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Sammanfattning 
 

Musikskapande och digitala verktyg 

Om hur digitala verktyg kan användas i musikundervisningen och hur dessa verktyg 

möjligen inverkar på elevernas musikskapande      

   Antal sidor: 48 

 

I denna undersökning studeras hur digitala verktyg används på två högstadieskolor i 

årskurs 8 och hur dessa verktyg möjligtvis kan inverka på elevers musikskapande. 

Undersökningen är av kvalitativ art och grundar sig på deltagande observationer och 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer i projekt där elever på olika sätt skapar musik 

med digitala verktyg. Den genomsyras av ett medieekologiskt- och sociokulturellt 

perspektiv där empiri grundar sig på utsagor och erfarenheter från tio 

observationstillfällen och sex intervjuer. I undersökningen framkommer det att digitala 

verktyg används sällan och i begränsad omfattning i musikundervisningen på de två 

skolorna. Digitala verktyg erbjuder en direktlänk mellan det klingande ljudet och den 

visuella representationen, något som ligger i linje med tidigare forskning. Framstående i 

resultatet är också att flera av eleverna upplever att teknologin på olika sätt står i vägen 

för dem i musikskapandet. Undersökningen visar också att användandet av digitala 

verktyg skapar nya förutsättningar för musikskapande och samarbete och att teknologin 

möjliggör ett mer individanpassat musikskapande som motiverar fler elever. När vi 

använder digitala verktyg för att skapa, spara och kommunicera ett musikaliskt budskap 

visar undersökningen att eleverna blir beroende av dessa verktyg för att klara uppgiften. 

Tillgången till teknologin blir på så vis en förutsättning för att eleverna ska lyckas. 

Forskningsresultatet visar även att uppgiften som eleverna får inverkar och styr i deras val 

av produktioner, något som är avgörande för huruvida eleverna uppfattar de digitala 

verktygen som hjälpmedel i musikskapandet. Både lärare och elever i denna 

undersökning beskriver en rädsla och oro för en undervisning allt för präglad av digitala 

verktyg. De menar att det skulle minska utrymmet för ensemblespel och ta bort känslan i 

musiken som de får från att spela riktiga instrument tillsammans med andra. 

 

Sökord: Musik teknologi, Musikskapande, Musik & IKT, Medieekologi.  

 



Summary 
 

Music composition and music technology 

A study of how music technologies can be used in the music classes and how these 

technologies may influence students creating music 

 

In this research paper I investigate how music technology is used in two 8
th
 grade music 

classes of the Swedish compulsory school and how these technologies may influence 

students creating music. Moreover I want to study how music technology influences 

students creating music. The research uses qualitative methods with associated 

participating observations and semi structured focus group interviews. The study uses 

media ecology- and a sociocultural approach where the findings are based on experiences 

and statements from ten observations and six interviews. The findings show that music 

technologies, seldom or in a confined way, are used in the music classes in the two 

schools. Music technology offers an immediate link between sound and the visual 

representation, a finding which correspond to earlier research. An eminent finding is also 

that numerous students experience the music technology restraining while they create 

music. Moreover the results show that when using technology as a resource for creating 

music new conditions and fundamentals for composition and working together are 

shaped. Furthermore the technology motivates students in different ways and enables a 

greater possibility for individuals to access music whenever they feel like. When students 

use technology to create, save and communicate they also depend on these resources to 

manage their task. Henceforth the access to technology becomes a basic condition in 

order for them to reach their goal. The research also show that the task which the students 

has been given affect in their choice of music productions. This experience determines 

whether or not the students find the technology as helping resources when they create 

music. Finally both teachers and students fear that a music education too characterised by 

technology would result in losing the feeling in music and playing real instrument 

together. 

 

Keywords: Music technology, Music composition, Music & ICT, Media ecology.  
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Inledning 

Minns väl den dag då jag testade musikprogrammet Dance eJay för första gången. 

De grooviga looparna och de förprogrammerade ljuden som jag arrangerade 

genom att lyssna och pussla ihop dem till musik. Dance eJay var det första 

musikprogrammet som gav mig verktygen för att skapa musik utan tillgång till 

instrument och avancerad inspelningsutrustning. Det gick snabbt att komma igång 

med musikskapandet och allt eftersom skapandet fortlöpte kunde jag lyssna på 

mina alster ur datorhögtalarna och förändra och skapa nytt efter tycke. Med en 

demoversion av musikprogrammet kunde jag tyvärr inte spara min musik och 

fram tills att jag lärde mig göra en skärmdump satt jag länge och ritade av 

musikarrangemangen på papper till den grad att jag kunde fortsätta på samma 

projekt nästa dag. 

 

Under min högstadietid fanns inga inslag av musikskapande med dator i 

musikundervisningen. När skolans datorer användes var det på svenska- och 

samhällslektionerna och för att använda teknologin gick vi till den närliggande 

datorsalen där vi fick skriva arbeten och söka information på internet. Idag är det 

allt vanligare att elever får eller får låna en skoldator, ofta en bärbar dator som de 

kan använda på fritiden och i skolan. Datorsalarna på min gamla högstadieskola 

har ersatts med datorvagnar, som lärarna flyttar mellan klassrummen något som 

även lärarna på de två skolor som jag genomfört min verksamhetsförlagda 

utbildning på använder sig av. Numera kan alltså lärarna på flytta datorsalen dit 

eleverna är och samtidigt blir det allt vanligare att eleverna tar med sig personliga 

datorer till lektionerna. Utifrån egna erfarenheter ser förutsättningarna för att 

arbeta med dator eller annan teknologi i musikundervisningen annorlunda ut än 

under den tid jag själv gick på högstadiet. Hur teknologier som till exempel dator, 

Ipads, smartboards, projektorer m.m. används i dagens skolor varierar men med 

erfarenheter från min verksamhetsbelagda utbildningstid och från kurskamraters 

utsagor används de lite eller begränsat i musikundervisningen. 

 

Begreppen informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitala verktyg 

har varit ett centralt inslag i mycket av det material vi har arbetat med på 

universitetet, främst under de tre terminerna jag läste musik. I läroplanen för 

grundskolan som trädde i kraft juli 2011 (Lgr11), lyfts begreppet digitala verktyg 

för första gången. Förändringarna i läroplanen ställer nya krav på att eleverna ska 

få möjligheten att använda och lära sig: 

 Digitala verktyg för ljud- och musikskapande. 
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 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.  

Trots ny läroplan ska det inte tas för givet att lärare på dagens högstadieskolor 

följer styrdokumenten när de väl införts. I den nationella utvärderingen för 

skolämnet musik på grundskolan från 2003 beskrivs ämneslärare i musik med att 

de ofta väljer innehåll och undervisningsmetoder efter eget intresse och kunnande 

snarare än att de följer de aktuella styrdokumenten (Nu 03). I och med att Lgr11 

har större fokus på digitala verktyg och musikskapande än tidigare läroplaner är 

det ytterst intressant att se hur elever och lärare arbetar med digitala verktyg i 

musikundervisningen och då främst efter de två punkter jag lyft ovan. 

 

Under de tre terminer jag läste musik gavs jag möjligheten att delta i olika 

workshops och kurser i digitala verktyg. Bland annat lärde jag mig grundläggande 

kunskaper i musikprogram som till exempel Live! Och Cubase, men också lite om 

hur digitala verktyg kan användas i musikundervisningen för musikskapande, 

inspelning och bearbetning. Även om jag fått möjligheten att arbeta med och testa 

olika digitala verktyg på fritiden och i skolan, känner jag att en kunskapslucka 

behöver täckas. På de skolor där jag genomförde min verksamhetsförlagda 

utbildning användes inte digitala verktyg för att skapa, spela in eller bearbeta 

musik, ett kunskapsområde som jag vill utveckla med den här studien. Hur skapar 

jag bästa förutsättningar för att eleverna ska vilja och våga skapa musik med 

digitala verktyg? Hur används digitala verktyg i musikundervisning? Är det som 

jag tidigare upplevt att teknologi fortfarande används lite och begränsat i 

musikämnet? Det finns mycket jag vill undersöka men på grund av mitt genuina 

intresse för musikskapande med dator vill jag få inspiration och idéer på hur jag 

som framtida lärare kan arbeta med digitala verktyg i musikundervisningen på ett 

sätt som skapar en motiverande miljö där eleverna uttrycker sig själva 

musikaliskt. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur digitala verktyg kan användas i 

musikundervisning på högstadiet och hur digitala verktyg möjligtvis inverkar på 

elevers musikskapande. 

 

 

 

Frågeställningar 

 Hur används digitala verktyg i musikundervisningen? 

 Vilka för- och nackdelar beskriver lärare och elever med digitala verktyg i 

musikundervisningen? 

 Hur ser lärare och elever på framtidens musikundervisning? 
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Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag först redogöra för två begrepp som jag använder i min 

uppsats. Därefter kommer jag presentera ett historiskt perspektiv på den skapande 

verksamheten i ämnet musik, för att läsaren ska få en uppfattning om hur de 

musikpedagogiska strömningarna har sett ut och påverkat dagens 

musikundervisning. Sedan följer en kort genomgång av IT satsningen i skolan 

som därefter följt upp av en beskrivning av hur digitala verktyg och skapande 

lyfts fram i nuvarande- och tidigare styrdokument. Slutligen kommer jag 

presentera min teori i avsnittet tidigare forskning. 

 

Begreppsdefinition 

Jag kommer i denna uppsats använda mig frekvent av begreppet digitala verktyg 

och för att få en variation i språket kommer jag även använda mig av teknologier 

för att beskriva samma fenomen. Med dessa avser jag tekniska lösningar som till 

exempel datorer, mobiltelefoner och Ipads men också programvaror som 

Garageband, Musescore (se bilaga 4 för en beskrivning av de två programmen). 

Även internet och websidor som eleverna använder när de skapar ser jag som 

digitala verktyg. I skolverkets stödmaterial för den nya läroplanen för musik 

beskrivs digitala verktyg på följande vis: 

”I dag skapas musik i varierande genrer och former ofta med hjälp av 

programvaror för ljud, komposition, notation och inspelning. I kursplanen benämns 

de här program varorna, tillsammans med digitala instrument, för digitala verktyg” 

(Skolverket, 2011:15). 

 

 

Ett historiskt perspektiv på den skapande verksamheten 

En förgrundsfigur för den pedagogiska utvecklingen inom musikämnet är 

musikläraren och pedagogen Knut Brodin. På 1930-talet började Brodins 

värderingar och musikpedagogiska tankar influera den traditionella 

musikpedagogiken (Gustafsson, 2000). Bo Nilsson beskriver Brodin i sin 

doktorsavhandling som ”barnens förkämpe” och som en symbol för den 

pedagogiska utvecklingen (Nilsson, 2002). Brodins pedagogik beskrivs även som 

ett slag för förändring och någon som bröt mot de traditionella värderingarna av 

musik (Strandberg, 2007). Brodin gick sin egen väg och använde sig av elevernas 

egna kompositioner i dåtidens musikrepertoar och öppnade upp dörrarna för jazz 
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och populärmusik i skolan (Strandberg, 2007). Hans pedagogiska infallsvinkel var 

att sång hade en bidragande effekt på barn och ungdomars välmående. Vidare 

värnade Brodin om barnens rätt till att uttrycka sig musikaliskt på ett personligt 

plan. Brodin hade på så sätt en friare syn på musikaliskt uttryck än andra 

musiklärare som förespråkade drill och exakthet, något som enligt Brodin skulle 

motverka barnens intresse för musik (Sundin, 1988). Från reproduktion 

förändrades musikpedagogik till att fokusera mer på barnens eget skapande och 

musik som ”barnets förlösare” (Gustafsson, 2000). 

 

Hur traditionerna inom musikpedagogik har sett ut och förändrats är också något 

som Bertil Sundin har forskat på. I Musiken i människan lyfter Sundin hur 

pedagoger och lärare förhållit sig till bland annat Jazz i musikundervisning och 

hur motsättningarna till populärmusik i skolan såg ut på 50-talet (Sundin, 1988). 

Sundin beskriver framträdande traditioner inom den musikpedagogiska 

utvecklingen. Jonas Gustafsson, som studerat och forskat på musikpedagogikens 

framväxt i Sverige mellan 1900-1965, beskriver i Så ska det låta hur Sundins 

kartläggning kan tolkas och beskrivas utifrån två musikpedagogiska motpoler. 

Dessa två motpoler representerar de centrala musikpedagogiska tankarna som var 

rådande under 30-talet och framåt när det kommer till värderingar, normer och 

metoder i musikundervisningen (Gustavsson, 2000; Sundin, 1988). 

 Traditionellt paradigm (Borgerliga normer och värderingar, 30 till 40-tal) 

 Öppet paradigm (Elevens egen målsättning och upplevelser i fokus, får genomslag 

ca 60-70 talet) 

 

Enligt Gustavsson är det karaktäristiska med en undervisning som tar sin 

utgångspunkt i traditionellt paradigm, att lära ut bestämde delar av den 

västerländska konstmusiken. Det fanns alltså en utarbetad repertoar och eleverna 

utbildades för att bli professionella musiker. Det var den goda musiken som var 

det som skulle läras ut, musik som grundande sig på självdisciplin och 

återhållsamhet, några av den borgerliga kulturens värderingar under 30- och 40-

talet. Barns fria upptäckt och lek får väldigt lite om inget utrymme i ett 

traditionellt paradigm. (Gustavsson, 2000).  

I ett öppet paradigm uppmuntras eleverna till nyfikenhet och utforskande. Här 

byggs inte verksamheten på en överföring av den goda musiken och kunskapen 

från läraren. Istället vilar denna tradition mer på elevernas egna musikpreferenser 

och musikaliska erfarenheter, något som skiljer sig avsevärt från ett traditionellt 

paradigm, vars ambitioner lutar mer åt att överföra gamla värderingar, normer och 
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musikbildningsstoff (ibid.). 

 

 

Strandberg beskriver hur strömningarna inom musikpedagogiken kom att förändra 

skolämnet musik. Till en början handlade musikundervisningen mest om sång 

men genom nya musikpedagogiska röster och värderingar skulle musikämnet till 

att innefatta flera kunskapsområden (Strandberg, 2007). I en statlig utredning från 

1954 (SOU 1954) föreslogs att skolämnet sång borde få ett nytt namn då 

skolämnet innefattade mer aktiviteter än vad namnet indikerade (ibid.). Rapporten 

lyfte fram fem områden som skulle samverka i musikämnet; sång, skapande, 

lyssnande, rörelse samt instrument. Till en början skulle den skapande 

verksamheten ge eleverna möjligheten att välja ut egna sånger, improvisera och 

skapa melodier. Ett år senare förändrades namnet och skolämnet sång blev musik 

på skolschemat. Läroplanerna förändras även med tiden och från att ha inriktat sig 

på framför allt musiklyssnade, musikteori och sång lyftes andra kunskapsområden 

fram som allt viktigare. Några av dessa var aktivt musicerande, musikskapande 

och improvisation (Folkestad, 1996). 

 

IT i skolan 

För att skolan skulle följa med i den utveckling som hade påbörjats utanför 

skolans väggar initierade svenska staten en IT-satsning 1999. Regeringen och 

utbildningsdepartementet, investerade cirka 1,5 miljarder på teknikstöd och runt 

200 miljoner på kompetensutveckling av 70000 lärare i projektet iTiS. Målet med 

satsningen var att alla elever skulle få möjlighet till en likvärdig utbildning, där 

socioekonomisk status inte skulle påverka tillgången till datorer och internet. Mer 

till handlade det också om att skolan inte skulle få avgränsas mot det 

högteknologiska samhället och att skolan skulle erbjuda nya möjligheter till 

lärande genom den nya teknologin. I en undersökning som gjordes i början på 90-

talet visade det sig att skolorna brast på dessa områden. De hade dåliga 

ekonomiska resurser, teknisk utrustning och samtidigt uttryckte lärarna att de 

kände sig osäkra på den nya tekniken (Aderklou, Christina,. Frutzdorf, Lotta & 

Tebelius, Ulla, 2003). Mellan år 2000 och 2003 genomförde skolverket 

enkätundersökningar bland de skolor runt om i landet som deltagit i projektet, för 

att se hur arbetet hade fortlöpt och om det skett någon förändring. Här 

framkommer det att bland annat att en stor del av lärarna inte ser elevernas 

kunskaper i IT som en resurs för lärande och att lärarna trots satsningen saknar 

stöttning och uppbackning uppifrån (ibid.). 
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I den nationella utvärderingen av grundskolan (Nu 03) har skolverket undersökt 

grundskolans utveckling för att skapa en bild av hur skolan har påverkats av 

samhällsförändringar och de skolreformer som ägt rum under 1990-talet. 

Utvärderingen beskriver elever och lärares möjligheter och attityder till att 

använda datorn som pedagogiskt verktyg i skolämnet musik. Resultatet visar att 

det finns en bred önskan om mer datoranvändning i musikämnet, främst bland 

pojkar som inte uppnått kunskapsmålen. Utredningen lyfter även datorn används 

mindre i musik i förhållande till andra skolämnen något som bland annat beror på 

sämre ekonomiska förutsättningar (Skolverket, 2005). 

 

Digitala verktyg och skapande i läroplanen 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskolan och fritidshemmet från 

1994 lyfts individens förmåga till skapande fram som en del av skolans 

övergripande uppdrag. 

”De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. […] tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig” (Skolverket, 

1994:7). 

Som en del av de mål som eleverna skall ha uppnått när de gått ut grundskolan 

finns också kunskaper i användandet av informationsteknik för lärande och 

kunskapssökande. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola: 

 Kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 

lärande (Skolverket, 1994:10) 

De mål som eleverna skall ha uppnått har förändrats en del i och med införandet 

av en ny läroplan. I den nya läroplanen från 2011 finns skapande och kunskaper i 

informationsteknik kvar bland kunskapsmålen men formuleringarna har nu 

skärpts. Numera ska även eleverna kunna använda informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) som ett verktyg för skapande. 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2011:14) 

I den tidigare kursplanen för musik (Kp 2000) lyfts IT utvecklingens möjligheter i 

förhållande till skapande, kommunikation och musicerande:  
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 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 (Skolverket, 2000). 

I den nya kursplanen Lgr 11 för ämnet musik används begreppet digitala verktyg 

för första gången. I syftesformuleringen för ämnet musik står det bland annat att: 

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 

uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla kunskap att använda […] digitala verktyg […] i olika 

musikaliska former och sammanhang” (Skolverket, 2011:100). 

Till skillnad från de tidigare kurs- och läroplanerna (Kp 2000 och Lpo 94) tar Lgr 

11 upp det innehåll som musikundervisningen ska behandla och gör det utifrån tre 

kunskapsteman: Musicerande och musikskapande, Musikens verktyg och 

Musikens sammanhang och funktioner. De ämnesspecifika kunskapsområdena är 

inte specificerade i tidigare styrdokument. I de två först nämnda lyfts fasta 

kunskapsområden och ämnesinnehåll som berörmusikskapande och digitala  

verktyg. Av den anledningen har jag valt att lyfta det centrala innehållet från dessa 

teman. Musikundervisningen ska enligt det centrala innehållet i Lgr11 belysa de 

ämnesspecifika kunskapsområdena som redogörs för nedan (Skolverket, 

2011:102f.). 

 

Musicerande och musikskapande 

 Eleverna ska få möjlighet till en enklare form av musikskapande, till exempel 

med utgångspunkt i text och bild (åk1-3). 

 Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel 

i ackordföljder och basgångar (åk4-6). 

 Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar 

(åk7-9).  

 

Musikens verktyg 

 Digitala verktyg för ljud- och musikskapande (åk4-6) 

 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning (åk7-9) 

 

I den tidigare kursplanen för musik (Kp 2000) ska undervisningen sträva mot att 

uppnå kunskapsmålen för godkänt betyg. I nya kursplanen för musik (Lgr 11) 

framhävs kunskapskraven tydligare och formuleringarna kring skapande och 
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digitala verktyg har också stärkts. Som jag beskrev tidigare ska alltså eleverna 

numera uppnå kunskapskraven för alla delar av det centrala innehållet för godkänt 

betyg. 

Utifrån det nya 6-gradiga betygssystemet som infördes hösten 2011 har jag valt att 

belysa formuleringar om kunskapskrav som tar upp flera punkter som berör 

digitala verktyg och musikskapande. För betyget E, C och A, som representerar 

det lägsta, mellersta respektive högsta betyget för godkänt följer här ett utdrag ur 

kunskapskraven för de respektive betygen i årskurs nio (Skolverket, 2011). Fetstil 

text belyser det huvudsakliga som berör digitala verktyg och skapande medan de 

understrukna i kunskapskraven för betyget C och A belyser de kunskapskrav som 

skiljer dem åt från det lägsta betyget för godkänd (E) (Skolverket, 2011:104f.). 

 Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att 

med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika 

kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har 

en i huvudsak fungerande form. (Ska uppnås för det lägsta betygssteget för 

godkänd, E) 

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

röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer 

av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning 

har en fungerande form och karaktäristisk stil. (Ska uppnås för det mellersta 

betygssteget för godkänd, C) 

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

röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer 

av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form 

och en karaktäristisk stil. (Ska uppnås för det högsta betygssteget för godkänd, A)  

Tidigare forskning 

Per-Johan Ödman, professor i utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet, 

beskriver att vi genom teknologier som datorer och notationsprogram simulerar 

orkester- och instrumentljud (Ödman, 1992). Detta innebär enligt Ödman att vi 

kan skapa musik samtidigt som vi hör musiken och de klingande ljuden, till 

skillnad från notation med papper och penna. Notation är enligt Ödman inte musik 

och ljud utan en grafisk representation. Därigenom menar han att digitala verktyg 

erbjuda den direkta länken mellan en musikalisk idé och det som låter. En aspekt 

som gör musikskapande med teknologier till något revolutionerande. Innan 

teknologier fanns tillgängliga var skapandet av orkestermusik en abstrakt process 

tillgänglig för vissa. I och med att fler kan skapa musik med teknologins hjälp 

ändras förutsättningarna för musikskapande helt i och med de möjligheter ny 
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teknologi skapar (ibid.). 

 

”The access to music technology has brought about a revolution in the art of 

composition, a revolution that will considerably democratise the conditions of 

music creation. In the long run, I think that it will be as revolutionising for musical 

creation as the art of printing once was for writers” (Ödman, 1992:12). 

 

Göran Folkestad (1996), professor och musikpedagog vid Lunds Universitet, har i 

studien Computer Bases Creative Music Making undersökt hur teknologier 

inverkar på elevers musikskapande när eleverna skapar musik i 

sequencerprogrammet Master Tracks Pro 4. I studien framkommer det att dator 

och musikprogram har potential att förändra hur elever skapar musik. Folkestad 

lyfter också att datorn som teknologi fungerar som ett verktyg för att realisera 

musikaliska idéer. Mer till framkommer det att deltagarnas tidigare 

instrumentalkunskaper inte på något avsevärt sätt påverkat kvalitén på de 

musikaliska produktioner som eleverna har skapat. Istället anser Folkestad att 

elevernas tidigare erfarenheter av bland annat musikskapande, datoranvändning 

och musiklyssnande har inverkat på elevernas val av tillvägagångssätt i 

skapandeprocessen. Folkestad menar att ungdomar lyssnar, musicerar och 

upplever musik själva och i sällskap med andra vilket innebär att eleverna skapar 

sig en bild och uppfattning om hur musik är uppbyggd och ska upplevas. Genom 

denna erfarenhet kan även nybörjare och oerfarna skapa musik på dator. Det blir 

dessutom enklare när teknologin erbjuder ett interaktivt och självutforskande 

gränssnitt där elever utan instrumentkunskap kan experimentera och klicka sig 

fram i programmet och höra det som skapas live. Denna process menar han liknar 

det skapande som professionella artister och kompositörer utför. Gränsen mellan 

amatörer och professionella minskar således enligt Folkestad med teknologins 

hjälp (Folkestad, 1996). 

”The computer equipment not only provides the opportunity of creating music in 

the same ways as skilful artists have done for the last decades in recording studios, 

but it also offers the possibility for the novice to create music in the way 

experienced composers have done, 'hearing the orchestra while writing the score'” 

(Folkestad, 1996:71). 

 

Bo Nilsson (2002), doktorand vid Malmö musikhögskola, har studerat barn när de 

skapar musik med digitala verktyg. Han beskriver barns musikskapande med 

digitala verktyg som en föränderlig- och sorglös process. Han menar att barnen 

sällan valde att editera när något inte blev som förväntat utan istället valde att 
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börja om. Teknologin hjälpte barnen att snabbt komma igång med skapandet och 

med att omsätta tankar och idéer till musik och ljud. Nilsson beskriver att barnen 

hade ett sorglöst förhållande till sitt skapande när de inte lät problem med de 

digitala verktygen eller egna misslyckanden hindra dem från att prova på nytt. 

 

I en studie utförd i England presenterar Marina Gall & Nick Breeze resultat från 

ett av forskningsområdena i studien: skapande i förhållande till digitala verktyg. 

De har undersökt hur elever i åldrarna 7-14 skapar musik i musikprogrammen 

Dance eJay och Cubasis VST och hur de digitala verktygen används och upplevs 

av eleverna i skapandeprocessen. De menar att funktionerna i musikprogrammen 

bygger på symboler som play, record, paus och stop, några av vilka dagens 

ungdomar känner igen. Enligt Gall & Breeze innebär det att även elever utan 

erfarenhet av dessa program kan skapa musik. När eleverna arbetade i Dance eJay 

första gången visade det sig också att det visuella i programmet inverkade på flera 

av elevernas skapande. När eleverna skapade sina musikarrangemang tog de bland 

annat färgerna på de olika färdigprogrammerade ljuden och namnen på dessa ljud 

i beaktning (Gall & Breeze, 2005). I studien lyfter även forskarna fördelar och 

nackdelar med digitala verktyg. Bland fördelarna nämns bland annat möjligheten 

att spara sina arrangemang. Mer till visar det sig att flera av eleverna uppskattar 

möjligheterna till att använda trumljud och att de digitala verktygen de fått testa 

har gjort det möjligt för dem att skapa musik efter sina egna preferenser, som till 

exempel hiphop och rock. ”...the technology allows pupils to make music that is 

culturally relevant to them” (ibid:11).   

 

Gall & Breeze beskriver att programmet Dance eJay upplevs som begränsande av 

vissa elever eftersom de själva inte kan klippa och skapa egna melodier utan 

måste använda sig av det bibliotek av ljud och beats som finns tillgängliga i 

programmet. Det är framför allt elever som annars spelar instrument som lyfter 

denna nackdel. Flera av dessa elever menar att program som Dance eJay är 

anpassat för att skapa techno musik och att de inte kan skapa fritt i programmet, 

något som de upplever att de kan på ett vanligt instrument. Dessa elever 

uppskattar Cubasis VST mer då det erbjuder fler möjligheter när det kommer till 

att skapa fritt, och andra sidan observerade Gall & Breeze att skapandeprocessen 

var mer problematisk när eleverna fick använda Cubasis VST där bland annat ett 

av problemen som ofta uppstod var att få ihop två eller flera inspelade spår till en 

låt (ibid.). 
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En aspekt som rör samspelet mellan lärare och elever, var att lärarnas återkoppling 

om ljudkompositionerna ofta uteblev, detta på grund av att eleverna hade hörlurar 

och att lärarna då kände sig osäkra på om de skulle lägga sig i och störa i 

skapandet. Gall & Breeze ställer sig frågan när och hur musiklärare ska lyssna till 

elevers musikaliska verk och påpekar att elever vid en allt för trängd situation, till 

exempel när lärare avbryter och lägger sig i skapandet, kan upplevas som en 

låsning. En slutsats som Gall & Breeze kommer fram till är att teknologin vidgar 

och öppnar upp möjligheterna för musikskapande. Alla kan skapa med 

teknologins hjälp, även de som är nybörjare eller saknar kunskaper i instrument.  

”to compose on a traditional instrument you need to be able to play it or have 

knowledge of music but anyone who can hear can compose on eJay” (Gall & 

Breeze, 2005:15). 

De beskriver likt Ödman (1992) och Folkestad (1996), vars forskning jag 

diskuterat tidigare, att de digitala verktygen har potential skapa mer jämlika 

förutsättningar för musikskapande. 

 

Manfred Scheid och Tommy Strandberg, forskare vid Umeå universitet beskriver i 

Schools' Peremeable Walls and Media Cultures: An example of new prerequisites 

for music education in Sweden hur bland annat teknologier, mer övergripande, 

används och påverkar innehållet i musikundervisningen. Mer till har de undersökt 

hur lärare och elever hanterar de förändringar och krav som användandet av nya 

teknologier ställer (Scheid & Strandberg, 2012). Det resultat som Scheid & 

Strandberg presenterar bygger på empiri från den pågående och rikstäckande 

studien School Subject Paradigm and Teaching practices in Screen Cultures. I 

deras studie framkommer det att musiklärare har en oro inför en undervisning 

karaktäriserad av för mycket digitala verktyg då ensemblespelet skulle få mindre 

utrymme än vad den har idag. När det kommer till själva användandet av digitala 

verktyg i musikundervisningen uttrycker elever och lärare att dessa används sällan 

och om så fallet till att leta upp text, ackord men också för att lyssna på musik. 

Skolorna där de genomförde sin undersökning hade dåliga tekniska resurser eller 

saknade dessa helt, något som de framhäver är en förutsättning för att eleverna ska 

kunna skapa musik med teknologin. Även om det i deras studie framkommer att 

teknologin används lite och begränsat visar lärarna ett intresse för ett framtida 

arbete med digitala verktyg. 

 

Scheid & Strandberg lyfter att nya teknologier, som används i skolan och på 

fritiden, ökar möjligheterna till en mer individanpassad undervisning. De menar 
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att eleverna med tillgång till digitala verktyg kan utöva och praktisera musik på 

nya villkor. Genom att de själva har möjlighet att välja material via till exempel 

Youtube skapar således nya förutsättningar för när, var och hur lärandet sker. 

”Digital media breaks the classroom walls and the timetable's  restriction. With the 

music and musical activities available via the internet, the relationship to time and 

space is changing, access is being personally planned, options are increasing and 

there is greater individualisation.” (Scheid & Strandberg, 2012:147) 

En av fördelarna med digitala verktyg, som framkommer deras studien är också 

att teknologin erbjuder möjligheten att spela in och editera utan att behöva börja 

om. Detta innebär enligt dem att eleverna inte behöver börja om på nytt vid nästa 

lektion något som effektiviserar och skapar gynnsammare förutsättningar för 

musikskapande. En av de nackdelar som lyfts av informanter i studien är att musik 

som skapats med digitala verktyg låter platt och saknar känsla. Enligt dem skapas 

autentisk ”äkta musik” genom att man spelar eller upplever den live. 

 

Teori 

Sociokulturellt perspektiv 

I Dialog, samspel och lärande beskriver Dysthe (2003) de riktningar som finns 

inom den sociokulturella inlärningsteorin och hur de skiljer sig i förhållande till 

andra inlärningsteorier som behaviorism och kognitiv inlärningsteori. Hon lyfter 

John Dewey och Lev S. Vygotskij, vars forskning och åskådningar ligger till 

grund för det sociokulturella perspektivet. Ett av de mest centrala karaktärsdragen 

för sociokulturellt perspektiv är att kunskap skapas genom interaktion och 

samarbete med andra och vår omvärld. Dysthe beskriver sex centrala 

karaktärsdrag som utgör roten i sociokulturell inlärningsteori: 

 Lärande är situerat 

 Lärande är huvudsakligen socialt 

 Lärande är distribuerat 

 Lärande är medierat 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna 

 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 

 

Den sociala kontext och fysiska miljö vi befinner oss i är enligt Dysthe integrerad 

i den aktivitet vi utför, något som påverkar hur vi lär. ”Hur en person lär och 

situationen där han lär är således en fundamental del av det som lärs” (Dysthe, 
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2003:42). Hon menar att det finns olika synsätt på hur inlärningsmiljön i skolan 

bör utformas och lyfter Deweys teori om att läromiljön i skolan bör spegla 

elevernas liv utanför skolan genom ”autentiska aktiviteter”. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är lärande i grunden konstruerat socialt. Genom att individen rör sig i 

olika diskurser som till exempel skolan och på fritiden, kan mening och förståelse 

bryggas i kommunikationen och mötet med andra och den miljö vi befinner oss i. 

Kunskaper och erfarenheter som människan bär på ser därför olika ut och genom 

kommunikation distribueras kunskap och insikter till andra, så att de i sin tur kan 

skapa mening (Dysthe, 2003). 

 

Utifrån Vygotskijs teoribildning är lärande medierat (förmedlat), menar Dyshte. 

Detta innebär att vi med hjälp av människor och medierande verktyg i vår 

omgivning kan skapa ny kunskap. Hon menar att kunskapen som finns i de 

artefakter, verktyg, som människan utvecklat och bär på, möjliggör och skapar 

helt nya förutsättningar för lärande. Med hjälp av språket och dessa artefakter kan 

människan kommunicera med andra och föra kunskap vidare från generation till 

generation (ibid.). Enligt Roger Säljö har människan till skillnad från andra arter 

skapat och utvecklat dessa artefakter, verktyg och praktiska resurser för 

kunskapande och kommunikation. Detta har inneburit att kunskaper och 

funktioner som tidigare ansetts mänskliga, nu förändrats och blivit något som 

fysiska redskap eller artefakter i vår omgivning hjälper oss med (Säljö, 2000). 

Räknemaskinen, kalendern och datorn är några exempel på redskap som han 

menar medierar (förmedlar) kunskap. Dessa redskap nämner Säljö som 

sociokulturella resurser. Vi använder resurserna till exempel för att kommunicera 

med andra och för att skapa ordning i vår vardag. Med hjälp av sociokulturella 

resurser kan vi röra oss i och hantera sociala möten och kommunikationen med 

andra på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Även om artefakter i vår 

omgivning hjälper oss med mycket blir vi också beroende av att de finns där. 

Säljö tar som exempel att datorn har blivit ett så omfångsrikt och vanlig artefakt i 

vår vardag att vi blir hjälplösa när tekniken inte fungerar som den ska. 

”När vi tar bort redskapen, den sociala praktiken och studerar tänkande eller 

lärandet 'i sig', har vi tappat bort vårt fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen 

hjälplösa individer som berövats sina sociokulturella resurser” (Säljö, 2000:81).  

Det sociokulturella perspektivet blir således ett viktigt tolkningsredskap i min 

undersökning eftersom eleverna på de två skolorna skapar musik tillsammans och 

med medierna verktyg, eller sociokulturella resurser som Säljö (2000) beskriver 

det. 
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Medieekologiskt perspektiv 

Enligt kommunikationsteoretikern och språkforskaren Marshall McLuhan är 

media och teknologi en förlängning av oss som människor. Detta innebär att 

teknologin gör det möjligt för människan att sträcka sig utanför den närliggande 

miljö den befinner sig i (Strate, 2010). Detta har inneburit att teknologin krympt 

avstånden till vår omvärld. Information medieras (förmedlas) genom och i mötet 

med teknologier som vi skapat och använder oss av. Vidare menar McLuhan att 

det med varje förlängning som teknologin möjliggör också följer en ”amputering”, 

eller gräns mellan oss och omvärlden. Lance Strate, har i en rapport från 2010 

tolkat de två mest inflytelserika teoribildningarna inom medieekologin, den av 

Marshall McLuhan samt filosofi och språkforskaren Alfred Korzybski (ibid.). För 

att kunna se kopplingen mellan de två förhållningssätten använder Strate, 

Luhmans systemteori. Kortfattat grundar sig denna tanke på att samhället är ett 

system uppbyggt av mindre delar, vars egenskaper är beroende av de andra 

delarna. Det innebär att det är svårt att se hur effekterna av en förändring i en av 

delarna påverkar de andra. Centralt inom systemteorin är att systemet är 

irreversibelt, eftersom ändringen som gjorts redan har påverkat och förändrat den 

omgivning som vi befinner oss i. Luhmann beskriver till exempel hur intåget av 

skrift och utskriftsteknologi ökade informationsflödet och därigenom förändrade 

hur vi kommunicerade inom sociala nätverk, något som lade grunden för allt mer 

komplexa system (ibid.).  

 

Massmedia har enligt Strate en funktion vars huvudsakliga uppgift är att förse oss 

med information om vad han kallar för den närliggande- och yttre omgivningen. 

Genom den information som medieras via till exempel tv, radio och internet kan 

vi skapa en bild eller karta över den närliggande och yttre omgivningen. Strate 

lyfter Korzybski's teori om hur vi tar till oss kunskap och information. Genom att 

använda begreppet abstracting, beskriver Korzybski hur vi abstraherar eller lyfter 

ut det väsentliga ur den information som presenteras, vilket gör att vi kan skapa en 

bild av det som sker i den yttre- och närliggande omgivningen (ibid.). Denna 

information ger oss en mer eller mindre exakt bild av vår omgivning. 

 

Strate förklarar med utgångspunkt i McLuhan och Korzybskis forskning att 

människan är en kommunikativ organism som utvecklat språk och symboliska 

system för att samla och utveckla kunskap (Strate, 2010). Att se teknologi som en 

miljö som vi människor är en del av är grundläggandet enligt Strate. Eftersom 

enskilda medier inte existerar i avskildhet, utan i ett komplext system som 
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påverkar och påverkas av andra teknologier, blir konsekvenserna av att vi 

använder dessa svåra att förutspå. Ur ett medieekologiskt perspektiv är alltså inte 

mediet en isolerad del av samhället och dess kommunikationssystem men i 

samspel med andra delar. Således kommer elever och lärare se, använda och 

påverkas av de teknikförändringar som sker ute i samhället, vilket i sin tur 

förändrar bilden av lärande och kunskapande även i skolan. 

 

I Skola och skrivundervisning i ett medieekologiskt perspektiv beskriver Per-Olof 

Erixon hur teknologi och nya medier har förändrat och haft inflytande på 

skolundervisningen. Erixons forskning fokuserar främst på skrivundervisningen 

och hur äldre skrivtraditioner fått ge vika åt nya värden och kunskaper. Erixon har 

använt ett medieekologiskt perspektiv för att förstå vad som händer när 

teknologier och medier får mer utrymme i skolan. Ett medieekologiskt perspektiv 

innebär enligt Erixon att teknologin inte är värderingsfri och genomskinlig, något 

som påverkar hur eleverna lär sig men också vad de lär sig. 

 

”Medieekologin utgår från föreställningen att kommunikationsmedier inte är 

neutrala, genomskinliga eller värderingsfria kanaler för att transportera information 

från en plats till en annan” (Erixon, 2002:3). 

Enligt Erixson befinner sig eleverna i och är en del av den teknologi som omger 

dem, när de tänker, känner och röra sig. 

”Den medieekologiska föreställningen om medier som miljöer bygger på 

uppfattningen att vi är situerade inom mediers symboliska strukturer som vi 

engagerar oss i för våra kommunikativa syften” (Erixon, 2002:3). 

 

Sammanfattningsvis innebär ett medieekologiskt perspektiv att vi är en del av och 

befinner oss i en miljö som byggs upp av medier och teknologi. Vi står alltså inte 

utanför mediets miljö utan är situerade inom dess komplexa system (Strate, 2010; 

Erixson, 2002). Som kommunikativ organism abstraherar vi information och 

kunskap om vår omgivning och med hjälp av teknologin kommuniceras, skapas 

och bevaras information (Strate, 2010). Eftersom vi inte står utanför mediet 

påverkas vi således också av de ideal, värderingar och strukturer som är inbyggda 

i mediet. Med varje förlängning och möjlighet som teknologin erbjuder skapas 

också hinder. Mediet och teknologin i och med detta mellan eleverna och dess 

närliggande- och yttre omgivning (ibid.). 

Eftersom eleverna i min studie använder digitala verktyg och teknologier i sitt 

musikskapande blir ett medieekologiskt perspektiv ett betydelsefullt 
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förhållningssätt när jag i diskussionsavsnittet lyfter de digitala verktygens 

inverkan på elevers musikskapande. 

 

Metod 

Först följer här en kort beskrivning av de två skolorna och projekten där min 

undersökning genomförts. Sedan följer en redogörelse för mina val av 

metodansats och etiska ställningstaganden. Därefter kommer jag beskriva hur jag 

gått tillväga med mitt urval av informanter, datainsamlingsmetoder, genomförande 

samt hur jag analyserat och bearbetat empirin.  

 

Kvalitativ metod 

Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur digitala verktyg kan användas 

i musikundervisning på högstadiet och hur digitala verktyg möjligtvis inverkar på 

elevers musikskapande. Ett kvalitativt angreppssätt kändes således naturligt för 

mig då jag vill studera den vardag som elever och lärare befinner sig i. 

Undersökningen bygger därför på en kvalitativ metodansats där empirin grundar 

sig på intervjuer och deltagande observationer. Genom att arbeta med dessa 

metoder har jag kunnat följa eleverna och lärarnas pågående arbete på nära håll 

och på så vis skapat mig en bild utifrån de händelser som ägt rum. Monica Dalen, 

professor vid Institutet för specialpedagogik vid Universitetet i Oslo, beskriver 

kvalitativ forskning på följande vis: ”Ett överordnat mål med kvalitativ forskning 

är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers 

sociala verklighet” (Dalen, 2007:11). 

 

Etiska ställningstaganden 

I min undersökning har jag följt vetenskapsrådets fyra huvudkrav enligt 

forskningsetiska principer. Jag har informerat alla respondenter före och under 

intervjutillfället om följande krav (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet: I samband med min vistelse på skolorna har jag informerat 

eleverna om syftet med min undersökning och vad jag intresserar mig för. Detta 

har skett vid upprepade tillfällen under de observerade lektionerna men också i 

inledningsfasen av intervjutillfället. 

Samtyckeskravet: Till det har informanterna blivit upplysta om att intervjuerna 

kommer spelas in, att deltagandet är frivilligt och att intervjudeltagarna när som 
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helst kan avbryta sin medverkan. Jag har på informationsblad informerat elever 

och vårdnadshavare skriftligt om min undersökning och att målsmans samtycke, 

underskrift, är essentiell för att intervjun ska kunna genomföras (se bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet: Elever och lärare har blivit informerade om att deras 

identitet kommer att fingeras. Både skolor, lärare och elever har fått fingerade 

namn. Elevinformanterna som presenteras i denna undersökning har fått namnen 

Amanda, Calle, Jack, Jan, Josef, Lars, Lovisa, Maria, Minna, Sara, Sofie och 

Zack. 

Nyttjandekravet: Informanterna har fått information om att deras utsagor endast 

kommer användas till den pågående undersökningen. 

 

Urval av informanter 

Att jag valde två högstadieskolor för min undersökning kändes naturligt dels för 

att det är på högstadiet jag gjorde min musiklärarpraktik och för att det är där jag 

har ämnat göra min framtida profession som lärare. Kontaktade högstadieskolor 

där eleverna hade tillgång till en bärbar dator vardera. På dessa skolor fanns 

grundförutsättningar för ett arbete med digitala verktyg. För att lokalisera dessa 

skolor gjorde jag en sökning på internet. Till det hade jag fått tips av tidigare 

kurskamrater om potentiella skolor som använder digitala verktyg i 

musikundervisningen för skapande. Jag kontaktade totalt åtta skolor, först genom 

att skicka mail om undersökningen till skolornas musiklärare, som sedan följdes 

upp med telefonkontakt. Fick kontakt med två lärare som var intresserade och 

kände att de hade tid och möjlighet under höstterminen. Väl på skolorna föll valet 

av informanter på de elever som var intresserade av att ställa upp och de som 

faktiskt lämnade in underskrift från målsman. I en av klasserna på en av skolorna, 

fick jag inte tillbaka en enda underskrift vilket ledde till att jag fick nöja mig med 

två gruppintervjuer med de elever från den andra klassen där jag fick tillbaka 

pappret med underskrift från elevernas föräldrar. I och med att underskrift från 

målsman saknades kunde jag inte genomföra intervjuerna med eleverna, även om 

flera av eleverna själva sa att de ville delta. Trots att jag valt att beskriva 

informanterna som flickor och pojkar vill jag att deras erfarenheter och utsagor 

ska ses som att de är från elever, inte deras könstillhörighet. 

Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer 

Elevintervjuerna genomfördes i fokusgrupper av 2-4 elever i grupper blandat med 

pojkar och flickor, så långt det var möjligt. I Lära till lärare (2007) beskriver 
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Birgitta Davidsson hur fokusgruppssamtal kan användas för att undersöka 

attityder och åsikter inom gruppen men också att resultatet av informantens 

utsagor också ska ses som ett kollektiv av individer med en gemensam attityd. 

Denna gemensamma uppfattning eller erfarenhet uppnås i intervjun, samspelet 

och diskussionerna mellan deltagarna. Till skillnad från en traditionell 

gruppintervju har denna intervjuform ett tydligare fokus på ett specifikt ämne eller 

tema. Resultatet av elevernas utsagor grundar sig till stor del på det som 

informanterna tillsammans kommer fram till. Det är alltså inte enbart de 

individuella bidragen i en intervju som ska betraktas som framstående i 

undersökning utan även den kollektiva synen som informanterna har om det 

aktuella ämnet. I diskussionerna och samtalen som är öppet för åsikter och tankar 

har informanterna stor möjlighet att formulera sina tankar om till exempel egna 

upplevelser utan att intervjuaren behöver lyfta in nya frågor (Davidsson, 2007). 

Eleverna har fått berätta fritt om det aktuella ämnet och jag har under samtalets 

gång tagit upp nya aspekter om ämnet vid behov, annars har informanterna 

berättat fritt och diskuterat erfarenheter med varandra. Alla intervjusamtal har 

spelats in med hjälp av en bärbar dator och en mikrofon av märket Sony (ECM-

MS907).  

 

Jag har använt mig av en intervjuguide och en tematisk modell för mina samtal 

med elever och lärare (se bilaga 2 & 3). Den tematiska modellen har fungerat som 

en medelpunkt vid intervjutillfällena och är konstruerad utifrån fyra 

intresseområden: 

 Skapande med digitala verktyg 

 Tidigare erfarenheter av musikskapande och digitala verktyg 

 Hur skulle du vilja att musikundervisningen i skolan såg ut 

 Hur ser framtidens musikundervisning ut 

Intervjufrågorna har varierat beroende på vad lärare och elever har valt att berätta 

men varje intervju började med utgångspunkt i det pågående och avslutade arbetet 

som jag haft möjlighet att observera under mina besök. När eleverna tog upp 

erfarenheter och händelser från de lektioner jag observerat kunde jag med hjälp av 

mitt observationsmaterial ställa följdfrågor om de specifika händelser som 

eleverna eller lärarna hade valt att berätta. Det gav mig också möjligheten att få en 

muntlig respons på det jag sett, eller inte sett under lektionerna. Intervjuerna med 

lärarna genomfördes individuellt tillskillnad från elevintervjuerna som gjordes i 

grupp. Även under lärarintervjuerna lämnades utrymme och tid för informanternas 

utsagor och reflektioner. Likt fokusgruppssamtalen ställde jag även här följdfrågor 
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och styrde intervjun efter de fyra övergripande intresseområdena som lyftes 

tidigare. 

I Intervju som metod beskriver Dalen hur angeläget det är att skapa ett förtroende 

hos informanten. Hon beskriver en intervjustrategi med sex faser som Gamst & 

Langballe har lagt fram i sin studie om intervjusituationer med barn från 1994. 

Strategin beskriver hur intervjuaren upprätthåller en kvalité på intervjuer där barn 

är informanter (Dalen, 2007:46f.). 

1. Kontaktetablering: Enligt Dalen är detta en fas där förhållandet mellan 

informant och intervjuare etableras. För att skapa en god kontakt med sina 

informanter är det grundläggandet att barnet får en känsla av att vara accepterad 

och det han eller hon berättar tas på allvar. Därför är det intervjuarens uppgift att 

bekräfta informanten och ta den på allvar. ”Detta är en förutsättning för att barnet 

ska dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter med största möjliga 

trovärdighet” (Dalen, 2007:46).  

2. Metakontrakt: Med utgångspunkt i Gamst & Langballes studie använder Dalen 

begreppet ”mellanmänskligt” avtal. Vid intervjutillfället kommer barnet att svara 

på frågor efter en överordnad förståelsestruktur, som byggs upp av de 

förväntningar barnet har på intervjusituationen och de frågor som kommer 

presenteras under intervjutillfället. Att eleverna har en viss förförståelse för vad 

som kommer presenteras under intervjun är essentiellt för att informanten ska 

känna sig trygg. För att skapa ett lugnt och stabilt klimat behöver intervjuaren 

berätta för informanten vad han eller hon kan förvänta sig av intervjun, vad syftet 

med intervjun är och hur den kommer genomföras. I det här skedet av intervjun 

presenterade jag mig själv kort och berättade vad jag vill undersöka och vad 

elever och lärare kunde förvänta sig av intervjun. 

3. Introduktionsfas: Här presenteras frågeställningen tematiskt. I det här skedet 

presenterade jag mina teman för informanterna så att de tidigt skulle få kunskap 

om vad de var för område jag undersökte men också vad de kunde förvänta sig. 

4. Fritt berättande: Att låta barnet och informanten beskriva och berätta hur de 

tänker kring ett specifikt tema. 

5. Fördjupnings fas: Det fria berättandet följs upp med frågor för att klargöra vissa 

frågor eller missförstånd.  

6. Avslutande fas: Återkoppling till informanten, visa att deras utsagor har varit 

intressanta och givande för undersökningen. 

Denna intervjustrategi med sex steg har jag utgått från när jag genomförde mina 

intervjuer. 
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Deltagande observationer 

Förutom fokusgruppssamtal valde jag deltagande observationer som 

datainsamlingsmetod. Här kommer jag redogöra för hur jag gått tillväga med de 

observationer jag genomförde.  

Totalt handlar det om tio observationer. Fyra på Profilskolan och sex på 

Nordsjöskolan. Sonja Kihlström (2007) menar att det är problematiskt att välja ut 

vad det är som ska beskrivas och skrivas ner under och efter en observation 

eftersom det är så många intryck forskaren ställs inför. Av den anledningen tog jag 

hjälp av en checklista (Ely i Kihlström, 2007). Med utgångspunkt i de 

frågeställningar som listan beskriver antecknande jag kortfattat händelser och 

fenomen som uppstod under observationstillfället. Med hjälp av svaren som 

frågorna resulterade i kunde jag få en lättöverskådlig bild av de aktuella 

händelserna som efter lektionen kunde bearbetas och fyllas ut med ytterligare 

information. Checklistan och hjälpmedlet innehåller nio centrala områden som 

enligt Kihlström i varierad grad kan hjälpa betraktaren (Kihlström, 2007:32). 

 Rum: Beskriv den fysiska platsen. 

 Aktörer: Vilka är de inbegripna personerna? 

 Objekt: Vilka är de fysiska ting som föreligger? 

 Handling: Beskriv de enstaka handlingar som personerna utför. 

 Aktivitet: Beskriv en uppsättning handlingar som personerna utför. 

 Händelse: Beskriv en uppsättning relaterade aktiviteter som personerna utför. 

 Tid: Vid vilka tidpunkter inträffar de olika handlingarna? 

 Mål: Beskriv de mål du tror personerna försöker uppnå. 

 Känsla: Beskriv de känslor som upplevs och uttrycks (även dina egna) 

 

Under lektionstillfällena har jag följt och hjälpt eleverna i deras arbete. De har 

frågat mig om hjälp vid flera tillfällen något som medfört att jag fått möjligheten 

att följa eleverna på nära håll när de skapar med digitala verktyg. För att det skulle 

kännas så naturligt som möjligt försökte jag koncentrera mig på de elever som 

frågade om hjälp eller som ville visa eller spela upp sin musik för mig. Det var när 

jag hjälpte eleverna som jag passade på att ställa frågor om deras pågående arbete. 

Det kunde vara allt från frågor gällande upplevelsen av musikprogrammet, vad 

eleven ville uppnå med sitt skapande och vad som var betydelsefullt för eleverna. 

När jag väl hade visat mig bland eleverna och det hade gått en lektion tog jag mer 

initiativ till att söka upp elever som jag tidigare inte följt eller pratat med. 
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Skolorna och genomförandet 

Innan jag börjar min redogörelse för hur jag gått tillväga kommer jag först 

presentera skolorna de projekt som jag följt. Skolorna som egentligen heter något 

annat har fått namnen Nordsjöskolan och Profilskolan. Profilskolan har fått sitt 

typiska namn eftersom eleverna där läser musikprofil och har fler 

undervisningstimmar i musik än Nordsjöskolans elever. Alla informanter i 

undersökningen har fått fingerade namn. Profilskolans musiklärare presenteras i 

mitt arbete som Kevin och Nordsjöskolans lärare som Sam. Skolorna ligger i 

norra delen av Sverige. Jag har följt två årskurs 8 på Nordsjöskolan och en årskurs 

8 på Profilskolan. På Nordsjöskolan har eleverna musik 50 min i veckan. På 

Profilskolan har eleverna musik två lektioner i veckan (65 och 70 min). Jag har 

observerat två projekt där eleverna har använt digitala verktyg när de skapar 

musik. På Nordsjöskolan har eleverna arbetat individuellt och i par under tre 

lektioner. De har skapat musik på sina egna bärbara datorer i programmet 

Musescore. På Profilskolan har eleverna arbetat i grupp om 4-6 personen under 

fyra lektioner med att skapa och spela in egenkomponerade blueslåtar. De 

använde Ipads och programmet GarageBand.  

 

Även om genomförandet av intervjuer var likt på de två skolorna gick urvalet av 

informanter till på olika sätt. Vid första träffen med klasserna på Nordsjöskolan 

informerade jag eleverna om vad jag gjorde där och undersökte intresset bland 

eleverna för ett framtida deltagande i en gruppintervju. Till en början var intresset 

svagt men när jag förklarade att jag skulle bjuda på fika var det fler elever som 

kunde tänka sig att ställa upp. Det fanns åtta elever i varje klass som ville delta i 

min intervju och dessa åtta fick i samband med första träffen ett informationsblad 

där de kunde läsa mer om min undersökning. Informationsbladet innehöll också 

information till föräldrar. För att kunna genomföra intervjun räckte det inte med 

elevernas muntliga samtycke utan därtill behövde jag även målsmans underskrift, 

då eleverna inte var myndiga (se bilaga 1). De elever som visat intresse tog med 

sig informationsbladet hem för att få det påskrivet av sina föräldrar. 

 

På Nordsjöskolan intervjuades totalt sex elever, varav tre flickor och tre pojkar. 

Utöver de två elevintervjuerna genomförde jag också en intervju med skolans 

musiklärare Sam. Intervjun med Sam genomfördes direkt efter att eleverna hade 

haft sin andra lektion med digitala verktyg. Första intervjun med eleverna 

genomfördes med en grupp bestående av tre flickor och en pojke. Den sista och 

tredje intervjun var planerad med två pojkar och en flicka, som tyvärr på dagen för 
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intervjun insjuknat. Detta ledde till att intervjun bara kunde genomföras med de 

två informanterna som var på plats. Båda elevintervjuerna genomfördes även 

dessa efter två lektioner. Intervjuerna tog plats i ett konferensrum på skolan. 

Elevintervjuerna genomförde under elevernas klassrådstid, två veckor efter 

varandra.  

Till skillnad från Nordsjöskolan där jag personligen delade ut information till 

eleverna fick jag hjälp på Profilskolan. Eftersom besöket på Profilskolan var 

planerat sent på höstterminen ville jag spara tid. Med erfarenheten av att 

underskrift från föräldrar kan ta lång tid att få tillbaka bad jag Kevin att fråga 

eleverna på mina vägnar och dela ut informationen till de som var intresserade av 

intervjun. För att spara tid intervjuade jag också Kevin en vecka innan de skulle 

påbörja sitt arbeta med digitala verktyg. Intervjun med Kevin genomfördes i 

musiklärarnas arbetsrum. Jag kontaktade elevernas hemklasslärare i god tid för att 

ta reda på om jag kunde få intervjua eleverna under deras lästid, något som 

personen samtyckte till. När jag presenterade mig första gången för eleverna 

berättade jag varför jag var där och återkopplade till den information som Kevin 

redan innan mitt besök hade delat ut. Intresset för deltagande fanns fortfarande 

även om det bara var tre som hade med underskrift från målsman. Eleverna som 

ställde upp på intervjun samtyckte också till att intervjun kunde genomföras på 

lästiden. Fler papper kom in efterföljande lektion och första fokusgruppssamtalen 

kunde genomföras som planerat samma vecka. Det var knappt om tid så jag såg 

till att vara där i god tid för att koppla upp min utrustning i grupprummet som låg 

i anslutning till elevernas hemklassrum, där jag efter utsatt tid skulle möta första 

intervjugruppen. Första intervjun gjordes med en grupp elever bestående av två 

pojkar och en flicka. Första samtalet tog plats då eleverna hade arbetet två 

lektioner med projektet och samtal nummer två gjordes med tre flickor två dagar 

efter avslutat projekt. 

 

Analys 

I direkt anslutning till intervjutillfällena transkriberades det inspelade materialet 

noggrant. Fick lyssna och pausa vid flera tillfällen för att dela upp det eleverna sa 

under intervjutillfället. Det var lättare när det var läraren som intervjuades 

eftersom det då enbart var en person som uttryckte sig. Under elevintervjuerna var 

det flera som pratade och ibland även i munnen på varandra, något som försvårade 

transkriberingen. Efter att den sammanställts läste jag igenom texten och skapade 

teman utifrån de samtal och diskussioner som ägt rum. Jag numrerade citaten så 

att jag under temarubriken kunde skriva en kort beskrivning och nr till rätt citat, så 
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att det skulle bli lättare att hitta tillbaka till originaltexten. Efter att jag 

sammanställt intervjuerna jämförde jag och valde ut huvudteman och klippte ut 

sammanfattningar och korta beskrivningar av olika fenomen. Bearbetningen och 

analysen materialet utfördes skola för skola. Empirin från de deltagande 

observationerna kopplade jag ihop med det som sagts under intervjuerna, för att 

kunna ge exempel på situationer i klassrummet där olika problem och fenomen 

uppstod. 

 

Resultat 

I resultatavsnittet presenteras min empiri från observationer och intervjuer utifrån 

lärare- och elevers utsagor. I avsnittet Vad är digitala verktyg? kommer jag först 

att lyfta informanternas definition av begreppet digitala verktyg. Därefter kommer 

jag att presentera mer empiri i underrubrikerna Hur används digitala verktyg i 

musikundervisningen? Fördelar med digitala verktyg och Nackdelar med digitala 

verktyg. Slutligen kommer jag lyfta elev- och lärarinformanternas tankar och 

utsagor om Framtidens musikundervisning.  

 

Vad är digitala verktyg? 

Lärarnas utsagor 

När lärarna beskriver begreppet digitala verktyg resonerar de kring teknisk 

utrustning som till exempel datorer och Ipads men även programvaror som 

Cubase och Pro Tools. Kevin kopplar digitala verktyg till skapande och inspelning 

med digitala verktyg och att det är en del av det centrala innehållet i den nya 

läroplanen Lgr 11. 

 

Elevernas utsagor 

Eleverna har olika uppfattningar om vad digitala verktyg är men beskriver det 

som datorer, Ipads och mobiltelefoner. Dessa tre nämner eleverna mest när de 

pratar om sina erfarenheter av digitala verktyg. Till det nämns även digitala 

trumset, elgitarrer, keyboards och stämapparater. Utöver den tekniska hårdvara 

som nämns beskriver eleverna även webbsidor och programvara som till exempel 

Youtube, GarageBand och Soundation. 
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Hur används digitala verktyg i musikundervisningen 

Lärarnas utsagor 

Profilskolan och Nordsjöskolan har aldrig tidigare arbetat med digitala verktyg för 

musikskapande. Lärarna har och andra sidan stort intresse och erfarenhet av 

digitala verktyg för musikskapande på fritiden. De nämner bland annat 

programmen Cubase och Pro Tools. Kevin, lärare på Profilskolan, berättar att de 

är i uppstarten med digitala verktyg för musikskapande och att GarageBand 

kändes som ett bra alternativ när nya läroplanen lyfter detta. Han berättar att 

skolan för sex år sedan köpt in en musikdator med Cubase som var tänkt att 

användas av eleverna men den har bara stått och dammat eftersom den var alldeles 

för avancerad och skulle ta för mycket tid att arbeta med.  

 

Båda skolorna har hittills använt digitala verktyg för att söka information om 

artister, musikstilar, för att förbereda och genomföra presentationer, för 

musiklyssning samt filmtittande. Sam, lärare på Nordsjöskolan, beskriver att de 

vid något tillfälle också använt datorn som backtrack, genom att låta datorn spela 

upp bakgrundsmusik som eleverna sedan har övat och spelat till. Han berättar att 

han strävar efter att försöka skapa moment i musikundervisningen där digitala 

verktyg inte bara blir ett substitut för traditionella metoder.  

Sam: jag försöker hela tiden komma på nya sätt att använda dator i undervisningen, 

på sätt som man inte kunnat jobba tidigare, och det är först då jag tror den blir 

användbar […] man får mer lärande, inte bara att ersätta, istället för att skriva på en 

whiteboard så skriver du på en smartboard eller istället för att skriva en uppsats 

med papper och penna så skriver du på datorn (Nordsjöskolan, 12/10 2012). 

 

Elevernas utsagor 

På Nordsjöskolan påpekar eleverna att det är första gången de arbetar i skolan 

med digitala verktyg för musikskapande och att det är första gången de testar 

programmet Musescore. De har vid något tillfälle antecknat på datorn under 

musiklektioner men annars används dator väldigt lite på musiklektionerna enligt 

dem. Desto mer används den i anda skolämnen menar eleverna. Som exempel 

lyfter de samhällskunskap, geografi och matematik. I dessa ämnen använder 

eleverna bland annat hemsidan webbmagistern.se för att träna på 

multiplikationstabellen och för att öva på städer, flagor och landskap. 

Minna och Maria: De finns ju typ webbmagistern, de skulle vara kul om det fanns 

några musikgrejer där men det finns det ju inte […] Intervjuare: hur skulle de här 
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verktygen kunna hjälpa till inom musiken? […] Till exempel för att öva hur man 

sätter fingrarna på ett piano eller någonting, inte Guitar Hero men ni fattar att man 

alltså har tangenterna […] Man blir liksom mer fingerfärdig kanske. Och typ för att 

förhöra ackord och sånt där (Nordsjöskolan, 15/10 2012). 

 

Den erfarenhet eleverna har av musikskapande med digitala verktyg kommer från 

användandet av mobiltelefoner och datorer på raster och fritid. Calle har till 

exempel skapat ringsignaler på sin telefon och Jan har skapat musik på sin kompis 

Ipad. Även elever på profilskolan nämner att de provat skapa musik med 

mobiltelefon, Ipad och dator.  

Under första lektionen som en av de två klasserna på Nordsjöskolan arbetar med 

Musescore besöker jag ett av grupprummen. Josef sitter i ett av hörnen av 

rummet. Bredvid sig har han Lars som sitter med uppspärrade ögon samtidigt som 

Josef berättar att han ska visa en låt som han och en klasskompis på hans förra 

skola har gjort. Han startar programmet och visar hur olika beats kan arrangeras 

och hur de olika färgerna representerar olika instrument eller ljud. Jag frågar vad 

han tycker om Soundation och Josef menar att det är enkelt att göra musik i det. 

Han berättar att de fått fem lektioner på sig att göra klart låten och att han till och 

med suttit hemma och arbetat med projektet. Att Josef är stolt över det han har 

gjort går inte att ta miste på och han berättar dessutom att han och en klasskamrat 

fick bästa betyg.  

Vid besöken på skolorna har jag sett elever arbeta individuellt och tillsammans 

med andra. Eleverna på Nordsjöskolan har arbetat i par eller individuellt och som 

jag beskrev tidigare har Profilskolans elever arbetat i grupp. De har frågat lärarna 

och mig om hjälp när problem uppstod men de har också tagit hjälp av varandra. 

Elevinformanter på Nordsjöskolan menar till exempel att de ofta går till en 

kompis för att få hjälp eller tips på förslag. Calle, en av eleverna på denna skola 

berättar under intervjutillfället att han tagit hjälp av en klasskompis för att göra ett 

trumkomp i Musescore. Han berättar att det är svårt att skapa i programmet och att 

han suttit länge utan att komma någonstans”...jag hörde att en kompis hade gjort 

trummor som lät bra så jag frågade han hur man gjorde och då visa han mig... så 

blev det mycket enklare” (Calle, Nordsjöskolan 24/10 2012). 

 

Fördelar med digitala verktyg 

Lärarnas utsagor 

Enligt lärarna är inte instrumentkännedom nödvändigt för att eleverna ska kunna 
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skapa musik med digitala verktyg en faktor som de menar motiverar elever med 

mindre musikalisk erfarenhet. Digitala verktyg underlättar också musikskapande 

och har potential att gå väldigt snabbt, något som lärarna lyfter som otroligt 

angeläget när undervisningstiden redan är så begränsad. Portabiliteten är också en 

stor fördel där bärbara datorer och mobiltelefoner öppnar möjligheten för eleverna 

att sitta vart de vill och när de vill, för att lyssna och skapa musik. Som exempel 

nämns när eleverna sitter på bussen på väg till skolan. Tillgängligheten till färdiga 

ljud, loopar, beats och instrument i program som GarageBand gör att skapandet 

kan utföras av fler. 

 

Kevin menar att elever som annars är mindre skickliga på instrument som till 

exempel gitarr och piano gynnas av digitala verktyg i den bemärkelsen att digitala 

verktyg kan kompensera för det elevernas inte kan. Kevin uttrycker att om en elev 

får skapa någonting som låter bra direkt kan leda till mer motiverade elever. Hans 

uppfattning är att alla elever kan skapa musik i GarageBand och att det lämpar sig 

för alla nivåer eftersom det också finns möjlighet att musik när det även finns 

möjlighet att ansluta vanliga instrument men också på grund av de ljud och 

instrument som finns i programvaran. 

Kevin: Jag tror de blir taggade och motiverade genom att de ser att det här lät rätt 

bra ganska direkt. Just till exempel det här med gitarren i GarageBand så kan du 

spela och trycka så att du får ackord direkt. Du slår bara an strängarna så får du 

ackord som klingar jättebra, jag tror de (eleverna) tycker […] det är kul för att det 

låter bra direkt […] Tror man kan skapa mycket utan möjligheten att kunna spela 

något instrument, man kan ändå skapa någonting...” (Profilskolan, 9/10 2012).  

 

Även Sam lyfter att digitala verktyg kan underlätta för elever som inte kan spela 

på traditionella bruksinstrument. Vidare menar han att digitala verktyg även kan 

uppmuntra elevers musikintresse eftersom en del av det som eleverna lyssnar på 

idag är elektronisk musik. 

Sam: Jag tror det kan underlätta, framför allt för de som inte kan spela så 

jättemycket instrument för det finns väldigt många bra sätt att skapa musik på dator 

idag, alltså där man har liksom färdiga saker man bara flyttar in och runt. Det kan 

också vara lättare på grund av intresse, alltså att det blir roligare att göra det, om 

man tänker på hur musik ser ut idag, det är mycket dator och sådär. Jag menar det 

är ju inte så himla lätt att skriva till exempel Dubstep med en akustisk gitarr och 

tamburin. Då behöver man nästan en dator” (Nordsjöskolan, 15/10 2012). 
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De digitala verktygen hjälper också eleverna att upptäcka och utforska 

musikaliska mönster och toner menar Sam. I Musescore kan eleverna testa olika 

noter och höra det klingande ljudet från dem direkt, något som notskrift på papper 

inte erbjuder. Han utvecklar sitt resonemang och lyfter fram att många av hans 

elever inte hade fått samma bild av hur noterna som de skrivit ner faktiskt låter, 

om eleverna hade skapat musiken på papper. 

Sam: ... istället för att skriva med papper och penna om man inte riktigt har koll då 

vet man inte du hur det kommer att låta kanske, men just när du får skriva in det i 

dator så blir det mycket tydligare att ”aha” det blev såhär ”men gud va kul nu har 

jag skapat det här” (Nordsjöskolan, 15/10 2012). 

 

Elevernas utsagor 

Sofie berättar att lärarna inte alltid har tid att hjälpa alla i klassen och att datorn 

kan vara till stor hjälp för att ta reda på saker som hon vill veta. 

Sofie: När man började sjuan hade jag svårt att lära mig ackorden, visst lärarna var 

där för att hjälpa en men det tog en liten stund […] och så hinner inte lärarna hjälpa 

alla, då är det ju bra att vi kan använda datorerna och gå in och söka för det finns ju 

exempel på hur man tar ackord på piano (Profilskolan, 11/8 2012). 

Att datorn och internet är positivt håller även Jack med om:  

”De e ju som, man kan ju lära sig spela en låt genom att bara höra på den men det 

underlättar ju oerhört när man kan söka på internet” (Jack, Profilskolan, 11/8). 

  

Nedan följer en lista på de fördelar som eleverna nämnt på digitala verktyg på de 

två skolorna: 

Elever på profilskolan tycker att: 

 Det är lätt att använda 

 Det går snabbt att skapa och lära sig programmet 

 Det går spela in musik snabbt utan tillgång till vanliga instrumentet 

 Digitala verktyg möjliggör en snabb överskådlig bild av hur det skulle låta med 

vanliga instrumentet 

Elever på Nordsjöskolan tycker att: 

 Det är lätt att organisera och med datorn behövs inga papper 

 Möjligheten att höra det som spelas in live samtidigt som inspelningen sker 

 Om vi skrev noter för hand skulle vi aldrig höra hur det lät i verkligheten 
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Nackdelar med digitala verktyg 

Det tog lång tid för vissa av eleverna innan de kunde påbörja sitt musikskapande. 

Det berodde bland annat på att eleverna saknade datorer eller hade oladdade 

batterier. Jag observerade en till två elever i varje klass som satt i över tio minuter 

under första lektionstillfället och i väntan på att sina bärbara datorer skulle starta. 

Något som ledde till att eleverna inte kunde ladda ner och installera Musescore. 

Det var också enstaka elever som inte kom ut på internet och det fanns de som 

fick börja om för att deras sparade material inte gick att återfinna eller öppna i 

Musescore, något som var frustrerande för dessa elever. 

 

Lärarnas utsagor 

Enligt Kevin är Cubase alldeles för tidskrävande och att det tar för lång tid att 

komma till skott. Han poängterar att tiden inte räcker till för att lära sig 

avancerade program. 

Kevin: Är det för komplicerade program så kräver det så mycket förkunskaper för 

att det ska fungera. Vi har inte den tiden i dagens skola [...] Vi kan säga att man har 

en lektion i veckan […] om man ska hålla på fem lektioner med att lära sig 

programmet innan man börjar spela in[…] det vi känt är att ha enkla verktyg, enkla 

program som funkar väldigt fort, […] sedan är det ju så att många av ungdomarna 

har förkunskaper i enklare program som de har hemma... (Profilskolan, 9/10 2012). 

 

Elevernas utsagor 

Eleverna jag samtalat med tycker att musik som skapats på Ipad, datorer och 

mobiltelefoner låter oäkta och långt från det som spelas på riktiga instrument. 

Lovisa: Det låter verkligen inte som i verkligheten.  

Sara: Sedan hade vi inte rätt kablar heller så vi var ju tvungen att sitta och spela på 

Ipaden och då blir det ju inte alls samma swing eller vad man ska säga i bluesen 

och sånt där så det tycker jag var ganska dåligt (Profilskolan, 15/11 2012). 

Sara beskriver ovan att det är lättare att få till vad hon kallar för swing när hon 

spelar på en riktig bas eftersom hon kan variera hur det ska låta genom att slå an 

strängarna olika hårt. Även Sofie berättar varför hon föredrar ”levande” musik 

framför digitalt producerad musik. 

Sofie: När man vet att när det inte är väldigt digitalt så tycker jag att man hör i 

själva musiken, alltså när man hör musiken då tycker jag att den är mer, den är mer 

levande, den är mer, den är mer fyllig, man hör liksom att det inte är en person som 

gör exakt rätt hela tiden (Profilskolan, 8/11 2012) 
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En aspekt som rör begränsningar i Ipadprojektet på Profilskolan var antalet Ipads 

som eleverna hade tillgång till. En Ipad per grupp satte vissa förutsättningar för 

hur eleverna kunde arbeta med att skapa och spela in sin musik. Under arbetets 

gång satt flera elever sysslolösa. De fanns också de som gick mellan 

grupprummen och kollade vad andra gjorde. När jag frågar hur de tycker det har 

gått att arbeta med Ipads och GarageBand beskriver Sofie att samarbetet i hennes 

grupp inte fungerade så bra. Zack instämmer med Sofie och menar även han att 

antalet arbetssättet och antalet Ipads påverkade gruppens förutsättningar. 

Sofie: Visst kan man sitta och titta och se på när den gör för att lära sig men det 

finns ju de som inte riktigt vill aktivera sig och vara med när någon annan är på 

Ipaden så det blir ju som man bara sitter och det är ju inte så jättebra (Profilskolan, 

8/11 2012).  

 Zack: Jo de blir liksom att en liksom är i centrum och har Ipaden liksom och då 

sitter de andra och tittar på” (Profilskolan, 8/11 2012) 

Att en elev spelar in sitt instrument i taget blir en lång väntan för resten av 

gruppen. Sofie föreslår att arbetet hade fungerat bättre om det fanns fler Ipads 

men att det inte är en möjlighet av det ekonomiska läget. Amanda var en av de 

elever som vid flera än ett tillfälle ville prata med kompisar som satt i andra 

grupprum. Hon tycker att har varit svårt att komma någon vart när det bara funnits 

en Ipad. 

Amanda: De blir så jobbigt för om man är fem stycken på en Ipad och då är det typ 

två stycken som håller på och som försöker komma på hur man ska göra och då 

sitter resten på typ mobilen och pratar med andra så det ger ingenting (Profilskolan, 

15/11 2012). 

 

Flera av eleverna jag pratat med under projektet på Nordsjöskolan har uttryckt att 

det är svårt att få till rätt feeling i sina verk eftersom de inte kunde noter 

tillräckligt väl. De menar att de innan hade börjat arbeta i Musescore fått ha 

musikteorilektion något som hjälpte dem att förstå grunderna. De kunskaper 

eleverna saknar handlar om hur pauser, bindebågar och punkteringar fungerar 

vilket begränsade deras möjligheter att skapa ”rätt feeling” i musiken. Flera av 

eleverna försökt skapa egna kreationer men flera av eleverna ville skapa låtar som 

de redan kände till, allt från Led Zeppelin, Fun. och Swedish House Maffia. Det 

fanns också de som riktade in sig på filmmusik, vissa försökte göra 

signaturmelodierna till Alfons Åberg, Barnen i bullerbyn och Pirates of the 

Carribian. Många av eleverna som jag observerade utgick från musikarrangemang 
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de tagit fram på internet. De använde sedan materialet de hittat som en mall när de 

skapade sina egna arrangemang. För många var detta ofta svårt då musiken de valt 

innehöll noter och symboler som eleverna inte kände till. Det fanns också de som 

försökte skapa melodier genom att klicka i och lyssna på det. Jan var en av dem 

som arbetade på det sättet men också en av de elever i klassen som uttryckte ett 

missnöje med sitt skapande. Jan som försökte göra signaturmelodin till Mr. Bean 

gav upp sitt skapande när han insåg att det var svårt att få till den rätt känsla i 

låten. Han menar att det hade varit meningslöst att försöka skapa något i 

Musescore om det inte hade varit för de lektioner de fick i teori innan projektet 

påbörjades men också att han saknade tillräckligt med kunskaper för att skapa det 

han ville. Mer till menar han att det hade varit lättare om möjligheten att spela in 

med ett riktigt instrument hade funnits. 

 

Några av de vanligaste problemen som uppstod när eleverna använde Ipads och 

GarageBand på Profilskolan var att inspelning av instrumenten var problematisk. 

Inspelning av gitarr och bas var svårt eftersom eleverna inte kunde flytta upp och 

ner på instrumentets hals. Eleverna som spelade piano eller keyboard kunde till 

exempel byta mellan oktaverna på det digitala pianot i GarageBand men valde 

ändå att spela in med traditionellt el piano framför det ”virtuella” pianot, som 

finns i GarageBand eftersom det var enklare. Ett annat problem som eleverna 

beskriver är att de mjukvarubaserade instrumenten inte alltid uppfattar att man 

trycker på Ipaden och att det blir fel när de trycker in flera tangenter på skärmen. 

På grund av denna form av problem började eleverna om vid flera tillfällen. Vissa 

gav till och med upp och använde den inbyggda micken i Ipaden för att spela in 

med en keyboard, något som resulterade i låg ljudnivå och dålig 

inspelningskvalitet. Till viss mån bearbetade eleverna det inspelade materialet i 

både GarageBand och Musescore. Flera av eleverna valde och andra sidan att 

börja om eftersom bearbetning och editering fordrade sådant precisionsarbete som 

tog för lång tid att slutföra. Här följer en lista på de nackdelar som eleverna på de 

två skolorna nämnt med digitala verktyg: 
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Profilskolans elever 

 Små tangenter, svårt att hitta rätt toner och spela ackord 

 Svårt att hålla Ipaden i handen och trycka på den samtidigt 

 Går inte röra sig upp och ner på instrumentets hals i GarageBand 

 Problem att trycka in fler tangenter på det digitala pianot i GarageBand 

 Det låter inte som i verkligheten och det låter inte ”levande” 

 Det är svårare att spela instrument på en Ipad än på riktiga instrument 

 Man skapar utan att vara medveten om hur man har gjort 

 

Nordsjöskolans elever 

 Musescore, ett svårarbetat program 

 Går inte lägga till instrument i ett påbörjat projekt i Musescore 

 Instrumentljuden i Musescore låter inte äkta, gitarr låter till exempel som en midi-

synth 

 Ingen möjlighet att koppla in pianot i datorn, svårt att skapa känslan i musiken utan 

tillgång till riktiga instrument 

 

Framtidens musikundervisning 

Lärarnas utsagor 

Lärarnas uppfattning är att ensemblespel även i framtiden kommer att vara det 

som får mest utrymme och fokus i musikundervisningen. Känslan och 

gemenskapen i att spela tillsammans är en essentiell del och kommer enligt Sam 

vara svår att ersätta med digitala verktyg. 

 Sam: Det är ju svårt att ersätta den här känslan att spela på instrument live 

tillsammans med andra med dator, akustiska instrument är ju en helt annan sak än 

att spela digitalt (Nordsjöskolan, 12/10 2012). 

Kevin och andra sidan menar att arbetet med digitala verktyg inte behöver utesluta 

något annat men tror att det kan bli mindre spelande på riktiga instrument i 

framtiden. Kevin uttrycker en oro för att hantverket, att kunna spela ett 

instrument, inte kommer värderas lika högt om digitala verktyg får mer utrymme. 

Hans tidigare sätt att bedöma skapande har utgått väldigt mycket från just 

instrumentskicklighet och i och med att digitala verktyg lyfts mer i 

styrdokumenten och används mer ställer det nya krav på hur han värderar och 
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bedömer elevernas skapande. Mer till uttrycker han trots allt att skapande på Ipad 

kan vara minst lika givande som spel och skapande på riktiga instrument. Han 

menar att hans kunskaper i själva hantverket, att spela gitarr, kanske inte kommer 

behövas och efterfrågas i lika stor utsträckning. 

Kevin: Man behöver faktiskt inte kunna spela något ackord på en gitarr utan man 

kan ju skapa någonting ändå och det tycker jag är kul, samtidigt som att jag är rädd, 

[…] för det här blir klart lättare, de kanske inte behöver lika mycket, nej, de ska jag 

inte säga heller, men just det här med att instrument och att lära sig ett hantverk  

[...] värderar jag också högt, att kunna spela ett instrument är ju otroligt givande 

och har alltid varit det men […] för en annan människa kan ju just det här att sitta 

och skapa på en Ipad vara lika givande på något sätt (Profilskolan, 9/10 2012). 

 

Kevin tycker inte det skulle kännas bra om digitala verktyg tar över den funktion 

som traditionella bruksinstrument har idag men han tror heller inte att vi kommer 

dit. Enligt Kevin så går det aldrig hitta det uttrycket som eleverna kan skapa på ett 

vanligt instrument digitalt. Även om en del instrument som till exempel trummor 

har kommit långt digitalt och ibland låter autentiskt kan dessa instrument aldrig 

erbjuda samma känsla och uttryck: 

Kevin: Om vi tar gitarr till exempel så är det ju speciellt, det sitter ju i fingrarna 

och lära sig spela instrument, det sitter ju i hur man fraserar, vibrato och allt sån där 

[…] det går inte att jämföra med att spela gitarr på en Ipad. Även om ljudet finns 

där så går det inte jämföra med uttrycket jag kan skapa när jag spelar på ett riktigt 

instrument. […] man får som en relation till instrumentet som inte går att jämföra 

med digitala instrument (Profilskolan, 9/10 2012) 

 

 

Elevernas utsagor 

Båda skolorna i min undersökning har ett utpräglat fokus på ensemblespel. De 

elever jag pratat med har berättat att de oftast spelar musik i olika grupper och att 

de ibland har teknik och teori. På Nordsjöskolan sker ensemblespel på timmar där 

eleverna har halvklassundervisning och i helklass är det mest teori. Eleverna på 

Profilskolan har alltid lektion i helklass men spelar då mest i grupp och ibland har 

de vad de kallar för tekniksnack. Några av de elever jag intervjuat tycker denna 

form av undervisning är enformig och att de oftast går för snabbt fram. När det 

kommer till framtiden är alla elever jag pratat med mer eller mindre överens om 

att musikskapande med digitala verktyg kommer bli vanligare men de tror att 

ensemble även i framtiden kommer vara det som görs mest på musiken. Amanda, 

en av eleverna på Profilskolan tror att lärarna kommer införa något enstaka 
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moment med digitala verktyg för att uppfylla kraven men ser inte någon stor 

förändring i sikte. 

 

Många av de elever jag samtalat med värnar om de traditioner som finns i att spela 

vanliga instrument. Som jag beskrev tidigare uttrycker eleverna att det inte går att 

få samma känsla i det som spelas in med digitala instrument i GarageBand eller 

liknande och det som kan framföras på ett ”riktigt” instrument. När jag frågar 

eleverna om framtiden uttrycker de att musik även i fortsättningen kommer skapas 

på riktiga instrument. Sofie menar att det digitala inte är levande utan maskinellt 

och tråkigt och att vanliga instrument även i framtiden kommer vara det som 

används mest. Mer till menar Jack att han helt skulle sluta lyssna på musik om allt 

var skapat digitalt, då den sortens musik låter datagjord. ”Vad är det för mening 

med att vara musiker? När man bara sitter framför datorn och klipper ihop grejer” 

(Jack, Profilskolan, 8/11 2012). 

Sofie uttrycker att hon försöker hålla sig borta från teknologin och gärna spelar 

gitarr och piano på det sättet hon alltid gjort. Hon värnar om vad hon kallar för 

”det gamla goda sättet” och utöver det menar hon att man inte behöver vara ett 

musikgeni för att klippa ihop musik på datorn. Att kunna framföra ett stycke på ett 

riktigt instrument och göra det bra kräver större skicklighet menar hon. Zack 

håller inte med Sofie och menar att även en person som skapar musik med digitala 

verktyg kan ha musikalisk talang:  

Zack: Fast det är ju en viss talang till exempel Skrillex, ett mixerbord de är ju 

mycket att hålla reda på, så det är ju inte vem som helst som bara kan gå upp på ett 

mixerbord och göra världens dub-step låt (Profilskolan, 8/11 2012) 

 

Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre delar: Metoddiskussion, Resultatdiskussion 

och Slutord och förslag till vidare forskning. I Metoddiskussionen kommer jag 

kort diskutera och förklara mina ställningstaganden i valet av metod för att sedan 

beskriva möjliga alternativ och hur de eventuellt hade påverkat resultatet. Därefter 

kommer resultatet lyftas och belysas utifrån mina frågeställningar i ljuset av 

material som presenterades i avsnitten Bakgrund och Teori. Resultatdiskussionen 

är utformad efter följande teman: Att arbeta med digitala verktyg och 

Informanternas framtidstro. Slutligen kommer jag presentera Slutord och förslag 

till vidare forskning. 
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Metoddiskussion 

Mitt mål har varit att inte leda elever eller lärare i en viss riktning under 

intervjutillfällena. Sonja Kihlström (2007) beskriver i Lära till lärare att ett 

vanligt problem är att den som intervjuar ställer ledande frågor. Detta kan enligt 

henne resultera i att informanten leds till svar som intervjuaren förväntar sig och 

vill ha. Kihlström lyfter även problematiken med ja- och nej-frågor, som enligt 

henne inte leder till beskrivande och kvalitativa utsagor om erfarenheter. Vid 

några tillfällen ställde jag ja- och nej-frågor som resulterade i korta och mindre 

beskrivande svar från informanterna, detta då jag saknade erfarenhet av 

intervjusituationer. Att förhålla sig neutral till det aktuella undersökningsområdet 

har varit svårt men samtidigt upplever jag att jag lyckats med detta. Det är ändå 

viktigt att lyfta att mina förkunskaper och det personliga intresset i det aktuella 

ämnet kan ha påverkat hur jag till exempel har tolkat informanternas svar eller fått 

dem att tro att jag förväntat mig vissa svar. Jag har trots det fått beskrivande 

utsagor från intervjudeltagarna som delade med sig av sina erfarenheter vilket 

tyder på att jag följt den kvalitativa forskningstraditionen.  

Eftersom jag genomförde intervjun med Kevin innan de börjat sitt projekt med 

Ipads fick jag hans tankar och förväntningar om det framtida arbetet och därför 

inte hans erfarenheter av arbetet med Ipads. Då profilskolan hade planerat 

verksamhet med digitala verktyg och skapande efter höstlovet kände jag att det 

var angeläget att effektivisera arbetet och genomföra intervjuerna så fort som 

möjligt. Eftersom jag tog detta ställningstagande hade en av intervjugrupperna på 

Profilskolan endast två lektioner bakom sig med musikskapande på Ipad. Det hade 

kunnat se annorlunda ut om jag besökte skolorna tidigare under hösten och 

planerat alla intervjuer efter avslutade projekt. Vid ett sådant tillvägagångsätt hade 

informanterna kunnat komma med mer uppslag och erfarenheter. Av 

bekvämlighetsskäl valde jag också att intervju de som ville delta. Jag riktade mig 

inte till någon speciell grupp i de olika klasserna till exempel med mer eller 

mindre erfarenhet av digitala verktyg något som eventuellt hade kunnat ge mig en 

bättre förståelse för hur elever med- eller utan instrumental bakgrund upplever 

digitala verktyg.  

 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att få större utdelning på deltagande 

informanter hade varit att besöka skolorna några veckor i förväg för att presentera 

mig och för att dela ut informationsblanketten och underlaget för målsmans 

underskrift. Detta hade eventuellt kunnat leda till ett bättre utfall av blanketter 

som kom tillbaka och möjliggjort fler intervjuer. 
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Mitt mål var att inte se elevernas utsagor utifrån könstillhörighet då studien är av 

begränsad karaktär. Jag har märkt så här i efterhand att mycket av den empiri jag 

presenterar kommer från flickor. Detta är en aspekt som måste tas med i 

reflektionerna över hur vida det faktiskt finns en möjlighet att genus är en faktor 

som inverkar på deras uppfattning om digitala. En annan aspekt är den att det ofta 

var flickor som uttryckte sig mer i intervjusituationerna. I ett av fallen var en 

pojke ensam i en grupp med tre flickor som tog mycket av tal utrymmet. 

Situationen kan eventuellt hindrat pojken från att uttrycka sig. För att få hjälp med 

att skapa fungerande grupper frågade jag lärarna om förslag. Om jag personligen 

känt eleverna bättre hade grupperna kunnat utformas på ett annorlunda sätt som 

eventuellt hade kunnat leda till att fler pojkar vågat och fått möjlighet att uttrycka 

sig. Dessutom kunde intervjuerna genomförts individuellt med eleverna för att 

eleverna skulle få uttrycka sig mer individuellt men kanske också på ett mer 

personligt plan. I och med att intervjuerna genomfördes i grupp kan en åsikt från 

en av gruppens medlemmar påverkat resterande i och med till exempel grupptryck 

eller att personen varit duktig på att argumentera för sig. 

Resultatdiskussion 

Att arbeta med digitala verktyg 

Det framkommer i denna undersökning att digitala verktyg skapar en direkt 

koppling mellan not (den visuella representationen) och det klingande ljudet. 

Detta är en av de framstående positiva erfarenheterna med digitala verktyg som 

elever och lärare på Nordsjöskolan belyser. Ödman (1992) beskriver hur datorer 

och notationsprogram skapar en länk mellan notskrift och den klingande musiken 

och de ljudande noterna något som ligger i linje med mitt forskningsresultat. 

Dessutom framkommer det att lärarna och eleverna i undersökningen har olika 

erfarenhet och uppfattningar om hur de digitala verktygen hjälper till eller 

försvårar i musikskapandet. Lärarna Sam och Kevin lyfter till exempel att alla 

elever, med mer eller mindre musikalisk erfarenhet och instrumentalkunskap kan 

skapa musik med digitala verktyg, en erfarenhet som även Folkestad (1996) 

beskriver. Folkestad menar att digitala verktyg kan erbjuda noviser upplevelsen av 

att skapa musik, en erfarenhet som han liknar vid den upplevelse professionella 

artister eller kompositörer får när de skapar, ”Hearing the orchestra while writing 

the score” (ibid:71). 

 

Eleverna som ingår i min undersökning har inte en lika positiv uppfattning som 

lärarna när det kommer till användandet av digitala verktyg. På Nordsjöskolan och 

Profilskolan upplever eleverna att de har svårt att få till rätt känsla i musiken 

eftersom de saknat möjligheten att ansluta vad de beskriver som ”riktiga 
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instrument”. Med det menar eleverna akustiska och elektroakustiska instrument. 

Flera av eleverna som jag intervjuat känner att de ”virtuella instrumenten” är 

begränsade och att de aldrig kan ersätta de riktiga instrumenten. Även lärarna 

lyfter denna aspekt när de resonerar kring problematiken med att enbart använda 

digitala verktyg för musikskapande. Jan, en av eleverna på Nordsjöskolan, 

uttryckte ett missnöje med sitt musikskapande. För honom handlade det om att få 

en bra känsla och ”feeling” i musiken, något som inte gick att uppnå i Musescore. 

Han lyfter också att det hade fungerat mycket bättre om han haft tillgång till ett 

riktigt instrument. Även på Profilskolan, där eleverna arbetade med Ipads och 

GarageBand, saknades denna möjlighet. 

 

I undersökningen framkommer det också att eleverna på de respektive skolorna 

inte har en enhetlig uppfattning och inställning till de olika musikprogrammen 

GarageBand och Musescore. Det finns de som menar att musikprogrammen och 

den tekniska utrustningen begränsar deras möjligheter och står i vägen för ett 

fulländat musikskapande. Detta på grund av att eleverna inte har tillräckligt med 

kunskap om noter men också att de upplever att det är svårt att skapa, editera och 

bearbeta musik i de digitala verktygen. Förutom de nackdelar och problematik 

som vissa elever lyfter finns det också de som fokuserar mer på sina positiva 

erfarenheter. Några av dessa är till exempel att det går snabbt att skapa och det är 

lätt att använda digitala verktyg när de inte behöver tillgång till riktiga instrument. 

Samtidigt som det finns elever på Profilskolan som tycker att det är en stor fördel 

att använda GarageBand för att det går snabbt att skapa utan tillgången till dessa 

instrument finns det elever som menar att de aldrig kan få rätt känsla utan dem. 

Även på Nordsjöskolan finns en tendens till uppdelning eller variation mellan 

elevernas uppfattningar av de digitala verktygen. Här framkommer det att de 

digitala verktygen har hjälpt till och att eleverna nu bättre förstår kopplingen 

mellan not och ljud samtidigt som det finns elever som har andra åsikter. Detta 

resultat ligger i linje med Gall & Breeze forskning. Deras erfarenhet är att elever 

har olika uppfattning om olika digitala verktyg och menar att musikprogram som 

till exempel Dance eJay och Cubasis VST upplevs som mer eller mindre 

begränsade beroende på elevens egna kunskaper och intressen. Att eleverna har 

olika attityder och erfarenheter av olika musikprogram framkommer även i min 

undersökning. Även om jag inte i likhet med Gall & Breeze (2005) har 

förkunskapen om elevernas tidigare erfarenheter ligger mitt resultat i linje med 

deras. 

 

Det framkommer även att elever och lärare upplever musik som skapats med 

digitala verktyg som maskinellt, tråkigt, utan känsla och uttryck.  Sofie beskriver 
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till exempel att ”levande” musik skapas live. De ”virtuella instrument” som finns i 

de digitala verktygen menar eleverna låter långt ifrån samma som när de spelar på 

riktiga instrument. Detta framkommer även i Scheid & Strandbergs (2012) studie. 

De poängterar att eleverna uttryckt att ”äkta” musik skapas live på riktiga 

instrument och inte på datorn.  

 

En av fördelarna som lyfts med att använda digitala verktyg i min undersökning är 

möjligheterna att skapa musik efter egna musikpreferenser. Denna erfarenhet 

lyfter även Gall & Breeze (2005). I deras studie framkommer att elever uppskattat 

användandet av digitala verktyg och att det gjort det möjligt för dem att skapa 

musik som är intressant för dem, ”...the technology allows pupils to make music 

that is culturally relevant to them” (ibid:11). I min undersökning är det Sam, 

läraren på Nordsjöskolan som lyfter denna aspekt och inte eleverna. Vad det beror 

på är svårt att säga men eftersom de flesta av eleverna aldrig har skapat musik 

med digitala verktyg innan är det kanske för tidigt för dem att se alla fördelar och 

nackdelar. Frågan är också om det tonsättningsprogrammet Musescore öppnar för 

musikskapande av stilar som eleverna är intresserade av? På Profilskolan fick 

eleverna i uppgift att skapa och spela in blueslåtar som de gjort akustiskt sedan 

tidigare. Här handlade det alltså mer om att återskapa det akustiska digitalt i en 

specifik genre, något som också sätter ramarna för vad eleverna ska och kan 

skapa. Utifrån läroplanens centrala innehåll har jag tolkat att eleverna på 

Profilskolan arbetat mer eller mindre utifrån detta innehåll (Skolverket, 

2011:102f.). 

 Musikskapande i olika genrer (blues), till exempel visor, ljudkompositioner 

och låtar 

 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning 

På Nordsjöskolan har skapandet inte varit styrt som på Profilskolan utan här har 

eleverna fått välja fritt vad de vill skapa. Utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 är 

min uppfattning att eleverna delvis fått möjligheten att arbeta utifrån följande 

ämnesspecifika innehåll (ibid.): 

 Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. 

 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning 

 

Det framkommer i undersökning att det inte enbart är de digitala verktygen som 

begränsar och sätter förutsättningarna för vad eleverna har möjlighet att skapa 

utan också uppgiften som eleverna har fått. Uppgiften påverkar resultatet när det 

kommer till elevernas olika uppfattningar om digitala verktyg. Om eleverna får 
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andra uppgifter av lärarna skulle eleverna eventuellt inte uppleva att de är i lika 

stort behov av ”riktiga instrument” och kanske uppleva att de skapar efter egna 

preferenser som i Gall & Breeze (2005) studie. Slutsatsen är alltså att uppgiften 

och ramverken styr eleverna i deras val av produktioner men också i vilken grad 

de upplever de digitala verktygen som fördelaktiga hjälpmedel i musikskapandet.  

 

Flera av informanterna berättar att de sällan använder dator eller andra digitala 

verktyg i musikundervisningen. Eleverna beskriver att de tillfällen när de 

använder digitala verktyg är det för att göra anteckningar eller för att förbereda 

och genomföra presentationer. Sofie, en av eleverna på Profilskolan berättar hur 

hon använt dator på en musiklektion för att ta reda på hur hon ska ta ett visst 

ackord på piano. Sofie menar att detta är en fördel när läraren inte har möjlighet 

att hjälpa till. Internet och teknologi erbjuder på så vis nya möjligheter för 

eleverna att söka kunskap och arbeta mer självständigt. Denna aspekt belyser även 

mer aktuell forskning från Scheid och Strandberg (2012). De menar att teknologin 

gör att elever numera kan söka upp material själva på internet både i skolan och på 

fritiden. Lärandet sker således inte enbart i mötet med lärare och klasskamrater 

men också med hjälp av digitala verktyg, något som mina undersökningsresultat 

förstärker. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv är språket men också 

digitala verktyg ”artefakter” medierna verktyg (Vygotskij i Dysthe, 2003). Genom 

att vi använder dessa artefakter kan vi följaktligen lära oss kommunicera med 

andra, skapa och söka kunskap (till exempel ackord, tabulatur och text) som i 

exemplet med Sofie.  

 

I min undersökning framkommer det också att musikskapandet påverkas av det 

visuella, som i exemplet med Josef som ”visar” hur han arrangerat sin musik efter 

färger och ljudklipp. I undersökningen framkommer det även flera exempel på när 

det visuella inverkar på skapandet. När några elever på Nordsjöskolan skulle 

återskapa radiohits och filmmusik var det ofta ett digitalt arrangemang med noter 

som eleverna sökt upp via internet och som låg som förebild för elevens nya 

skapelse. Eleverna klickade in not för not i arrangemanget och försökte få det att 

se ut precis som originalet. Det var ofta svårt när den musik de försökte återskapa 

bestod av avancerad notskrift och symboler som eleverna inte kände till. Några av 

dessa var till exempel pauser, punkteringar och bindebågar. Mitt resultat ligger 

således i linje med Gall & Breeze (2005) som även de kommer fram till att det 

visuella är betydelsefullt för elever i skapandeprocessen. Ödman (1992) lyfter att 

noter inte är ljud utan en grafisk representation. Min uppfattning är att notskrift 

isolerat inte är ljud men att digitala verktyg och program som Musescore gör att 

de grafiska representationer som till exempel pauser, bindebågar, helnoter och 
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halvnoter får ljudande egenskaper.  

 

Lärarna i undersökningen lyfter att det är viktigt att välja digitala verktyg som 

passar musikverksamheten i skolan. Det framkommer av lärarnas utsagor att de 

inte har tid att arbeta med tidskrävande program och att undervisningstiden redan 

är väldigt begränsad. 

 

När eleverna på Profilskolan arbetar i grupp med Ipads är det många som 

upplever en lång väntan innan det är deras tur att skapa. I och med att det ofta var 

en eller två som skötte Ipaden upplever flera av informanterna att de inte deltog i 

skapandet. Flera av eleverna önskar att det fanns fler Ipads, bland annat Sofie som 

menar att detta inte är möjligt på grund av skolans ekonomi. Två undersökningar 

som presenterades 2003 Nu03 och iTiS som incitament i skolutvecklingen – Den 

nationella utvärderingen av IT i skolan framhäver att dåliga ekonomiska 

förutsättningar varit en stor anledning till att tillgången till teknologi varit 

bristfällig i musikundervisningen på grundskolan. 

 

I min undersökning framkommer det att flera av de nackdelar som elever och 

lärare beskriver med digitala verktyg också upplevs som hinder i musikskapandet. 

Till exempel menar flera av eleverna att de digitala verktygen har begränsade 

anslutningsmöjligheter och att de inte kan ansluta riktiga instrument till datorn 

eller Ipaden. På grund av detta kan eleverna inte skapa rätt ”feeling” med de 

instrument som finns i musikprogrammen. Elevernas uppfattning är att de 

instrument och instrumentljud som finns i Musescore, Garageband och på internet 

begränsar deras möjligheter. Att eleverna inte har tillräckligt med kunskaper om 

noter var en av anledningarna till att eleverna på Nordsjöskolan inte kunde få till 

den rätta känslan i musiken och fick avbryta eller börja om på nytt. På båda 

skolorna som ingår i undersökningen började eleverna också om i skapandet 

eftersom editering och bearbetning av redan inspelat eller skapat material var 

omöjligt, svårt eller tidskrävande. 

 

Med utgångspunkt i ett medieekologiskt perspektiv är mediet och teknologin inte 

neutral och värderingsfri (Erixon, 2002; Strate, 2010). I och med att informanterna 

i min undersökning använder teknologin i skolan och på fritiden påverkas de av de 

värderingar, möjligheter och begränsningar som finns inbäddade i artefakter, 

digitala verktyg, som vi använder oss av. Genom att använda teknologin blir den, 

som McLuhan beskriver det, även en barriär mellan oss och omvärlden, i detta fall 

den musik som skapas (Strate, 2010). Kunskapen som är inbäddad i 
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musikprogrammen GarageBand och Musescore styr alltså eleverna i skapandet, 

något som min forskning bekräftar. Till exempel blir de ljud och instrument som 

finns representerade i programmen också det utbud eleverna väljer bland. När 

eleverna sparat sina musikaliska alster i teknologin blir de också beroende av 

mediet för att få tillgång till sitt sparade material. Under mina observationer såg 

jag elever som aldrig hittade, eller kunde återskapa sin musik, vilket gjorde att de 

fick börja om. Den ”sorglösa” process som Nilsson (2002) beskriver i sin 

forskning om skapande går endast delvis applicera på min egen undersökning. 

Visserligen lät sig inte eleverna stoppas helt av misslyckandet men det märktes väl 

på vissa av eleverna att de var besvikna när de insåg att de fick börja om från 

början. Gall & Breeze (2005) beskriver möjligheten till sparande av material som 

en stor fördel med digitala verktyg, då det gör att eleverna kan komma långt med 

sitt skapande under kort tid. I min undersökning framkommer inte de positiva 

egenskaperna med ”spara” funktionen och när den väl nämns handlar det om 

problem som uppstår. När teknologin begränsar och försvårar skapandet av musik 

och sedan hindrar eleverna från att få tillgång till musiken blir frågan således om 

vi verkligen ska låta oss bli beroende av teknologin i musikundervisningen. Säljö 

(2000) menar att vi blir hjälplösa när vi står utan medierande verktyg som vi vant 

oss vid, som till exempel dator eller internet. Är det anledning nog att motarbeta 

den teknologiska utvecklingen som sker i samhället? 

 

När eleverna blir beroende av verktygen för att skapa, editera och spara uppstår 

också en konflikt när verktygen inte finns tillgängliga för alla eller när de inte 

fungerar som förväntat. Så var fallet på Profilskolan, där bristen på Ipads delvis 

resulterade i att eleverna inte kände sig delaktiga i skapandet och valde andra 

aktiviteter som inte hade med uppgiften att göra. När tillgången till Ipads är så 

begränsad måste jag ställa frågan om denna form av arbetssätt är optimalt för 

elevernas lärande? Läsaren måste ha i åtanke att båda skolorna som ingått i 

undersökningen saknar erfarenhet och förlagor för ett arbete med digitala verktyg 

i musikskapande verksamhet. När eleverna skapar tillsammans i grupp med 

digitala verktyg sker det under andra villkor och förutsättningar i jämförelse med 

den ensembletradition som eleverna har erfarenhet av. Användandet av teknologin 

innebär på så vis nya möjligheter för skapande men också nya förutsättningar och 

möjligheter till samarbete. Elevernas uppfattning om vad digitala verktyg är 

skiljer sig en del från lärarnas. I likhet med lärarna menar de att digitala verktyg 

har med dator och skapande att göra. Men å andra sidan lyfter eleverna 

mobiltelefonen som ett digitalt verktyg. Lärarnas syn på begreppet är att det 

handlar om skapande med dator och olika musikprogram som till exempel 

Cubase, något som lärarna har erfarenhet av att arbeta med för att skapa musik. 

Det framkommer att lärarna också medvetet valt att eleverna ska arbeta med 
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program som är enkla men som de också har erfarenhet av. I och med att eleverna 

ser mobiltelefonen som digitalt verktyg borde inte även detta redskap användas i 

musikundervisningen? Det skulle kunna användas för att till exempel skapa och 

lyssna till musik eller för att kommunicera och söka information på internet?  

 

Informanternas framtidstro 

Både lärare och elever värnar om och anser att det är viktigt att få spela musik 

tillsammans och att få göra det på traditionella bruksinstrument som piano, gitarr, 

bas och trummor. Känslan och gemenskapen i att spela med varandra är ett 

centralt argument för det omfattande ensemblespel som sker på skolorna. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv så är lärandet i huvudsak socialt förknippat när vi lär 

oss i samspel med andra (Dysthe, 2003). I min undersökning har eleverna arbetat 

individuellt, i par och i större grupper. Eleverna har hjälpt varandra med att lösa 

problem och med musikaliska idéer. Ett exempel på detta var när Carl fick hjälp 

med att göra ett trumkomp i Musescore. Förutom att hjälpa varandra så frågar de 

läraren om hjälp i de digitala verktygen och i deras produktioner. Lärandet sker 

också i mötet med teknologin, artefakter, som jag beskrev tidigare. Ett exempel på 

det är när eleverna använder internet för att söka ny kunskap. En annan aspekt 

inom sociokulturell teoribildning är att skolan som läromiljö även bör innefatta 

elevernas liv och erfarenheter utanför skolan, något som talar för att teknologin 

borde få mer utrymme i skolan (ibid.).  

 

I denna undersökning framkommer det att lärarna vill använda digitala verktyg i 

musikundervisningen mer än vad de gör idag. Detta är även något eleverna lyfter 

samtidigt som rädslan för en allt för digitaliserad musikundervisning är stor bland 

både lärar- och elevinformanter. Denna erfarenhet presenterar även Scheid & 

Strandberg (2012). Enligt informanterna i deras undersökning skulle mer digitala 

verktyg i musikundervisningen ta för mycket tid från ensemblespelet och 

spelandet på de traditionella bruksinstrumenten. Att kunna spela ett riktigt 

instrument värderar Kevin högt idag och menar att han kommer behöva anpassa 

sin bedömning och värdering när det kommer till musikskapande. Han är rädd för 

att det han beskriver som hantverksskicklighet, att hantera traditionella 

instrument, kan komma att utarmas och försvinna i takt med att teknologin 

erbjuder nya sätt att skapa musik och spela instrument. Trots sin rädsla och oro 

menar han dock att det ena inte behöver utesluta det andra, en aspekt som även 

Sam lyfter. I Nu03 (03) lyfts lärarnas tendens till att följa de traditioner och 

arbetssätt som är inarbetade, så frågan är om nya styrdokument leder till en 

långsiktig förändring för musikundervisningen i på de två skolorna? I och med att 
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lärarna som deltagit i undersökningen ändå har erfarenhet av skapande med 

digitala verktyg och ställer sig positiva till hur teknologier kan främja 

motivationen bland mindre musikaliskt erfarna finns definitivt förutsättningarna 

för ett fortsatt arbete. Eftersom Lgr11 och de nya formuleringarna i 

styrdokumenten inte funnits så länge kommer det troligtvis ta ett tag innan de 

digitala verktygen börjar användas mer i musikundervisningen. 

 

Slutord och förslag till vidare forskning 

Genom min undersökning har kunskap om hur och vad digitala verktyg används 

och kan användas till i musikundervisningen presenterats. Forskningsresultaten 

från undersökning har gett mig en bättre förförståelse för mitt framtida 

lärarämbete. Resultatet visar bland annat att digitala verktyg har potential att 

hjälpa och motivera elever på olika sätt men också att dessa verktyg kan upplevas 

som hinder eller som hot mot det traditionella ensemble- och instrumentspelet. 

Undersökningsresultaten ska ses utifrån de förutsättningar de grundar sig på och 

inte tolkas som generella eftersom empirin stödjs på ett begränsat urval av 

informanter och erfarenheter från två högstadieskolor. Undersökningen har bättre 

uttryckt lagt goda förutsättningar för en fortsatt diskussion. Mina frågeställningar 

var från början mer allmänt gällande digitala verktyg men när jag väl observerade 

och genomförde intervjuer insåg jag att mycket av de erfarenheter som 

informanterna beskrev var kopplade till användandet av specifika verktyg som 

Ipad, GarageBand och Musescore. Det är också av den anledningen viktigt att se 

resultatet i ljuset av detta då jag inte valt att kategorisera och specificera vad som 

är mer allmänt gällande och vad som exempelvis är programspecifikt. Med dessa 

erfarenheter vänder jag blicken mot ett område som är mindre beforskat, nämligen 

bedömning av musikskapande med digitala verktyg. Några som presenterar 

forskningsresultat inom detta område är Gall & Breeze (2005). De beskriver bland 

annat att lärare upplever bedömning av skapande med digitala verktyg som 

problematisk på olika sätt. Jag har under arbetets gång observerat hur lärare 

bedömer elevernas skapande genom feedback och förslag men också hur 

fortlöpande bedömning och feedback uteblir. Då jag är tvungen att begränsa 

omfattningen av min undersökning uteblev reflektioner och erfarenheter av 

bedömning i mitt forskningsresultat. I framtida studier skulle det vara intressant 

att undersöka detta område. När sker bedömningen av elevernas skapande med 

digitala verktyg? Upplever lärarna speciella svårigheter med bedömningen? Det är 

bland annat utifrån dessa frågor som jag ser hur en framtida forskning på området 

skulle kunna utvecklas. 



49 

 

Referenser 

Tryckta källor 

Dalen, Monica. (2007). Intervju som metod. Malmö: Geerups Utbildning AB. 

Davidsson, Birgitta. (2007). Fokuserade gruppintervjuer. I Jörgen Dimnäs (Red.), 

Lära till lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och 

vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. 

Dysthe, Olga. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Erixon, Per-Olof. (2012). Skola och skrivundervisning i ett medieekologiskt 

perspektiv. I Ann-Catrine Edlund (Red.), Att läsa och skriva: Två vågor av 

vardagligt skriftbruk i norden 1800-2000. Umeå: Umeå Universitet & Kungliga 

Skytteanska Samfundet. 

Folkestad, Göran. (1996). Computer based creative music making: young people’s 

music in the digital age. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Gustafsson, Jonas. (2000). Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets 

framväxt i Sverige 1900-1965. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Kihlström, Sonja. (2007). Att observera – vad innebär det? I Jörgen Dimnäs 

(Red.), Lära till lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. 

Nilsson, Bo. (2002). ”Jag kan göra hundra låtar”- Barns musikskapande med 

digitala verktyg. Lund: Lunds Universitet. 

Scheid, Manfred & Strandberg, Tommy. (2012). Schools Permeable Walls and 

media Cultures: An example of new prerequisites for Music Education in Sweden. 

I Marina Gall, Gerhard Sammer, Adri de Vugt (Red.), European perspectives on 

music education I: New media in the classroom. Österrike: Helbling academics. 

Skolverket. (1994). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de 

frivilliga skolformerna, Lpo 94. Ödeshög: AB Danagårds grafiska. 

Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): 

Musik. Ämnesrapport till rapport 253, 2005. Stockholm: Elanders gotab. 

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

Lgr 11. Stockholm: Edita. 

Strandberg, Tommy. (2007). Varde Ljud! Om skapande i skolans 



50 

 

musikundervisning efter 1945. Umeå: Arkitektkopia AB. 

Sundin, Bertil. (1988). Musiken i människan. Stockholm: Natur och kultur. 

Sundin, Bertil. (1998). Music creativity in the first six years: A research project in 

retrospect. I B. Sundin, G.E. McPherson & G. Folkestad (Red.), Children 

Composing. Malmö: Musikhögskolan i Malmö. 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. 

Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Ödman, Per-Johan. (1992). Didaktiska och fenomenologiska aspekter på 

musikskapande med hjälp av datorer. Stockholm: Stockholm Universitet, 

pedagogiska institutionen. 

Elektroniska källor 

Aderklou, Christina, Frutzdorf, Lotta & Tebelius, Ulla. (2003). iTiS som 

incitament till skolutveckling – Den nationella utvärderingen av IT i skolan. 

Hämtad.2012-12-11. http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.140157!/Menu/ 

article/attachment/ITiS_slutrapport_dec2003.pdf 

Gall, Marina & Breeze, Nick. (2005). Music Composition Lessons: the 

multimodal affordances of technology. In Educational Review; Vol. 57 Issue 4, 

p415-433, 19p: University of Bristol. Hämtad. 2012-11-09. 

http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?sid=387149a9-6fcb-4481-8a91f3028db5 

1eb8%40sessionmgr110&vid=1&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZS

ZzY29wZT1zaXRl#db=afh&AN=18945802 

Skolverket. (2000). Kursplaner för grundskolan, Kp 2000, Musik. Hämtad 2012-

09-13. http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning 

/laroplaner/tidigare-laroplan-och-kursplaner/kursplaner-for-grundskolan-

2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=MU&code=GRGRLAR2000&tos=COM

PULSORY_SCHOOL_GR_2000 

Skolverket. (2011). En ny betygsskala. Hämtad 2012-12-15. 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/artikelarkiv/en-

ny-betygsskala-1.122969 

Skolverket. (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i musik. Hämtad 2012-01-

04. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-



51 

 

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2F

skolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2561.pdf%3Fk%3D2561 

Strate, Lance (2010). Korzybski, Luhmann, and McLuhan. Proceedings of the 

Media Ecology Association Vol 11. Fordham University. Hämtad 2012-11-26. 

http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?sid=54b34ba6-75dc-41d0-91d3-

94e074012fe6%40sessionmgr112&vid=1&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3Q

tbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=afh&AN=57618221



Bilaga 1  
(Information till vårdnadshavare och elever) 
 

Till vårdnadshavare 

 

Hej! Jag heter Anton Odh och skriver för tillfället examensarbete. Jag utbildar mig till musik- och engelska 

lärare och kommer förhoppningsvis få jobb i Umeå inom en snar framtid. Själv har jag alltid intresserat mig 

för musikskapande med digitala verktyg, vilket nu resulterar i att undersöka dess potential att hjälpa barn och 

ungdomar att skapa musik i skolan och på fritiden. Jag vet att många ungdomar idag använder teknologi som 

finns tillgänglig på fritiden och i skolan, som till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner, för just 

musikskapande. 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur digitala verktyg används i musikundervisning på högstadiet och 

hur dessa verktyg inverkar på elevers musikskapande. Jag ser det som viktigt att jag både får chansen att 

intervjua både lärare och elever men också att jag får följa deras arbete med digitala verktyg under 

musiklektionerna. Intervjuerna kommer ske gruppvis med 3-4 klasskamrater i varje grupp. Nedan står de 

forskningsetiska krav, som ligger till grund för hela min studie. Varken skolan eller elevernas namn kommer 

redovisas i mitt arbete. 

 De fyra huvudkraven: 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om en enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Om ni som vårdnadshavare godkänner att ert barn intervjuas vill jag att ni undertecknar detta intyg och 

återlämnar det till skolans musiklärare. Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen. Detta innebär att  

 

…………………………………… 

(Elevens namn) 

Kommer att bli intervjuad 

 

…………………………………… 

(Förälders underskrift) 

 

Uppstår frågor kontakta gärna mig eller min handledare 

Med vänliga hälsningar 

Anton Odh 

 

Anton Odh    Tel: 0730552365  anton_odh@hotmail.com 

Manfred Scheid (Lektor)  Tel: 0907867883  manfred.scheid@estet.umu.se 

 

 

mailto:manfred.scheid@estet.umu.se


 

Bilaga 2  
(Intervju guide) 

      Musikskapande och digitala verktyg 

Skapande med digitala verktyg 

Nu har ni arbetat med digitala verktyg i skolan, vad tycker ni om det? På vilket sätt? Då tolkar jag 

att, stämmer det? Vad har ni lärt er under arbetets gång? 

Beskriv svårigheter du upplevt med det ni arbetet med nu? Har det digitala verktyget varit till någon 

hjälp? Isf på vilket sätt? Hur har det hjälpt er att lära er? 

När bestämde du dig för vad du ville skapa? Beskriv hur du tänkte kring det ni skapade? Blev det 

som ni hade tänkt?  

 

Tidigare erfarenheter av musikskapande och digitala verktyg 

Vad är och innebär digitala verktyg? 

Vad känner du till för digitala verktyg? Vad kan dessa verktyg användas till?  

Vad använder ni för digitala verktyg på musiklektionerna? Hur används dessa verktyg?  

Har ni erfarenhet från alternativa arbetssätt med digitala verktyg? Skiljer det sig mellan hur 

verktygen används på fritiden och i skolan? I andra ämnen än musik? isf på vilket sätt? 

Upplever du att det ställs krav på dig som lärare/elev, när ni skapar musik med digitala verktyg? Isf, 

vilka? Hur skulle du vilja att det såg ut?  

 

Hur skulle du vilja att musikundervisningen i skolan såg ut 

Om ni fick bestämma, vad skulle ni vilja förändra? 

Vad behöver eleverna för att kunna skapa musik? 

 

Hur ser framtidens musikundervisning ut 

Hur används digitala verktyg i framtiden? 

Vad kommer vara viktigt tror ni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
(Tematisk modell som var utgångspunkten för samtalet under intervjun, 

presenterades för elever och lärare, låg på bordet under interjun så att lärare och elever kunde se) 

 

 

 

  Skapande med digitala verktyg 

 

 Tidigare erfarenheter av musikskapande 

& digitala verktyg 

 

 Hur skulle du vilja att 

musikundervisningen såg ut 

 

 Framtidens musikundervisning 



 

Bilaga 4 
(Förklaring och beskrivning av musikprogrammen Musescore och GarageBand) 

 

 

Garageband 

GarageBand är ett musikprogram utvecklat av Apple för Iphone, Ipad och Mac-datorer. 

Programmet fungerar som en inspelningsstudio där man kan spela in och skapa musik med 

inbyggda mjukvaruinstrument eller genom att ansluta traditionella instrument. I programmet 

kan man spela på de instrument som finns i programmet med en vanlig mus, tangentbord eller 

direkt på en pekskärm som med Ipad. Programmet innehåller även  färdiga instrument och 

inspelade ljud (loopar). Flera ljudspår eller ljudkanaler kan skapas för att bygga upp musiken 

med flera instrument. Läs mer på http://www.apple.com/se/ilife/garageband/what-is.html.  

 

 

 

 

Musescore 

Musescore är ett gratis tonsättning- och notationsprogram för PC, Mac och Linux. Med hjälp av 

mus, tangentbord eller till exempel en keyboard kan användaren mata in noter och höra dessa 

spelas upp. Musikprogrammet är ett gratis alternativ till mer kommersiella notationsprogram 

som till exempel Finale och Sibelius. Förutom till mer avancerade notskrivningsarbeten kan 

Musescore användas som ett verktyg vid övning, transponering och renskrivning av låtar. Noter 

matas in i ett arrangemang som ser ut som ett notpapper och samtidigt som noterna matas in kan 

användaren höra de instrument och toner som användaren valt. Läs mer på 

http://musescore.org/sv. 


