får ägna er åt Digitalt musikskapande i skolan?  

Använder ni era datorer hemma för att digitalt skapa musik?  

Hur skulle ni vilja att musikundervisningen såg ut?



 
 

 


