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Sammanfattning 
Musiklärare och digitala verktyg 
En studie om hur musiklärare beroende på generation, erfarenhet och intresse 
hanterar verktyg. 
 
Denna studie har haft för avsikt att få djupare kunskap om några musiklärares 
hantering av digitala verktyg men också för att se om generation, erfarenhet eller 
intresse har någon inverkan på detta. Genom kvalitativa intervjuer av fem lärare 
som tillsammans representerar tre årtionden har studien visat att det inte är någon 
större skillnad mellan åldersgrupperna. Hermeneutisk teori, musikdidaktik och 
ramfaktorteori är de teorier som använts i uppsatsen för att tolka och förstå den 
insamlade empirin. Intresse är det som varit av störst betydelse för att 
användandet utvecklas och förbättras, detta genom fortbildning som 
informanterna ofta själva står för. Skapandemoment och sångletande via Spotify 
och YouTube är i huvudsak det som digitala verktyg används till i 
klassrumssituationer. Betyg, omdömen, läxor, uppgifter och planering av 
lektioner är det som digitala verktyg används till i planeringssituationer. Den 
största anledningen till användandet verkar grundat på lättillgänglighet och 
tidsparande. 
 
Nyckelord: IT, IKT, musik, generation, intresse   



	  

	  
Abstract 
Music teachers and digital tools 
A study of how music teachers, based on generation, experience and interest 
handle tools. 
 
 
This study has had the intention to gain deeper knowledge of some music 
teachers' management of digital tools but also to see if generation, experience or 
interest has played an effect on this. Through qualitative interviews of five 
teachers representing three decades, the study has shown that there is little 
difference between the age groups. Hermeneutic theory, music didactics and 
frame factor theory are the theories that have been used in this study to interpret 
and understand the collected empirics. Interest has been the most common way of 
dealing with digital tools and is also the reason why the informants in this study 
choose to develop their own skill set with further training, which they themselves 
acquire. Creating songs and song searching via Spotify and YouTube is 
essentially what digital tools are used for in classroom situations. Ratings, 
reviews, homework, assignments and planning of lessons are what digital tools 
are used for in planning situations. The biggest reason to use digital tools seems to 
be due to easy availability and timesaving.  
 
 
Keywords: IT, ICT, music, generation, interest,	  
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Inledning 
	  

På min tolfte födelsedag hade familjen gömt sig på övervåningen, för att vid min 
hemkomst från skolan överraska mig. Inte bara genom att hoppa fram och 
skrämma en intet ont anande nybliven tolvåring, utan också för att presentera den 
födelsedagspresent som jag önskat mig mest av allt. En helt egen dator.  
 
Detta hände i mitten på 1990-talet och var väl en ganska tydlig bild av vad som 
började hända i samhället. Datorer blev allt mer vanliga i hemmen och inte bara 
något som man såg eller använde på arbete och skola. IT och de digitala 
verktygens utveckling hade här börjat få viktig samhällsekonomisk innebörd men 
IT-kompetensen blev också en del av det medborgliga uppdraget i skolan (Hylén, 
2011).  
 
I skolan så hade jag vid enstaka tillfällen bara använt datorn till att lära mig skriva 
berättelser i ordbehandlingsprogrammet Word och kunde inte heller ana vilket 
stort användningsområde som datorer skulle komma att omfatta. Men 
utvecklingen var snabb och redan i sjunde klass arbetade min dåvarande 
högstadieskola mycket med IT och digitala verktyg. Till och med i den musik-
undervisning jag hade användes datorer för skapande och musikalisk inlärning. 
Var detta ett resultat av den miljardsatsning som staten och Sveriges kommuner 
gjorde under 1980-talet för att få in datorer på skolorna? Aderklou, Frutzdorf och 
Tebelius (2003) berättar om statens miljardsatsning för datorer och IT under 
1980-talet, som dock inte sågs som något positivt hos alla. 
 
Även om tekniken inte var lika lättanvänd i slutet på 1990-talet som den är idag så 
fanns det möjligheter att skapa musik med hjälp av dator om man så ville. För mig 
fanns den både i skolan och hemma, men just då var det två olika världar eftersom 
tekniken och förutsättningarna var så pass olika. Men med samtal med jämnåriga 
vänner så har jag förstått att användandet av datorer så pass tidigt i utvecklingen 
inte var särskilt vanligt i skolan just då. Berodde detta på en mer intresserad lärare 
eller att jag gick på en skola som satsade på IT-utveckling väldigt tidigt? 
 
Enligt viss forskning är det en fördel att födas in i den digitala utveckling som 
startade omkring 1980-talet men framför allt under 1990-talet, att man i så fall i 
vuxen ålder enklare skulle förstå och ta till sig förändringar i den ”digitala 
världen”. Marc Prensky (2001) kom med benämningar om just detta, som menade 
att de födda efter 1980 kan kallas digitala infödingar, digital natives, och de som 
föddes innan för digitala immigranter, digital immigrants. Han jämför en uppväxt 
under 1980- och 1990-talets digitala utveckling med att växa upp med ett nytt 
språk, att det i tidig ålder blir enklare att förstå och ta till sig den digitala 
utvecklingen jämfört med immigranter som hanterar det nya språket så gott det 
går (Prensky, 2001). Detta skulle i så fall innebära att jag, som digital inföding, 
automatiskt kommer att ha lättare för att implementera digitala verktyg och IT i 
min musikundervisning när jag väl kommer ut i arbetslivet.  
 
Parallellt med min egen tonårstid förbättrades den digitala tekniken. I och med 
mitt eget användande av dator i hemmet blev jag mycket snart bekväm med 
användandet också i skolan. Min upplevelse då var att jag sällan behövde hjälp 
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eller kunde få den hjälp av mina lärare som jag behövde, eftersom mitt 
datoranvändande i hemmet gett mig fördjupade kunskaper som lärarna inte alltid 
hade själva. Det var oftast enklare att be en klasskamrat om hjälp eller helt enkelt 
försöka lösa problemet på egen hand. Detta kanske på grund av att det som jag 
oftast behövde hjälp med låg utanför de klassiska tillvägagångssätten som fanns i 
de program vi då arbetade i. 
 
I ett videoklipp från videodelningssidan YouTube2 berättar, efter bara några år 
som etablerat företag, grundaren av Apple3 Steve Jobs4, att han arbetade hårt med 
att införa datorer i undervisning. Han talade då, redan 1980, om att han sett en 
klar förändring i hur barn hanterade och arbetade med datorer. Han kunde se att 
barnen tänkte på ett annat sätt i sitt användande, till och med mer annorlunda än 
han själv (Jobs, 1980). 
 
Om det är på grund av att jag är digital inföding eller inte, så har jag ändå ett 
datorintresse som har visat sig tydligt under mina studier till musiklärare. Kurser 
och uppgifter har varit mycket centrerade på att mer eller mindre använda digitala 
verktyg. Oavsett om uppgifter krävt det eller inte. Det har varit först under mina 
praktikperioder som jag funderat allvarligt på hur jag kan använda, och vad jag 
kan använda av de digitala verktyg jag fått till min undervisning.  
 
Väl ute på min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag märkt att den 
digitala användningen inte varit särskilt hög på de skolor jag varit på. Eftersom 
jag hade VFU-perioder innan och efter att nya läroplanen för grundskolan trädde i 
kraft upplevde jag att det inte blev större skillnad i användandet av digitala 
verktyg på musiklektionerna, mer än att eleverna vid slutet av min praktikperiod 
fick varsin bärbar dator. Denna användes dock aldrig, vad jag kunde förstå, på 
musiklektionerna. Detta trots att det uttryckligen står att digitala verktyg ska 
användas i nya läroplanen för grundskolan, både ur ett generellt skolperspektiv 
men också ämnesspecifikt (Skolverket, 2011). Återigen ställde jag mig frågan om 
detta berodde på lärarnas intresse eller på skolans syn på den modern tekniken och 
om jag såg skillnad för att jag var digital inföding och mina kollegor under 
praktiken var digitala immigranter. Gunilla Jedeskog (1998) visar på forskning 
som talar om att det finns många faktorer som påverkar det som sker i 
klassrummet där traditioner, skolkultur, arbetskamraters inställning och föräldrars 
intresse av skolutveckling spelar roll för den pedagogiska miljön. I samband med 
detta kan man ställa sig frågan om det själva musikaliska lärandet ska ta större 
plats, eller om det faktiskt är så att det musikaliska kan utvecklas genom ett klokt 
och smart användande av digitala verktyg.  
 
Det är alltså med denna bakgrund och dessa frågor som gjort att jag valt att 
fokusera på musiklärare och deras användande av digitala verktyg.  
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 För förklaring, se bilaga 1 
3 För förklaring, se bilaga 1 
4 Länk till talet med Steve Jobs finns i referenslista.	  
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Syfte 
	  

Syftet är att få djupare kunskap om hur några musiklärare, beroende på 
generation, erfarenhet och intresse hanterar digitala verktyg och i sin 
undervisning förhåller sig till den generation som vuxit upp med den 
digitala utvecklingen. 

 

Frågeställningar 
 

-‐ Hur beskriver musiklärare sin användning av digitala verktyg? 
 

-‐ Hur påverkar digital implementering musiklärares arbetssätt? 
 

-‐ Hur upplever de sin kompetens i att arbeta med digitala verktyg? 
 

-‐ Hur menar lärarna att ramfaktorer inverkar på digital användning? 
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Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer jag att först tala om några begrepp som ligger till grund för 
mitt arbete. Jag kommer också att ge ett övergripande historiskt perspektiv på 
teknologi både utanför men framför allt i skolan för att se och förklara hur 
förändringen av nya verktyg i musikundervisningen tagit form. Därefter kommer 
jag presentera litteratur som fokuserar på generation i förhållande till digitala 
verktyg. Jag kommer sedan under rubriken IT i skolan att presentera litteratur som 
handlar om IT-användning i ett allmänt perspektiv, men även ur ett musik-
undervisningsperspektiv.  
 

Begreppsdefinitioner  
	  

Jag kommer i denna uppsats använda mig av olika begrepp som jag stött på under 
mitt arbete. Dessa ständigt återkommande begrepp kan betyda olika saker i olika 
sammanhang, därför väljer jag att förklara dessa begrepp utifrån mina egna 
tolkningar men också utifrån viss litteratur.  
 
Digitala verktyg är det begrepp som genomgående kommer att vara centralt i 
denna uppsats. I det begreppet innefattas digitalt anpassade hjälpmedel som 
används i musikundervisningen, som är specifika för denna uppsats på olika sätt. 
Hjälpmedel som på ett digitalt sätt bidrar eller kompletterar musikundervisningen. 
Det kan, i min mening, vara verktyg så som datorer med tillhörande 
mjukvaruprogram som underlättar lärosituationer i till exempel skapandemoment. 
Digitala verktyg innefattar även de moment där lärare eller elever använder 
datorer eller digitala instrument som tillämpande hjälpmedel i och utanför 
klassrummet. Jan Hylén (2011) listar några exempel på olika genrer inom IT i 
undervisning där råmaterial, lek- och lärprodukter, datorspel, sociala 
programvaror, digitala läromedel och verktyg nämns som de vanligaste. Jag väljer 
att se detta ur ett IT-perspektiv men också som att dessa genrenamn faller under 
begreppet digitala verktyg. 
 
I Skolverkets Läroplan för grundskolans kommentarmaterial i musik (2011) 
förklaras det att digitala verktyg är ett begrepp som innefattar verktyg som 
används för musikskapande generellt. Skolverket (2011) nämner fyra 
aktivitetsområden för dessa, nämligen: ljudbearbetning, komposition, notation och 
inspelning. Musik och datorer är idag starkt förknippade med varandra något som 
gör att dessa fyra aktivitetsområden är relevanta för användning av digitala 
verktyg i musikundervisningen.  
 
Digitala verktyg innefattar enligt mina egna tolkningar inte bara datorer och 
tillhörande programvaror. De instrument som är av digital karaktär kan också 
inkluderas i begreppet digitala verktyg. Digitala verktyg används i denna uppsats i 
en vidare definition som innefattar mobiltelefoner, pekplattor, storbildsprojektorer 
och tillhörande programvaror och tillkopplingar som används i musikämnet i 
skolan. Digitala verktyg kommer också definieras och förklaras i resultatdelen i 
denna uppsats, utifrån vad informanterna svarat.   
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I kombination med detta finns även informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) som är ett begrepp som måste sättas i en konkret skolkontext, om inte i en 
samhällskontext överlag idag. Utvecklingen av IKT har beskrivits som nya tidens 
teknologiska revolution (Thulin, 2002). Från start var det bara informationsteknik 
som användes som term men allt eftersom tekniken utvecklades blev 
kommunikationsaspekten allt vanligare mellan datorer. Jag kommer att använda 
mig av både IT och IKT som begrepp i denna uppsats, även om innebörden för 
mig är den samma. Skillnaden görs oftast i historiskt betydande sektioner.  
Enligt National Encyklopedin (2013) så är så kallad computer aided instruction, 
CAI, och computer aided learning, CAL, de engelska motsvarigheterna till IKT. 
Datorstödd undervisning har varit den vanligaste översättningen, men sedan 
senare delen av 90-talet så har IKT varit synonymt med den typen av begrepp. I 
ett pedagogiskt sammanhang kan det verka mer naturligt att inkludera 
kommunikationsbegreppet då det i klassrumssituationer är kommunikationen som 
är i centrum med användandet av digitala verktyg och IKT. 
 

Digital utveckling ur ett historiskt skolperspektiv 
	  

Jag kommer här ge en historisk bakgrund både ur ett allmänt perspektiv på 
introduktionen av IT i skolan, men också ge ett musikpedagogiskt historiskt 
perspektiv. 
 
Petter Dyndahl berättar att det var under 1960-talets USA som den digitala 
utvecklingen tog fart och främst då inom musikpedagogik. CAI blev grunden till 
datorstödda inlärningsprogram för gehör och musikteori, som också blev 
startskottet för musikpedagogisk digital utveckling (Dyndahl, 2004).  
 
Historiskt sett så kan man förstå att det alltid funnits en vilja att implementera ny 
teknik i undervisningen i Sveriges skolor. Detta för att utveckla undervisningen på 
bästa möjliga sätt. Effektivisering har ofta varit det som varit aktuellt att tala om, 
men Hylén (2011) menar att ordet effektivisering i en IT-kontex måste preciseras 
då ordet är alldeles för komplext. Man kan se på effektivisering utifrån ett 
samhälleligt perspektiv där fokus ligger på sänkta kostnader i effektivare 
tillvägagångssätt av lokaler, arbetskraft och andra kostnader. Man kan också se på 
effektivisering utifrån ett individperspektiv där elevers lärande står i centrum och 
effektiviseringen av detta står i centrum. Det är också detta som lyfts fram under 
1990-talets utveckling av IT i skolan då datorerna började bli fler och då det då 
kunde användas som argument för att utöka utvecklandet av det digitala i skolan 
(Hylén, 2011). Tommy Strandberg skriver om att redan på 1930-talet användes ny 
teknik som verktyg för att göra lärares arbete lättare, som skolutredningar under 
tiden syftade till. Verktygen utgjordes av allt från grammofoner, radio, film, tv 
och kassettbandspelare. Tekniken utvecklades och användes av allt fler utanför 
skolan och blev allt eftersom mer eller mindre accepterande inslag i skolmiljön 
(Strandberg, 2013). 
 
Det var redan under 1970-talet som staten tydligt uttryckte behovet av att IT 
skulle användas i skolan. De började tänka i IT-banor för skolans räkning, och 
lade sedan under 1980-talet, tillsammans med Sveriges kommuner, nästan upp till 
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en miljard kronor på datortekniskutrustning. Skolöverstyrelsen, SÖ, inledde denna 
försöksverksamhet vars resultat tillslut kunde presenteras 1980 i form av en 
rapport med namnet ”Datorn i skolan” som också blev SÖ’s handlingsprogram i 
frågan. I resultatet presenterades datoranvändandet ur bland annat ett ideologiskt 
perspektiv där det poängterades att det skulle vara eleven som styrde över 
användandet av datorn och inte tvärtom. Det kunde även förekomma under 70-
talet att intresserade lärare köpte in datorer för att använda under så kallat fritt valt 
arbete. Användandet just under denna tid var oftast begränsat till matematik- och 
NO-lärare, men det skulle ha en betydande roll ur ett erfarenhetsperspektiv lite 
längre fram i den datoriserade utvecklingen av skolan. När datalära tillslut blev ett 
fast inslag i 1980-års läroplan för matematik så handlade det mer om själva 
tekniken och hur den fungerade, snarare än på hur undervisningen skulle 
användas med datorn (Riis et al, 2000).  
 
Beslut kom 1984 om att ge elever åttio timmar under sin studietid som skulle vara 
som en introduktion till datalära som nu också skulle ske i grundskolan. Denna tid 
skulle slås ut över NO-, matematik- och SO-lektioner där det skulle vara 
undervisning om, med och av datorer. Enligt Bo Nilsson (2002) så var det dock 
under 80-talet snarare musiker och musiklärare som tog till sig den nya tekniken 
snabbast. Då kunde man plötsligt använda de nya musikaliska redskapen att utföra 
äldre musikaliskt kopplade ting på ett nytt sätt, men också för att utforska nya 
användningsområden som hade med musikaliskt skapande att göra (Nilsson, 
2002).  
 
I samband med att det blev stor spridning av synthesizers och MIDI5-apparatur så 
möjliggjorde en ny kreativ användning av teknik i musikklassrummet detta en 
större kreativ spridning i musikklassrummet (Dyndahl, 2004). I samma takt som 
utvecklingen av datorerna växte så insåg också SÖ att datorn kunde få viktig 
innebörd i skolan, som mellan 1988-91 återigen gjorde en satsning, denna gång 
med fokus på ”datorn som pedagogiskt hjälpmedel”. Man arbetade utifrån tre 
nivåer där det till exempel arbetades med utvecklande av programvara på 
nationell nivå. Medel skickades också ut till 160 skolprojekt där man fokuserade 
på intresserade lärare för att utveckla och frambringa idéer på hur datorn skulle 
kunna användas i undervisning (Riis et al, 2000).  
 
Skolverket ville i början på 1990-talet utreda hur den datortekniska situationen 
såg ut i skolan och startade projekt vars reslutat visade att lärare saknade kunskap 
och fortbildning inom det digitala området (Aderklou, Frutzdorf & Tebelius, 
2003). Denna brist på fortbildning har mycket att göra med två teorier som kallas 
pull- och push-metoderna. Push-metoden innebär att man ”trycker” ut ny teknik i 
samhället där mottagaren kommer att finna användning av produkten på sitt eget 
sätt till skillnad från pull-metoden som handlar mer om efterfrågan från samhället 
(Riis et al, 2000). Under denna period av utvecklandet av IT i skolan kan man 
verkligen se att push-metoden kommit väl till pass. Anledningen till varför det 
hände relativt lite under början av 1990-talet berodde enligt undersökningar på att 
projektmedlen slutade komma och kanske också att push-metoden var den metod 
som var av störst betydelse under 1970- och 1980-talet (Riis et al, 2000).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5För förklaring, se bilaga 1. 
 



	   13	  

 
1994 skapades den så kallade IT-kommissionen av regeringen med uppdrag att 
främja en bred användning av informationsteknologi i Sverige (Aderklou, 
Frutzdorf och Tebelius, 2003:6). Efter att IT-kommissionen skapats så föreslogs 
en komplettering till Lpo 94 där anledning var att främja skolans utveckling inom 
IT för att bredda kunskap och möjligheter för dess användande (Jedeskog, 1996). 
 
Idag ska det inte finnas några skillnader ur ett materiellt perspektiv på skolor i 
Sverige. Detta enligt Sveriges skollag. Att se på tillgång till datorer och 
internetuppkoppling är väldigt viktigt ur till exempel ett likvärdighetsperspektiv 
(Aderklou, Frutzdorf och Tebelius, 2003). 
 

IKT ur ett generationsperspektiv 
	  

För att förstå att det kan finnas en skillnad på lärares och elevers användande av 
IKT så kan man dela in de båda grupperna med hjälp av begreppen digitala 
infödingar, digital natives, och digitala immigranter, digital immigrants (Prensky, 
2001). Marc Prensky var först med begreppen under början av 2000-talet då han 
ansåg att det fanns en tydlig skillnad mellan elevers och lärares kunnande i 
digitala tekniker. Antalet timmar som barn och unga ägnade på att läsa var 
väsentligt mycket mindre än den tid som användes för att spela t.ex. tv-spel och 
annan modern informationsteknik. Den skillnad som tillgängligheten av ny teknik 
skapat har också gjort att elever tänker och processar information fundamentalt 
annorlunda än sina föregångare. Han menade vidare att tillgängligheten av all 
modern teknik gör det till en naturlig del av deras leverne (Prensky, 2001).   
 
Prensky ser det också som högst troligt att hjärnorna på de unga digitala 
infödingarna fysiskt har förändrats på grund av den nya tekniken, men säger också 
att det ännu inte har bevisats. Han är dock övertygad att elevers tankemönster har 
förändrats.  
 
De vuxna digitala immigranterna lär sig, som vilka immigranter som helst, i nya 
digitala sammanhang att anpassa sig, somliga bättre än andra till miljön i det 
digitala sammanhanget. Prensky (2001) menar att man som digital immigrant 
ständigt har en fot i den kultur och sammanhang som man tidigare vuxit upp i. 
Detta innebär att de ofta inte känner sig fullständigt delaktiga, behärskar inte alla 
tekniker, känner sig osäkra inför något nytt som man måste lära sig och kan även 
ha en rädsla att göra fel. Upplevelsen är att de inte är lika snabba som infödingar. 
Saker som infödingar i mångt och mycket inte känner igen då den digitala 
tekniken följt med sedan barnsben och blir som en del i att prata, lära sig läsa och 
skriva (Prensky, 2001). 
 
Synen på uppdelningen av digitala infödingar och immigranter kan ses som 
väldigt förenklad. Prensky kan ha visat på en ”ny värld”, men Adams och Pente 
(2011) menar att det inte går att se på det digitala som en och samma värld. De 
menar att Prenskys indelning saknar trovärdighet och handlar mer om någon sorts 
moralisk panik i akademisk form. De talar vidare om resultat som snarare visar att 
unga människors engagemang för digital teknologi är olika. 
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Gunilla Jedeskog (1998) menar att många skolor hade elever som var mycket 
bättre på IT än sina lärare under senare delen av 1990-talet, och menar vidare att 
detta speciellt då kunde uppfattas som ett hot mot lärarens centrala roll som bärare 
av kunskap i traditionell mening (Jedeskog, 1998). Men detta i förhållande till 
Prenskys idé om digitala infödingar och immigranter kan man förstå att faktiskt i 
slutet på 1990-talet var en skillnad mellan lärare och elevers kunskaper.  
 
Enligt en undersökning som IT-kommissionen gjorde i början av 2000-talet som 
kallades ”IT och äldre” visade på att äldre människor, de mellan 65-84 år som 
hade barn som flyttat hemifrån innan IT-revolutionen på 1990-talet, inte tog till 
sig IT på samma sätt eftersom det just då fanns två huvudfaktorer till varför 
svenskar skaffade bl.a. internet till hemmen. Om man fortfarande var i arbete och 
hade dator på arbetet och hade barn i skolåldern så påverkades detta till att IT blev 
en del i hemmet. I just den åldersgrupp så var det endast 12 % som hade tillgång 
till internet i hemmet, till skillnad från de i 16-64 års ålder, då 63 % hade tillgång 
till internet hemma (IT-kommissionen, 2002).  
 

IKT och skolan  
	  

Effektiviseringen av undervisningen har varit ett återkommande argument för 
varför den nya tekniken ska implementeras i skolan, och som många studier 
fokuserat på. Men enligt Hylén (2011) har det varit svårt att påvisa ett entydigt 
svar på om det faktiskt är så att effektiviseringen varit så central, eftersom IT 
innefattar så olika användningsområden och användare. Men vissa studier visar på 
att elevers förmåga att hantera information och att tänka kritiskt samt att vara 
kreativa har ökat med den digitala användningen (Hylén, 2011). 
 
Enligt ett resultat från Skolverkets (2013) rapport It-användning och It-kompetens 
i skolan som gjordes i uppdrag av regeringen, är det tre av fyra grundskolelärare 
som har en egen dator på arbetet, jämfört med 2008, då bara en av fyra hade det. 
Detta visar att den digitala utvecklingen är snabb, om man ser på tillgänglighet i 
skolan och bland skolans lärare. Ytterligare ett resultat från undersökningen är att 
de vanligaste program som används i grund- och gymnasieskolan är anpassade för 
matematik och språk. Resultaten visar även att arbete med bild, ljud och video 
inkluderas där (Skolverket, 2013). Att bild/ljud/video inte är kopplade till 
skolämnena bild och musik kan vara på grund av att de framstår som 
medieneutrala på det sättet att alla kan använda detta. Generellt sett så anser allt 
fler lärare att de har en mycket eller ganska bra IT-kompetens idag, även om det 
idag är en femtedel av alla lärare som anser att de inte har tillräckligt med 
kompetens (Skolverket, 2013). 
Jan Hylén menar i Digitaliseringen av skolan (2011) att det kan vara så att skolor 
ofta ser på lyckad digital utveckling i skolan om man har god tillgång till datorer 
och program, men understryker hur viktigt det är att lärare vet hur digitala verktyg 
och IT fungerar och kan användas i skolan. Hylén förklarar flera modeller som 
visar på hur man i olika stiftelser och länder ser på hur det digitala ska förstärkas 
och bli så effektivt som möjligt. En stiftelse i Nederländerna som heter IT i skolan 
(ICT op school) har tagit fram en modell som kallas för ”Fyra i balans” som 
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används för att följa utvecklingen nationellt i Nederländerna (Bild 1.0). Fyra 
punkter lyfts fram och lyder som följer: 
 

• IT-infrastruktur: Här mäts antal datorer och bärbara datorer och åldern på 
dessa men man tittar även på bredbanduppkopplingshastigheter och andra 
rent materiella möjligheter. 
 

• Kunskaper och färdigheter: Här mäts antalet lärare som har tillräcklig IT-
kompetens, möjligheterna för fortbildning och om stöd finns tillgängligt 
på skolan. 
 

• Digitalt innehåll: Läromedel i digital form mot tryckta medel mäts här 
men också tillgång till programvaror och övergripande kvalitet på det 
digitala material som finns. 

 
• Övergripande vision och ledarskap: Skolors utvecklingsplaner utifrån 

olika gruppers (som kan vara lärare, skoledningen eller IT-grupper) 
upplevelser, IT-användningens nytta på skolorna och i vilken utsträckning 
som gemensamma mål och åsikter finns i skolorna mät här. 

 

 
   Bild 1.0 – Fyra i balans (Hylén, 2011:122) 
 
Med denna modell som grund utformar man enkäter med vilka man till slut kan 
jämföra med olika skolor och på så sätt utveckla skolornas IT-användning. Man 
kan på så vis se vilka delar man brister i och vilka bitar som ligger bra till. Denna 
modell kan användas i en nationell jämförelse eller på kommunnivå. Hylén har 
själv använt modellen i Sverige på en skola (Hylén, 2011). 
 
I början av 1990-talet gjordes ett flertal studier i ett projekt för att undersöka hur 
skolan och specifikt musikundervisningen använde sig av den nya digitala 
tekniken. Dåvarande Skolöverstyrelsen, som var uppdragsgivare för 
undersökningen, kallade projektet för Datorer i Musikundervisningen. I en av 
studierna som Folkestad (1996) stod ansvarig för, var målet att undersöka hur den 
digitala tekniken användes i musikundervisning. Resultaten visade att de 
aktiviteter som skedde i musikundervisningen kan delas in i två kategorier. Den 
första kategorin rörde de aktiviteter där de digitala verktygen användes. Man såg 
att de digitala verktygen användes i redan etablerade aktiviteter som just verktyg, 
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vilket fick musiklärarna att känna som att de förnyat aktiviteterna och elever 
kunde på så sätt bli motiverade av denna förnyelse. Den andra kategorin 
fokuserade på nya aktiviteter användes på delvis nya eller helt nya sätt utifrån de 
mål och syften som fanns. Den nya digitala tekniken gjorde det möjligt att uppnå 
och genomföra aktiviteter som aldrig tidigare varit möjligt (Folkestad, 1996, 
Nilsson, 2002).   
 
Idag är de digitala verktygen en naturlig del av musikundervisningen och ses som 
självklara för en fungerande undervisning (Strandberg, 2013). Och med den nya 
tekniken så kan elever i musiksalen ta sig an musikgenrer på ett nytt sätt, där 
praktiskt sett skapande i stilar som rap och techno kan göras mer stiltrogen 
(Strandberg, 2007).  
 
Även om viljan skulle finnas för att inkludera mer digitala verktyg i 
undervisningen, så möts lärare ofta av materiella förutsättningar som inte alltid är 
självklara. Att införskaffa bra program till datorer och teknik som möjliggör för 
bra inspelning, eller användande av t.ex. turn-tables6 är ofta en förhandlingsfråga 
mellan lärare och skolledning (Strandberg, 2007).  
 
Skolverket har i olika stadier arbetat för att utveckla lärares kunskaper om digitala 
verktyg. 2005 infördes bland annat Praktisk IT och mediekunskap (PIM) för att 
alla lärare konstadsfritt skulle kunna utveckla kunnandet och användandet. Fokus 
låg på att under handledning bland annat lära sig söka information, göra 
presentationer, hantera ljud, bild och video. Sommaren 2011 hade 170 kommuner 
använt sig av PIM vilket visar på att många lärare tagit del av viss fortbildning i 
skolan (Hylén, 2011). 
 
Manfred Scheid och Tommy Strandberg (2012) har i en undersökning av 
användandet av digital media och IT i musikundervisningen sett att datorer 
används i störst utsträckning till att söka texter, ackord och lyssna på musik via 
medier som YouTube och Spotify i skolan. Undersökningen är gjord med ett 
medieekologiskt perspektiv som innebär att digitala medier som införs i skolan 
kommer att påverka och förändra exempelvis verksamheter, innehåll, arbetssätt, 
syn på lärande och ämnesuppfattningar. Studien visar att det är mobiltelefonen 
som elever använder sig mest av under skoltiden men även i hemmet. 
Nedladdning av musik som delas med vänner är något som ofta sker. 
Förberedelser och planering är det lärarna själva använder datorerna till och 
eleverna upplever sitt eget användande i sökandet efter sånger som något positivt 
då de enklare själva kan välja vilka sånger som ska spelas på lektionstid. Lärarna i 
studien påpekar också att de är något ovana med hur de kan använda digitala 
verktyg på ett bredare plan (Scheid & Strandberg, 2012). 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Turn-table är från början det engelska ordet för grammofonspelar med är idag synonymt med 
framför allt hip hop-scenen då den används för så kallat scratching. 
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Teori 
 
Här nedan presenteras de teorier som ligger till grund för mitt arbete och gör så 
genom att tala om grundläggande vetenskapliga tankar utifrån tidigare forskning. 
Jag kommer först att förklara den hermeneutiska teorin för att sedan förklara 
didaktisk teori ur ett allmänt perspektiv för att sedan gå in djupare inom 
ämnesdidaktik och ramfaktorteori, och då genom att fokusera på musik som 
ämne.  
 

Hermeneutisk teori 
	  

Jan Hartman (1997) förklarar att hermeneutisk teori är en teori som försöker tolka 
individers eller vissa gruppers uppfattning om något specifikt med hjälp av 
tolkning och förståelse som metod. Enligt Hartman har det ofta diskuterats 
huruvida hermeneutisk teori talar om sanning och att det ofta menas att teorin är 
subjektiv eller att det inte går att säga att sanning finns att hämta inom 
hermeneutiken. Hartman menar dock att det går att se på hermeneutisk teori som 
sanning men att det kan finnas många olika uppfattningar om vad sanningen är. 
Sanning är sanning inom teorin om den förklarar den situation, eller livsvärld som 
den ämnar förklara. Han förklarar vidare att det måste finnas ett rättfärdigande 
inom hermeneutiska vetenskapsteorier för att i slutändan kunna förstå och göra 
tolkningar inom det undersökta området. Hartman beskriver tre så kallade uttryck 
för att missförstånd ska undvikas. Först understryker han att individens livsvärld 
är den miljö eller situation som individen befinner sig. Förståelse, enligt Hartman, 
är den del inom teorin som blir central efter att individen beskrivit sin livsvärld. 
Tolkning är det uttryck som Hartman beskriver är den del av teorin som man 
genom individens beskrivningar av sin livsvärld skaffar sig förståelse och på så 
vis kan rättfärdiga den förståelsen.  
 
För att gå tillbaka till sanning inom hermeneutisk teori, så talar Hartman (1997) 
om olika sanningsteorier som finns för att minska problem som kan uppstå genom 
att säga att en teori är sann om den förklarar den livsvärld som den ämnar 
förklara. Han talar om realistisk teori och säger att det som teorin beskriver finns 
och är inte beroende av teorin just därför. Den livsvärld som teorin beskriver är 
sanning för objektet och genom detta blir den teori som beskriver livsvärlden rätt 
sann och alla andra falska. Det finns alltså bara en teori som är sann. Han 
beskriver bl.a. den relativistiska teorin som den teori som är skapad genom sociala 
och historiska sammanhang. Denna teori är vanligare idag där förståelse för andra 
människor är relativ den bakgrund vi har i våra egna liv vilket gör att teori måste 
förklaras med detta i åtanke. Sanningen är då beroende till viss del av ett socialt 
och historiskt sammanhang. Genom teorin kan vi uppnå förståelse för historiska 
händelser och oavsett om samma förståelse skulle försöka uppnås om 500 år så 
blir båda teorierna sanna, oavsett om de ser olika ut, eftersom utgångspunkten vi 
idag har, har andra sociala och historiska sammanhang än man skulle ha om 500 
år (Hartman, 1997). 
 
I viss utsträckning kommer den insamlade empirin i denna studie att innefatta 
förståelse och tolkning som metod för att få en bredare syn på det insamlade 
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materialet. I nästa avsnitt kommer en utökad förklaring på hur det insamlade 
materialet har hanterats i för- och efterhand. 
 
 

Didaktisk teori 
 
Didaktikens betydelse används ofta i lärandesammanhang där jämförelse sker 
med metodiken. Didaktiken svarar på innehållets betydelse medan metodiken 
svarar på hur saker förmedlas. Men enligt Michael Uljens (1997) bok om didaktik 
så förklaras det att de sätt som didaktiken oftast presenteras på inte är felaktiga, 
men oftast alldeles för snäva. Didaktiken svarar på fler och vidare frågor menar 
Jank och Meyer (1997) och exemplifierar med frågorna vem, vad, när, med vem, 
var, hur, genom vad, varför och för vad man ska lära sig (Uljens, 1997:17).  
 
Uljens (1997) talar om den didaktiska teorin som ett enhetligt språk för att 
användas i samtal och diskussioner om undervisning och fostran. Den didaktiska 
forskningen har skapat detta språk och utvecklas genom ytterligare forskning som 
gör att lärare, skolledning och andra instanser med koppling till skola och elever 
lättare kan samtala med didaktiken som utgångspunkt. Allmän didaktik förklarar 
Tomas Kroksmark (2007) är när centrala frågor om didaktiken är allomfattande 
och som täcker ett vidare perspektiv av undervisningssammanhang. Men Uljens 
frågar sig om det är möjligt att i den didaktiska forskningen hitta ett språk som 
talar om undervisningsverkligheten på ett rättvisande sätt. Han menar vidare att de 
som deltagit i utvecklandet av didaktikens språk haft olika typer av inriktningar 
och intressen som därför har skapat olika begreppssystem och terminologier. 
Att fokusera och bestämma sig för ett perspektiv är det som är grunden till att 
utveckla den didaktiska forskningen för att i sin tur utveckla kunskap. Uljens talar 
därför om att ett alternativ vore att fokusera på vems intresse som den didaktiska 
forskningen ska fokusera på och lägger då fram tre perspektiv där just vems 
intresse är i fokus. Dessa perspektiv kallar Uljens för läroplansdidaktik, 
lärarutbildningsdidaktik och klassrumsdidaktik. 
 

• Läroplansdidaktikens roll är att dela det intresse som utbildnings-
administrationen har i att se hur skolans verklighet kontrolleras. Stat och 
kommun har ofta en avgörande roll i hur skola och dess didaktiska teori 
utvecklas och forskningen blir här central genom att man kan se på hur 
läroplaner blir till och vilken funktion dessa har. 

 
• Lärarutbildningsdidaktikens utveckling har grundat sig i att den didaktiska 

teorin funnits för utvecklandet av lärare under utbildning. Genom modeller 
utifrån den didaktiska teorin har lärare möjlighet att effektivisera sitt eget 
tänkande och där igenom utveckla sitt handlande i undervisnings-
sammanhang. Uljens talar om att man ofta använder sig av triangel-
modeller där lärare, eleven och ämnesinnehållet allt som oftast är det 
centrala i lärarutbildningsdidaktiken, men menar vidare att det ofta finns 
ett problem i detta då hänsyn till den samhälleliga och kulturella kontexten 
inte i tillfredsställande grad beaktas. 
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• Klassrumsdidaktikens fokus ligger på den verklighet som lärare och elever 
finner sig i. Den didaktiska teorin utvecklas här genom de situationer som 
är vanliga i undervisningssammanhang bland lärare och elever. Uljens 
menar att det vore självklart att just det verklighetskopplade klassrums-
perspektivet borde vara centralt i utvecklandet av den didaktiska teorin, 
men att det inte alltid är det (Uljens, 1997:166-168). 

 
Utifrån det syfte och de forskningsfrågor som ligger till grund i denna uppsats är 
läroplansdidaktiken och klassrumsdidaktiken de perspektiv som utgör en central 
punkt. 
 

Musikdidaktik 
	  

Inom ämnesdidaktiken så fokuseras specifika didaktiska frågeområden där 
forskning och vetenskap är i fokus tillsammans med beprövad erfarenhet 
(Kroksmark, 2007). Jag kommer därför i följande stycken förklara och tala om 
musikdidaktiken och gör så utifrån Hanken och Johansens bok Musikunder-
visningens didaktik. 
    
Musik i undervisningssammanhang finns i många olika varianter i grundskolan 
men också på musik- och kulturskola samt på högre utbildningsnivåer. En del av 
det musikaliska lärandet sker utanför skolor och organiserande verksamheter och 
blir i många fall enligt Hanken och Johansen (2004) komplicerade att inkludera i 
undervisning. Musikdidaktik är musikdidaktik så länge den är avsiktlig och har 
lärande intentioner som Hanken och Johansen kallar det. De menar att det i många 
fall kan vara bättre att kalla musik i undervisningssammanhang för 
musikpedagogisk verksamhet än bara musik, eftersom det finns mycket musik 
utanför faktiska utbildningssituationer där inlärningen inte är avsiktlig (Hanken 
och Johansen, 2004). 
 
Hanken och Johansen talar om tre olika musikdidaktiska utgångspunkter som 
utgår ifrån att alla musikpedagoger sätter sin prägel på den verksamhet den finner 
sig i även om ramarna för musikpedagogiska verksamheter är de samma, som till 
exempel läroplaner att förhålla sig till. Utbildning och erfarenhet kan spela stor 
roll i hur utformningen av musikpedagogisk verksamhet kan se ut.  
 

• Den första utgångspunkten är de musikpedagoger som har en utbildnings- 
och erfarenhetsbakgrund som är grundad i ett konstperspektiv efter att de 
grundläggande kunskaperna i ämnet införskaffats, där det praktiserande i 
skapandet och utövandet av musik är dennes huvudkompetens.  

 
• Den andra utgångspunkten är knuten till de musikpedagoger som har sin 

grundkompetens och huvudfokus på det vetenskapliga.  
 

• Den tredje utgångspunkten grundar sig bland de musikpedagoger som har 
en allmänpedagogisk utbildnings- och erfarenhetsbakgrund där musik bara 
är en del av den totala ämneskunskapen.  
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Dessa tre utgångspunkter ger tre olika förståelseperspektiv av musikpedagogisk 
verksamhet. Alla tre utgångspunkter är viktiga för en utveckling av ämnet i sig 
(Hanken och Johansen, 2004). 
 

Ramfaktorteori 
	  

Hanken och Johansen talar också om ramfaktorer som i musikpedagogiska 
verksamheter skapa möjligheter för undervisning. Men de menar att synen på 
ramfaktorer är olika, precis som didaktiken. En del menar att ramfaktorer skapar 
hinder, medan andra ser det som både hindrande och det som främjar 
verksamheten. Lärarens och elevens egna förutsättningar kan vara en ramfaktor i 
sig, men det finns tankar om detta som skulle kunna placera förutsättningarna 
inom en egen didaktisk kategori, enligt Hanken och Johansen (2004). Det finns 
olika benämningar på ramfaktorer som tas i hänsyn i undervisningssammanhang. 
Fysiska rum är en ramfaktorkategori som har stor betydelse för musik-
undervisning i sig och kan fokusera på om det finns tillräckligt med plats i 
klassrummet för att musikundervisning ska ske, om det är tillräckligt god akustik i 
rummet eller om det finns grupprum. Tid är också en ramfaktor där man ofta kan 
se på hur mycket tid man har till undervisning med mera. De behov som ofta finns 
så som instrumentinköp, datorinköp och alla de inköp som måste göras för att 
bedriva undervisning i samband med att följa läroplaner faller ofta in under 
ekonomiska ramfaktorer. Det finns många olika namn på ramar som rör det mesta 
av vad som innefattas inom skolans och undervisningens väggar. Hanken och 
Johansen hänvisar till Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori som menar att alla 
ramfaktorer är av yttersta betydelse men där var och en har sin begränsning. Den 
är också ofta förbestämd utanför utbildningssammanhanget och som elev och 
lärare inte har någon kontroll över. I linje med Lundgrens syn på ramfaktorernas 
betydelse har lärarutbildningar börjat formas om för att lärare ska kunna inkludera 
ytterligare perspektiv och förutsättningar på lärandet som påverkar 
undervisningen (Hanken och Johansen, 2004). I Lgr11 och den nya kursplanen i 
musik nämns både digitala verktyg och digitala instrument som visar på att också 
ramfaktorer har betydande del i elevers lärande (Skolverket, 2011). Lundgren 
menar att synen på ramfaktorernas innebörd som länge funnits måste förändras för 
att utvecklingsmöjligheterna för skolundervisningen ska kunna ske. Att vissa 
lärare håller fast vid gamla traditioner är nödvändigtvis inte lärarens fel (Hanken 
och Johansen, 2004). 
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Metod 
 
Under denna rubrik beskrivs den typ av metod jag använt mig av och varför. 
 

Kvalitativ metod 
	  

Tidigt i mitt arbete med denna uppsats bestämde jag mig för att använda 
intervjuer för min kvalitativa forskning. Judith Bell (2006) menar att använda 
intervju som tillvägagångssätt har många fördelar, men att det är flexibiliteten 
som framför allt är till störst fördel. Hon lyfter dock fram att intervjuer kan ta 
mycket tid i anspråk, vilket jag tidigt märkte. Jag valde då att begränsa mig till att 
göra mellan fyra och sex intervjuer, då jag också ansåg att det skulle räcka för att 
få ut ett tillfredställande resultat i mitt arbete. I den kvalitativa intervjun så är 
tanken att forskningsområdet på förhand ska vara bestämt, för att få en så öppen 
intervju som möjligt där frågorna kan förändras (Johansson & Svedner, 2004). 
Jarl Backman (2008) menar att man kan se på det kvalitativa perspektivet som ett 
sätt att se verkligheten som subjektiv. Individen är den som kan berätta och tolka 
hur verkligheten uppfattas hos den och är på så vis del av en social och kulturell 
konstruktion. Fenomenografi som intervjumetod är en del av den kvalitativa 
metoden som jag härnäst kommer att förklara och som denna studie försökt 
använt sig av. 
 
Fenomenografin i ett intervjuperspektiv handlar om att skapa öppna frågor. 
 

Den öppna frågan innebär att målet med intervjun är att avtäcka intervju-
personens sätt att avgränsa och behandla ett visst innehåll. Det är således 
försökspersonen som egenmäktigt skall definiera en eller flera aspekter av det 
behandlade innehållet (Kroksmark, 2007:30). 

 
Med detta som metod innebär det alltså inte att skapa frågor med svarsalternativ 
eller liknande utan det handlar om att skapa frågor som täcker områden som inte 
är självklara för intervjupersonen. En viktig del är att frågor och frågeteknik är väl 
förberedda inför intervjusituationen där forskarens egna åsikter och tankar gärna 
inte ska lysa igenom (Kroksmark, 2007). Kroksmark talar nämligen också om 
själva intervjusituationen där beroende på omständigheterna och intervju-
personens möjlighet att reflektera över situationen kan skapa svar som är relevant 
för situationen snarare än innehållet. Han menar att intervjun ska inledas med en 
öppen fråga som sedan mynnar ut i ett sorts samtal.  
 
Min ambition var att ha ett visst antal frågor till samtliga informanter men som 
inte var bundna till att ha en bestämd ordning. Samtalet fick styra var frågorna 
passade in och därigenom kunde den bestämda frågeställning byta form, vilket 
gjorde att en del av de förberedda öppna frågorna kunde bli till ja och nej-frågor 
istället. I Dimenäs Lära till lärare beskrivs det att befinna sig mitt emellan det 
strukturerade och det spontana är det som intervjuaren måste försöka göra, 
samtidigt som man ska följa med i intervjupersonens tankebanor och försöka 
förstå personens kontext (Dimenäs et al, 2008). 
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Urval  
	  

Urvalet är baserat på musiklärare som använder digitala verktyg i sin under-
visning och i sina arbeten som lärare på en skola överlag och ett generations-
perspektiv för att även se om intresse har betydelse för det användandet.  
 
I urvalet av informanter visste jag på förhand att jag ville ha en viss ålderskillnad 
för att jämföra åsikter i arbetet. Jag vill också ha en jämn fördelning av män och 
kvinnor för att få en spridning av informanterna. Denna ålderskillnad var från 
början tänkt att täcka flera årtionden från 1940-talet fram till slutet på 1980-talet i 
förhållandet till födelse. Men på grund av bortfall och brist på svar från 
kontaktade lärare så blev de en spridning som håller sig till början och slutet på 
både 1970- och 1980-talet samt en informant där 1940-talet var representerat.  
 
Kontakt togs med lärare som jag på förhand visste passade in i det generations-
perspektiv jag hade, utan att fokusera på hur stor inverkan digitala verktyg hade 
på deras undervisning. Det visade sig i efterhand att i stort sett alla informanter 
har samma utgångspunkt i användandet av digitala verktyg, vilket naturligtvis 
påverkat resultatet. 
 

Presentation av informanter 
	  

Jag kommer i följande stycken presentera informanterna. Namnen är fiktiva för att 
behålla informanternas anonymitet. 
 

Lärare 1 
Maria, 31 - Utbildad musik- och spansklärare för grundskolans senare år och 
gymnasiet. Två års erfarenhet efter examen, men arbetade även under studietiden 
vilket ger Maria tre års erfarenhet. Hon arbetar på en skola med cirka 400 elever 
där 250 går på högstadiet, där hon arbetar som både musik och spansklärare. 
Skolan är en friskola som ligger i en svensk universitetsstad. 
 

Lärare 2 
Mattis, 42 - Instrumentlärare 160 högskolepoäng, cello. Mattis jobbar i en 
medelstor universitetsstad där han jobbar på en liten friskola som har ett tydligt 
arbete med digitala verktyg som är centralt för skolan. Han arbetar i alla klasser 
från årskurs ett upp till nionde som i sin helhet är 230 elever. Han har arbetat som 
lärare i ca 17 år. 
 

Lärare 3 
Markus, 71 – Utbildad folkskolelärare, men fick rätt att arbeta i grundskolan då 
han studerade då skiftet skedde. Markus har även en kantorsutbildning i 
kombination med sin folkskoleutbildning. Markus har 40 års erfarenhet inom 
läraryrket där han de senaste 16 åren jobbade på ett högstadium i en liten svensk 
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kommun. Idag är Markus pensionerad sedan åtta år, men hade ett stort ansvar att 
integrera datorer i musikundervisning och utformade även dataprofil på den 
kommunala högstadieskolan han arbetade på. 
 

Lärare 4 
Maja, 26 - Maja är utbildad musik- och svensklärare för grundskolans senare år 
och gymnasiet och arbetar idag på en högstadieskola i samma ämnen i en liten 
kommun i norra delen av Sverige som har ca 200 elever. Det är hennes första 
arbetsplats som lärare där hon arbetat i två år och vid intervjutillfället inne på sitt 
tredje. Hon är sedan en kort tid tillbaka med i en IT-grupp som arbetar med frågor 
som rör den digitala utvecklingen på skolan. 
 

Lärare 5 
Mikael, 34 - Är utbildad musiklärare för grundskolans senare år och gymnasiet 
och har även studerat piano på B-nivå vilket gör honom behörig att arbeta som 
instrumentallärare för piano. Han har nio års arbetslivserfarenhet som musiklärare 
med har arbetat på nuvarande arbetsplats i ca 3 år. Mikael arbetar som 
musikklasslärare på 80 % och har på resterande 20 % dataansvar för arbetslagets 
räkning. 750 elever finns på skolan som sträcker sig från förskoleklass till nionde 
klass. 70 % av skolans elever har inte svenska om modersmål. 
 

Datainsamling 
	  

Intervjuerna skedde både vid verkliga möten och via Skype7, men gemensamt för 
alla intervjuer är att de spelades in. Antingen direkt via dator på Skype eller så 
användes en iPhone med den inbyggda mikrofonen, som återger inspelningsljudet 
mycket bra och klart. De inspelade intervjuerna lades från telefonen in på datorn 
och raderades från telefonen. Skype intervjuerna spelades in med en enkel 
applikation vid namn Callnote som fanns att ladda ner gratis via nätet. Callnote 
spelar in Skypesamtalen och i applikationen går det att välja om man även vill 
spela in video om respondenten och uppringaren väljer att använda kameran under 
samtalet.  
 

Procedur 
	  

Samtliga informanter togs kontakt med i förhand via e-post med information om 
vem jag var, vad det var jag ämnade undersöka och om de forskningsetiska 
reglerna och de rättigheter de hade om de valde att ställa upp på intervju. Maria, 
Markus och Maja gick fortast att komma i kontakt med då urvalet av dessa utgick 
från den förhandsinformation jag hade om dessa personer. Datum för 
genomförande bestämdes snabbt med dessa tre, där Maria och Majas intervjuer 
förlades till kvällstid då Skype användes. Markus befann sig en timmes bilresa där 
intervjun skedde i hans hem. Mattis och Mikaels intervjuer tog plats på deras 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 För förklaring, se bilaga 1. 
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arbetsplatser. I mina tidiga kontakter med de intervjuade hade jag bett om att de 
skulle ha 30 till 60 minuter till förfogande och intervjuerna varade mellan 30 och 
40 minuter. 
 
Intervjuerna som gjordes via Skype kan ha skapat en tryggare utgångspunkt för 
mig som intervjuare då jag befann mig i mitt hem och kunde på så vis känna mig 
avslappnad och lugn i utförandet. Så upplevdes även intervjun med Markus som 
utfördes i hans eget hem. Tillskillnad mot de intervjuerna som genomfördes på 
informanternas arbetsplatser, upplevde jag att dessa situationer var något mer 
stressade och kan ha påverkat eftertänksamhet och mer djupgående svar på de 
frågor jag ställt. 
 
Vid intervjutillfällena använde jag mig av 13 frågor (Bilaga 3) som grund som 
kunde ställas i olika ordning beroende på om informanten hann komma in på 
liknade områden. Frågorna formulerade ofta om, men där kontentan ändå var de 
samma. Frågor som i mina papper började med hur eller vad blev då oftast till ja 
eller nej-frågor men där de flesta informanter ändå lade ut förklaringar eller 
utvecklade ytterligare. 
 

Etiska överväganden 
 
I varje intervju men även i det brev som skickades ut till informanterna togs 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) upp för att 
samtliga informanter skulle veta vad de har rätt till i samband med att de ställer 
upp på intervju. Alla informanter informerades om att all insamlad data behandlas 
konfidentiellt och att de också kan vid behov välja att avbryta intervjun. 
Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav som ska följas vilka är som följer. 
 

• Informationskravet 
Uppgiftslämnarna ska här informeras om vad dennes uppgifter ska användas 
till och vilka villkor som gäller. De ska upplysas om att deras deltagande är 
frivilligt och att de har rätt till att avbryta intervju när de vill. 

 
• Samtyckeskravet 
Att få uppgiftslämnarnas samtycke om deltagande är väldigt viktigt, och 
speciellt i de fall som barn är inblandade. Då är det viktigt med föräldrars 
medgivande, men i detta fall intervjuades bara vuxna, därför var deras eget 
samtycke nog. En annan regel under samtyckeskravet är att det har rätt att 
bestämma själva under och hur länge intervjun ska pågå. Uppgiftslämnaren 
har rätt att avbryta intervjun utan att det skapar några konsekvenser i 
efterhand. 

 
• Konfidentialitetskravet  
Alla information om deltagande personer ska hanteras konfidentiellt och där 
forskaren har tystnadsplikt. Alla information ska hanteras på sådant sätt att 
ingen utomstående person ska kunna identifiera de deltagande informanterna. 
I resultatet så fingeras namn på personer och platser för att göra det mer eller 
mindra omöjligt för utomstående att ta reda på vilka de deltagande är. 
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• Nyttjandekravet 
Uppgifter får inte användas i andra sammanhang eller för kommersiellt bruk. 
 

Metodanalys 
	  

Efter att intervjuerna gjorts, så lyssnade jag på alla intervjuer och skrev ner 
ordagrant vad informanten sa. Detta för att göra processen med att se 
övergripande teman enklare och snabbare. När transkribering var klar och 
resultatet skulle sammanställas läste jag igenom samtliga intervjuer och valde ut 
de delar som jag upplevde stämde överens med mitt syfte och forskningsfrågor på 
ett tillfredställande vis. Jag började arbetet med att försöka skriva ut den samlade 
informationen i en och samma text, men upplevde detta svårare att få ut det 
väsentliga i vad samtliga informanter sagt, så jag valde att presentera detta genom 
att skriva om varje informant för sig. Genom att upprepade gånger läsa igenom 
det transkriberade resultatet kunde jag enklare förstå likheter och skillnader 
mellan informanterna. Intervjuresultaten gav mig på många vis en förståelse för 
informanternas livsvärld i deras yrke och på så vis gick det att tolka resultaten på 
liknade sätt. 
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Resultat 
 
I följande resultatdel kommer sammandrag från samtliga intervjuer presenteras 
under specifika rubriker som på bästa möjliga sätt innehåller de ämnen och frågor 
som finns i syfte och frågeställningar för denna uppsats. Under varje specifik 
rubrik sammanförs det som informanten berättat. Jag kommer att uppvisa 
informanternas berättande var för sig för att enkelt kunna se vad var och en tycker 
i förhållande till den specifika rubriken. En sammanfattning för varje 
frågeställningsrelaterad rubrik kommer sedan att finnas. 
 

Digitala verktyg – Definition och användande 
Under denna rubrik redovisar jag de svar som informanterna gett på frågor 
rörande vad de tycker att digitala verktyg är och hur användandet av dem ser eller 
har sett ut för att på så sätt kunna urskilja några egentliga skillnader i 
användandet. 
 

Maria, 31 
Digitala verktyg för Maria innefattar datorer och telefoner. Hon berättar att hon 
funderat en del på vad hon menar är digitala verktyg, och efter att under en stund 
diskuterat med sig själv nämner hon också att hon tycker att ljudkort är ett digitalt 
verktyg och lägger sedan till att vissa instrument självklart också kan vara digitala 
verktyg och syftar då på digitala trummor som man kan koppla in och ut, ha 
hörlurar i med mera. Hon nämner också att keyboards är digitala verktyg, men 
uttrycker en viss tveksamhet om det faktiskt är det, utan att riktigt kunna reda ut 
varför hon upplever det som en svårare fråga, i förhållande till digitala trummor. 
Ett digitalt verktyg som Maria långt senare i intervjun ytterligare vill framföra var 
att projektorer självklart är ett digitalt verktyg, och syftar då på de takhängda 
apparater i hennes klassrum som projekterar bilder och filmer eller vad som hon 
än väljer att visa från sin bärbara dator. 
 
Maria var mycket medveten om begreppet sedan tidigare, och var osäker på när 
hon egentligen kom i kontakt med begreppet första gången, men lade kvickt till 
att hon definitivt kom i kontakt med det under sin studietid. 
 
När Maria ska beskriva sitt eget användande av digitala verktyg i sin musik-
undervisning så börjar hon med att förklara att alla elever har varsin dator på den 
skola där hon arbetar. Hon förklarar att det är Apples produkter som skolan valt 
att använda, vilket hon själv tycker underlättar och gör arbetet med att till 
exempel skapa musik på lektionerna mycket enklare då dessa datorer kommer 
med mjukvaruprogram som är väldigt enkla. Eleverna kan då spela in saker via 
datorernas inbyggda mikrofon, samtidigt som Maria valt att införskaffa 
midikablar som eleverna också kan använda i kombination med de keyboards som 
finns i klassrummet. De digitala instrumenten, i kombination med vanliga - 
akustiska instrument, kan eleverna sitta ostörda vid och öva, med hörlurar till 
både trummor och keyboards. De kan även använda sina egna datorer för att, med 
hörlurar lyssna på någon låt som de ska spela för att lära sig exempelvis formen 
på låten. Maria berättar sedan om sitt eget användande och säger att hon väldigt 
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mycket, nästan varje lektion, använder sig av keynotepresentationer som fungerar 
som ett substitut till att skriva på tavlan, under till exempel musikteorimoment 
eller för att visa YouTube-klipp i ämnen som musikhistoria. Dessa presentationer 
projekteras då från hennes dator via projektorn i taket till väggen eller tavlan i 
klassrummet. Hon fortsätter vidare att förklara användandet och säger själv att det 
egentligen inte har så mycket med musik att göra, men att sitta med den 
läroplattform som skolan använder sig av blir en stor del av hennes administrativa 
lärarroll. Denna plattform som används dagligen använder hon som ett 
kontaktmedel med eleverna, för att lägga ut läxor, påminnelser, information och 
resultat på vissa delar. Maria berättar här också att hon via denna plattform lägger 
ut läromedel digitalt, som hon själv tillverkar och som egentligen innehåller allt 
som hon arbetar med under lektionerna och tar musikhistoria, musikteori, 
inspelning och låtskrivande som exempel. Förutom detta så är mail ett 
återkommande verktyg som används för att kontakta elever, och för även andra 
arbetsrelaterade uppgifter. 
 
Maria nämner senare själv att hon inte tror att alla skolor har ett så tydligt arbete 
med digitala verktyg som hennes skola, och berättar att hon under en kort tid 
arbetade på en skola där eleverna inte hade egen dator. Där användes istället 
vagnar med bärbara datorer på som lärarna bokade upp sig på. Vagnarna 
hämtades sedan av lärarna och fördes till det eller de klassrum där de skulle 
användas. Hon tyckte att det blev lite för krångligt och inte alls lika motiverande 
att använda de datorerna. Idag är det mycket mer motiverande att arbeta med 
datorerna då eleverna har varsin dator. 
 

Mattis, 42 
Det första som Mattis inleder med att säga när han fått frågan om vad han anser 
att digitala verktyg är, är att försöka förklara att han på något vis börjat se CD-
skivan som analog. Detta på grund av att man idag använder sig av så många så 
kallade streamade8 tjänster, men kommer sedan fram till att digitala verktyg är 
datorn och det som man använder i kombination med dator. Att det är datorer som 
gör digitala verktyg digitala. Han nämner då några exempel som att ladda ner 
musik, producera eller lyssna på musik. 
 
Mattis känner sig väl bekant med begreppet digitala verktyg och hänvisar till 
skolans arbete med det och nämner att de arbetar med ”en-till-en” på skolan, 
vilket innebär att varje elev på högstadiet har varsin bärbar Apple-dator. Mattis 
berättar vidare om sitt eget användande och när han först kom i kontakt med 
digitala verktyg och säger att han började använda dem så fort det gick. Han 
nämner att han under sin utbildningstid i mitten av 1990-talet använde sig av 
sådana verktyg. Men då var det mest genom att arbeta med notskrivningsprogram. 
”Det var ju lite på en annan nivå då.”, berättar han. 
 
Han förklarar vidare att han idag tycker det är så mycket enklare att använda sig 
av datorer och programvaror och att det idag finns mycket ”halvfabrikat” där 
musiken kommer färdig i ”klossar” som det då bara är för eleven att bygga ihop 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Distribution av bild, ljud och video via internet som inte kräver nedladdning på datorer av olika 
slag. 
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lite som den vill. Detta gör att eleverna kan göra egna låtar fast de egentligen inte 
behärskar ett instrument. 
 
I sitt eget användande så används dator, men även iPad till planering. Detta 
innefattar planering av lektioner och till skolans arbete överlag. Mellan elever och 
lärare använder alla så kallade molntjänster, där de kan dela dokument och andra 
filer. Det har varit möjligt sedan två och ett halvt år och Mattis med personal är 
väldigt nöjda med hur det fungerar. Han vill dock påpeka att det som är personligt 
och sekretessbelagt hålls borta från dessa molntjänster, som han ville påpeka är 
Googles. Han tycker att användandet är väldigt effektivt då man kan justera och 
ändra i de dokument som delas, vilket alla på skolan använder ofta. Detta 
resulterar också i att väldigt lite papper används på skolan överlag. 
 
Vidare berättar han hur hans musikundervisning kan se ut i kombination med 
digitala verktyg och ser det som en självklar del att man tittar mycket på 
YouTube-filmer, där eleverna kan leta instruktionsfilmer och lyssna på låtar. Han 
menar att musik är väldigt lättillgängligt tack vare de digitala verktygen. Utöver 
YouTube och generellt musiklyssnande så används även digitala verktyg till att 
låta eleverna spela in sig själva och göra egna produktioner. Då oftast genom de 
”halvfabrikat” som Mattis tidigare nämnde. Han nämner också att filma sig själv 
kan var ganska effektivt, då det hjälper eleverna och honom själv att komma ihåg 
och läras det som skett under ett lektionsmoment eller liknande. 
 

Markus, 71 
Inte helt olikt de andra informanterna så ser Markus att kärnan i digitala verktyg 
är datorer idag, men menar att så var även fallet i mitten på 1980-talet när datorer 
började användas mer och mer, och i synnerhet i musikundervisningen. Han 
menar vidare att till dessa datorer så ingick på hans tid även mjukvaruprogram 
som användes för musikträning av olika slag, och i kombination med detta 
synthar, midikopplade synthar som gick att använda i kombination med 
mjukvaruprogrammen och datorerna. 
 
Markus första kontakt med begreppet digitala verktyg och datorer överlag var i 
mitten på 80-talet när han och tre kollegor på en skola i en liten tätort i Sverige 
hörde talas om datorer. De tänkte redan då att det var något som de borde 
inkludera i skolans värld. Markus gick då en datakurs där intresset bara växte mer 
och mer vilket gjorde att han köpte sig en egen dator. När sen detta blev aktuellt 
att använda i musikundervisningen var i samband med att Markus började arbeta 
på en högstadieskola där man redan 1988 hade en datorsal med så kallade 
Compis-datorer. Markus såg då till att skaffa program kopplade till musik, men 
för att använda dessa så behövde han starta dator och program med en så kallad 
dongel9. När programmet sen hade startat så fick han gå till nästa, vilket gjorde att 
nästan halva lektionen hann gå innan alla datorer kunde användas. 
 
Runt 1990-91 såg Markus till att skolan han arbetade på köpte in Atari-datorer 
som då var bättre kompatibla för musik. Dessa datorer hade midikopplingar som 
han kopplade in synthar till och tillsammans med ett par hörlurar kunde man på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 För förklaring, se bilaga 1.	  
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tre-fyra stationer i början på 90-talet skapa enkla stycken via bland annat ett 
notskrivningsprogram. Med datorerna användes också med program där eleverna 
kunde arbeta med musikteoretiska och gehörsbaserade övningar. Även om 
Markus själv tyckte att han var snabb med att köpa in dessa i den tidens moderna 
datorer, så var han tvungen av ekonomiska skäl behålla dessa i sin undervisning 
1990-talet ut. Men i slutet på 1990-talet så hade Apple utvecklats och de var nu 
inte längre omöjligt att köpa in nya, bättre datorer. Markus berättar att han köpte 
in några iMacs som började användes i början på 2000-talet, detta i kombination 
med att skolan började arbeta med profilering där IT var en av de möjliga 
profilerna. Imac-datorerna användes nästan enbart för musik, bild och film. Så 
småningom hade denna skola slutligen två fullt utrustade datorsalar med PC-
datorer, men som inte alls användes i musiksyfte. Detta för att musiksalen fanns 
på annan plats på skolan och all annan IT-kopplad undervisning förlades till dessa 
datorsalar. 
 
Det som Markus använde datorerna till var framför allt för gehörsträning, men 
även för att använda dem till att besvara på frågor som hans då 13 åriga son 
hjälpte honom att skapa. Frågorna var utformade att fungera som i den klassiska 
ordleken ”hänga gubbe”, fast nu i digital form. Eleverna skulle gissa på ett 
musikrelaterat ord så fort som möjligt för att undvika att ”gubben” hängdes i en 
animerad snara. Komposition användes det till också, men eftersom Markus skola 
bara hade musik i årskurs 7 under lång tid, så blev komponerandet lite för 
komplicerat för hans elever. Det var först när elever från en närliggande 
gymnasieskola kom och hade lektioner med Markus på högstadieskolan som 
komponerandet blev relevant och bra. Dessa elever kom också för att Markus då 
hade den bättre utrustningen för ändamålet. 
 
I slutet på 1990-talet började Markus använda sig mer av presentationer, men 
hade då inte tillgång till projektor som var alldeles för kostsam, utan han använde 
sig då av en vanlig TV för att visa diverse bildspel eller presentationer som kunde 
handla om till exempel Beethovens nionde symfoni. 
 

Maja, 26 
När Maja inleder med att förklara vad hon inser är digitala verktyg så börjar hon 
med att förklara att det kan innefatta väldigt mycket. Hon menar att det kan 
innefatta allt från internet och hur man kommunicerar via sociala nätverk som 
Facebook, Myspace och YouTube för att nämna några, till programvaror som 
Garageband för att nämna ett av flera musikredigeringsprogram som hon kallar 
det. Hon nämner sedan att digitala verktyg kan innefatta den typ av utrustning 
man använder i klassrummet och syftar på midikeyboard som det mest självklara. 
 
Digitala verktyg som begrepp kom Maja i kontakt med under sina universitets- 
studier men menar att det konkreta användandet av begreppets, för henne, inne-
börd blev som mest konkret när hon började arbeta som lärare. 
 
Maja ser att i kombination med att hålla sig à jour med den tekniska delen av 
digitala verktyg, så ser hon det som en väldig nytta med att följa med på vad 
ungdomar lyssnar på. Detta gör hon genom att använda sig av YouTube i ett 
planeringsstadium och har så utvecklat ett temaområde där YouTube blir centralt 
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där eleverna får söka på artister som blivit kända genom YouTube, eller titta på 
artister i klipp från till exempel akustiska spelningar. Detta får eleverna sedan 
använda till att skriva om eller helt enkelt välja en av dessa låtar till att spela. Men 
förutom att hålla sig ajour med artister och musik så försöker Maja att följa med i 
det som händer i andra sociala medier så gott det går. Det kommer ständigt nytt 
hela tiden, vilket gör det omöjligt att ha koll på allt. Detta på grund av att det 
ständigt kommer ny information, låtar och filmer och som skulle ta alldeles för 
lång tid att fördjupa sig i.  
 
För ett år sedan så köpte Majas skola tio stycken Mac-datorer som exklusivt 
används till musikundervisningen. I samband med det används även Garageband 
då skolan uttryckt att det inte finns utrymme för att köpa in dyrare program. Maja 
känner sig dock ganska ny i användandet av Garageband då hon hittills bara 
använt det under ett moment där eleverna mest fick jobba med färdiga loopar att 
bygga ihop en låt av. Men hon är mån om, och jobbar för att utveckla inspelnings-
möjligheterna på skolan och refererar till en rekommendationslista på saker som 
bör finnas i ett musikklassrum där inspelningsutrustning är en av sakerna. 
 
Andra användningsområden där digitala verktyg är till stor nytta är under de 
lektionstillfällen där det är individuellt val och eleverna under några veckors tid 
får ta några steg från musiken och istället göra egna val. Då väljer de ofta att 
jobba med film där musiken får en central roll i alla fall. Musikvideor och talk 
shows med musik är några exempel av det som eleverna arbetat med hittills. I 
dessa fall är det kameror som används och där det färdigfilmade materialet 
redigeras i programmet iMovie, ett filmredigeringsprogram som finns tillgängligt 
på alla Mac-datorer. 
 
I Majas klassrumssituationer där hon ska förklara eller undervisa om något så 
använder hon sig ofta av presentationer av olika slag. Hon berättar om en hemsida 
dit man kan gå för att få snygga, animerade och i princip färdiga presentationer 
som fungerar väldigt bra för kortare presentationer. Där kan man länka till 
YouTube-klipp eller andra hemsidor som också är klickbara. När det gäller längre 
och lite mer komplicerat innehåll använder hon sig av Power Point. För 
presentationer använder hon den projektor som finns i taket i musiksalen, men 
tillägger att hon gärna skulle vilja ha SMART board10 i klassrummet och arbetar 
också för att få det. 
 

Mikael, 34 
Även för Mikael är digitala verktyg förknippade med datorer av något slag, om 
det än gäller dator, iPad eller mobiltelefon. Dessa verktyg beskriver han som 
digitala, men skulle inte, i anknytning till hans egen undervisning, beskriva ett 
keyboard som ett digitalt verktyg. 
 
Han har alltid haft koll på begreppet och påpekar att han också är väl medveten 
om att det ska vara med i undervisningen och syftar då på Lgr 11, men tillägger 
att huvudsaken inte är att försöka använda digitala verktyg så mycket som möjligt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  För förklaring, se bilaga 1.	  
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utan snarare är att försöka ha en så bra undervisning som möjligt ta hjälp av de 
digitala verktygen. 
 
På Mikaels skola har man valt att jobba med ”en-till-en” vilket innebär att varje 
elev ska ha en egen bärbar dator. I detta fall har varje elev en varsin PC som under 
Mikaels lektioner används allt som oftast i film- och musikprojekt, där han 
presenterar ett exempel där han just arbetat med år 7 som fick skapa ny musik till 
filmklipp som Mikael i förväg tagit bort musiken på. I detta fall användes 
Windows Movie Maker som är ett Windows-baserat filmredigeringsprogram, som 
eleverna även fick använda för att göra musiken med. 
 
När det gäller projekt som är kopplade till låtskrivande eller liknade så berättar 
Mikael att han på sin skola har en inspelningsstudio som han använder sig av, där 
Garageband används. Förutom själva programvaran så blir själva studiomiljön 
med mikrofoner och inspelningsteknik något mer avancerat för eleverna själva att 
använda. En fördjupad kunskap och kompetens är mycket viktigt för att få ut så 
mycket som möjligt av en lektion i just detta fall, menar han. Då blir det oftast 
Mikael som sköter det mesta av det tekniska, vilket gör att eleverna kanske inte 
lär sig så mycket av det program eller den teknik som används. Men han 
understryker att han att vid dessa tillfällen lägger fokus på att det är de 
musikaliska inslagen och skapandemomentet som är viktigast. 
 
När eleverna ska spela något så använder de ofta sina egna datorer för att leta låtar 
på YouTube eller Spotify för att lyssna och bestämma sig för något specifikt. Vid 
faktiska övningstillfällen så kan datorn användas som en bandspelare för att spela 
in det som görs eller spelas in för att komma ihåg hur det lät eller hur någon 
spelade. I många fall så låter Mikael eleverna använda sina egna mobiltelefoner 
för att filma något som Mikael visat för att enklare komma ihåg och för att 
eventuellt kunna öva på egen hand. Detta är allt som oftast hur ackord tas. 
 
I sin föreläsningsroll så använder sig Mikael mycket av dator som redskap för att 
gå igenom saker eller visa saker som finns till exempel på YouTube. Han berättar 
också att han använder sig mycket av en läroplattform som han tycker har blivit 
väldigt bra med tanke på att alla elever har varsin dator. Där kan han lägga upp 
uppgifter som de enkelt kan få tillgång till. 
 

Sammanfattning 
Alla informanter använder sig av digitala verktyg på liknande sätt och de ser alla 
att digitala verktyg innefattar dator på något sätt. Mikael var den enda av 
informanterna som uttryckte användning av elevernas egna mobiltelefoner i 
inlärningssyfte. Att använda datorn som ett verktyg för att lyssna och titta på 
musik är av vanligt i lektionssituationer, även om Markus användande i sin 
lärarroll aldrig hann uppleva enkelheten med YouTube och strömmande media då 
dessa verktyg uppkom efter hans pension. Han uttrycker dock att det man kan 
göra idag skulle skapa oerhörda möjligheter i musikundervisningen. Elever som 
har egen dator skulle både spara tid och enkelhet något som skolledningen på 
Markus skola inte hann föra in innan han gick i pension. 
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Tre av de fem informanterna arbetar på skolor där alla elever har varsin dator, 
även om tillgången till datorer var och är stor hos de andra två informanterna 
också.  
 
Genomgångar och föreläsningar om specifika ämnen underlättar av flera 
anledningar för alla informanter och används då mer eller mindre frekvent i alla 
undervisning. Att en presentation visas kan göra att eleverna ser och förstår 
enklare av vad som kan göras, men det kan också göra att det läggs till en ny 
dimension av vad som lärs ut. Att få se eller höra på något av det som lärs ut gör 
undervisningen mer greppbar menar de flesta av informanterna. Att slippa skriva 
på tavlan varje lektion är också något som sparar tid för lärarna vilket gör att 
samma material kan användas på flera lektioner. 
 
Att ha uppgifter samlat på ett och samma ställe för både lärare, elever och 
föräldrar att ta del av är något som alla informanter använt sig av. Markus var 
mån om enkelheten vilket gjorde att han själv engagerade sig för att utveckla 
liknande verktyg under 90-talet som skolor idag använder men i större och 
modernare utsträckning. 
 

Elevers kunskaper 
Här redovisas svar på hur informanterna uppfattar elevers kunskaper, vad de kan 
vid ankomst till skolan. Detta sätts också i perspektiv till lärarnas 
yrkesverksamma år och till när de själva var i samma ålder. 
 

Maria, 31 
Maria upplever inte någon större skillnad i elevers kunskaper om och med digitala 
verktyg varken i vad eleverna kan när de kommer som nya eller om man skulle 
jämföra hennes första år som lärare mot nu. Hon upplever det som att det är 
väldigt blandat mot vad elever kan och tar som exempel att det finns elever som 
inte ens vet hur man sparar ett dokument. Anledningen tror Maria kan bero på 
elevens hemförhållanden eller tidigare skolor. Hon säger att det faktiskt finns 
några som inte har internet hemma, men menar samtidigt att det är ytterst få. 
 
I jämförelse när Maria själv var i 13-15 års ålder så är det en stor skillnad i både 
vad elever kan sen innan och vad som kan göras med datorer. I Marias fall så fick 
hennes skola under hennes egen högstadietid inte datorer förrän hon gick i åttonde 
klass och berättar också att hon inte skaffade mobiltelefon förrän vid 18 års ålder. 
Hon upplever att de allra flesta idag har datorer och mobiltelefoner vid tidig ålder. 
 

Mattis, 42 
Elevers tidigare kunskaper är väldigt varierande, upplever Mattis. Han upplever 
att en del är helt nollställda och andra på väldigt hög nivå. Under intervjun 
framkommer att vederbörande upplevt sig ha en kunskapsnivå långt under elever i 
årskurs 5 som visat snabbare och effektivare sätt att lösa vida datatekniska 
problem. Mattis betecknar sig själv som duktig på digitala verktyg vilket sätter 
elevers tidigare kunnande i perspektiv när sådana situationer uppstår. 
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Jämfört med tidigare år i Mattis yrkesliv så upplever han en stor skillnad på vad 
elever kan sedan innan, men markerar detta med att säga att det oftast är i 
kombination med hur intresserade eleverna själv är. Han tillägger också att han 
upplever att de som är intresserade lär sig väldigt mycket. Han menar också att 
eftersom programmen idag är enkla att använda så gör tillgängligheten att det 
också blir enklare att bli intresserad. 
 

Markus, 71 
Eftersom Markus så tidigt använde sig av datorer i sin undervisning så kunde han 
till slut se att det blev en större och större skillnad i elevernas förkunskaper, 
speciellt i slutet av 1990-talet. Det kunde ju också bero på att Markus i 
kombination med musiken hade datakunskap som ämne och att elevers 
datatekniska kunskap växte genom det, men efter ett par år var baskunskaperna 
redan förändrade när eleverna anlände till första året på högstadiet. Detta på grund 
av att datorer började bli allt mer vanliga i hemmen under denna tid. 
Markus hade i början program som hans son utvecklat som användes för att öva 
upp hur man använde musen på datorn. Men detta var något som man slutade 
efter ett år eller två då eleverna till slut kunde detta sedan innan. De datorer som 
Markus använde sig av på musiken var av märkena Atari och Mac som just då i 
sig inte var de vanligaste datorerna som användes i hemmen, men i och med 
spridning av PC-datorer i allmänheten så blev det ändå enklare för eleverna att 
snabbare lära sig hur Atari och Mac fungerade. 
 

Maja, 26 
Även i Majas fall så upplevs elevers kunnande som blandat men säger snabbt att 
alla elever kan ju mycket mer än vad hon kunde i samma ålder i början av 2000-
talet. Men det som Maja ändå ser som något bra i förhållande till den nya tekniken 
är att eleverna är väldigt positiva till användandet och intresserade av att lära sig. 
Det är skillnad på responsen om hon som lärare skulle säga ”nu ska vi jobba med 
datorn” eller om man säger att ”nu ska vi jobba med klassisk musikhistoria”.  
 

Mikael, 34 
För Mikaels del och syn på elevers tidigare kunskaper av digitala verktyg så ser 
han det som väldigt blandat mot vad elever kunnat sedan innan. Han upplever att 
eleverna kan allt mer sedan alla fick varsin dator och har en grund i det mesta. 
Men han vill också referera till att på hans skola finns det många elever som är 
nya i Sverige som ju inte har alls samma teknologiska förutsättningar och på så 
sätt kräver, eller att det kan behövas, en inkörssträcka för att komma igång med 
användandet. Han tycker dock att många av musikprogrammen är väldigt svåra att 
lära sig som nästan kräver någon sorts förkunskap sedan innan för att utnyttjas 
ordentligt. 
 

Sammanfattning 
Fyra av de fem informanterna menar att elevers kunnande är mycket blandat. 
Markus kunde se att elevers förkunskaper blev större och större för varje år som 
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gick under 1990-talet, detta på grund av att det allmänna användandet av datorer 
ökade i samhället över lag. 
  
De flesta av informanterna tror dock att det är elevernas individuella intresse som 
har betydelse för deras kunnande, speciellt i musikaliska sammanhang. Det finns 
ett tydligt kunnande hos de intresserade eleverna samtidigt som det finns de som 
är på en låg nivå när de börjar det första året på högstadiet, enligt flera av 
informanterna. 
 

Det egna intressets betydelse 
Hur stor del har intresset för användandet av digitala verktyg? Under denna rubrik 
så är den frågan av högsta relevans där informanterna lägger fram hur de ser på 
intressets inflytande i deras arbete. 
 

Maria, 31 
För att uppnå tillfredställande nivå för att använda digitala verktyg så effektivt 
som möjligt tror Maria att intresset spelar stor roll. Hon jämför sitt eget intresse av 
att använda datorer med äldre kollegor som inte fått med sig datoranvändande i 
relativt tidig ålder. Hon menar att detta kan vara en förklaring till att deras intresse 
inte är lika stort. Detta kan också göra att lärare med högre ålder som har 
möjlighet att lära sig hantera digitala verktyg inte utnyttjar det på samma sätt i sin 
undervisning för att de inte orkar, men framför allt inte hinner lära sig nya saker.  
 

Mattis, 42 
Intresse för användandet av digitala verktyg är av mycket stor vikt enligt Mattis, 
men tillägger att man egentligen kan lära barn precis samma sak med eller utan 
datorer och stryker under att det är ett verktyg. En del är bra på att använda det 
och andra inte. 
 

Markus, 71 
Markus såg, på 1980-talet, potentialen som datorn kunde ha och utvecklade 
därigenom ett intresse för datorer på ett sätt som alla kollegor i allmänhet inte 
gjorde under den tiden. För att digitala verktyg skulle bli en snar verklighet för 
Markus så var han tvungen att stå upp för vad han ansåg skulle hjälpa honom i sin 
undervisning. Han menar att det var hans eget intresse som gjorde det enklare för 
honom att engagera sig för att få skoledning att förstå vad datorerna kunde 
användas till. 
 
Markus och en kollega i samma ålder var de som till slut blev dataansvariga på 
skolan och som även blev ansvariga för att utbilda sina kollegor när det i början 
inte var så många lärare som kunde så mycket om dem. Men det var intresset som 
Markus och hans kollega hade som gjorde att skolans personal såg vad man kunde 
göra som ökade kollegornas intresse. Och när alla lärarrum, efter att skolans 
personal blivit indelad i arbetslag, började få datorer så ökade intresset än mer. 
Tillgängligheten var också en viktig orsak och förutsättning för detta.  
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Maja, 26 
Enligt Maja så verkar det vara en del som tror att digitala verktyg är en fluga, men 
hon tror att det är något som kommer leva kvar och utvecklas ännu mer. Hon 
menar att det är var och ens eget ansvar att se till att man håller sig uppdaterad om 
vad som händer och vad som är i ropet just nu. För att göra det så har intresset en 
avgörande betydelse men det vore inte mycket värt om arbetsgivaren samtidigt 
inte öppnar upp för kompetensutveckling på arbetstid. 
 

Mikael, 34 
Om man ska använda digitala verktyg och speciellt om man ska spela in med hela 
årskurser och vill ha ruljans på det och vara så effektiv som möjligt så krävs det 
att man har koll, enligt Mikael. För Mikaels del så är intresset av betydelse för att 
detta ska kunna ske. Hade inte han haft intresset så tror han att han skulle hoppa 
över vissa moment där digitala verktyg är centrala. 
 

Sammanfattning 
Det egna intresset är av största vikt för alla informanter när det gäller att hålla den 
egna utvecklingen vid liv för att hänga med i förändringarna som sker. De ger 
uttryck för att ett bredare användande tyder på ett större intresse. Intresset gör det 
möjligt för flera av informanterna att fortsätta lära sig och utvecklas. Alla 
informanter tror att intresse för digitala verktyg som pedagogiskt hjälpmedel är av 
yttersta relevans. Många av informanterna menar att det kan vara svårt att se de 
digitala verktygens potential och verkligen engagera sig för dem om intresset inte 
finns.   
 

Arbetsplatsens betydelse för digitalt användande 
Informanterna presenterar här åsikter om deras arbetsplats utvecklande av digitala 
verktyg men här beskrivs också hur det faktiskt arbetas och satsas på det digitala i 
skolan. 
 

Maria, 31 
På Marias skola så arbetas det mycket med datorer. Alla elever och lärare har 
varsin dator som använts flitigt till det mesta. Tack vare läroplattformen så skapas 
det många möjligheter, även om man ännu inte kan göra allt. Att skriva omdömen 
går ännu inte att göra via den plattform, men Maria förklarar att det är under 
utveckling. Maria tror att den digitala utvecklingen på skolan har varit till fördel 
för hennes egen undervisning. Enkelheten och lättillgängligheten har gjort det 
möjligt för henne att jobba med låtskrivningsprojekt som utan att datorer hade 
gjort det mycket svårare, då hennes lektioner sker i helklass. Eftersom hennes 
skola arbetar med att utveckla det digitala användandet så blir det automatiskt att 
det skapas positiva och negativa aspekter för hennes eget kunnande. Hon anser att 
det då blir viktigare att hålla sig à jour med den allmänna digitala utvecklingen 
anpassat till vad som är användbart för henne i hennes lärarroll och om hon inte 
gör det kommer så småningom hennes elever att kunna mer än henne, vilket då 
gör det svårare för henne att vara med i elevernas tekniska utveckling och i att 
hjälpa dem när de fastnat. Eftersom det finns en uppsjö av musikprogram att 
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använda och Maria låter eleverna välja själva vilket de vill arbeta i så blir det 
också svårare för henne att hjälpa alla på samma sätt. Men det är ett val som hon 
står fast vid eftersom de som är intresserade av att skapa musik sedan innan oftast 
använder program som är enklare att använda. Då blir det mer till att komma med 
musikaliska synpunkter.  
 
För att hänga med och hålla sig à jour med utvecklingen så krävs det fortbildning 
och på Marias skola får de välja lite själva vad de vill fortbilda sig i. I nuläget så 
har Maria ännu inte fortbildat sig i något förutom då hon jobbade på en annan 
skola där hon fick lära sig att använda SMART boards, som dock inte finns på 
den skola hon jobbar idag då man istället valt att satsa på en vanlig 
storbildsprojektor i många av klassrummen. 
 

Mattis, 42 
Mattis ser hans skolas arbete med digitala verktyg som väldigt viktigt för hans roll 
som lärare. Hans användande och intresse har blivit en så stor del av hans 
undervisning att han tror att han skulle välja att arbeta någon annanstans om inte 
den digitala satsningen fanns på hans skola. Eftersom just Mattis arbetsplats satsat 
mycket på digitala verktyg har också lärare påverkats. Duktiga pedagoger har sagt 
upp sig eftersom det digitala intresset inte varit tillfredställande nog för att 
använda digitala verktyg i sin undervisning. Det är ett tydligt val på skolan som 
gör att mycket underlättar om man själv som lärare har ett intresse för att använda 
digitala verktyg i undervisningen. Den formativa bedömningen blir lättare då man 
kan bedöma under arbetsprocesser tack vare att allt finns tillgängligt via 
molntjänsterna som skolan använder, menar han. 
 

Markus, 71 
Markus var den som arbetade för att datorer skulle bli en viktig del av 
undervisningen överlag på den skola som han arbetade på. Även om det redan 
fanns en datorsal på den högstadieskola han började arbeta på 1988 så var det 
egna initiativet av stor vikt för att utvecklingen skulle ske. Datorerna fångade 
elevernas intresse vilket gjorde att det blev enklare att motivera en utveckling på 
skolan och det faktum att Markus hade god tumme med den dåvarande rektorn 
gjorde det möjligt för honom att åka på fortbildningskurser för att lära sig mer och 
utveckla skolan arbete överlag. Skolan skulle så småningom ändå bli tvungen att 
utveckla det digitala eftersom man kände att man höll på att halka efter när andra 
skolor utvecklades inom det digitala området. 
 

Maja, 26 
En satsning för digital utveckling på Majas skola har gjort att det skapats en IT-
grupp som arbetar för att skapa möjligheter för en smart utveckling för hur skolan 
ska gå till väga i användandet. Maja berättar att alla lärare fått arbeta med något 
som kallas Praktisk IT- och Mediekompetens (PIM) där de får göra tre uppgifter 
som fokuserar på presentationer och rörliga bilder, just för att alla ska vet hur man 
göra en film till exempel. Skolan har också haft föreläsningar med människor som 
har ett specialkunnande inom vissa grenar av digitala verktyg för att öka 
kunnandet hos alla lärare men framför allt för att motivera. Denna IT-grupp som 
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skapats, som Maja själv är med i, jobbar också med att få kommunpolitikerna att 
investera mer pengar till skolan för att täcka behovet av datorer. Hon tycker det är 
skönt och roligt att just hennes skola ändå inser att det är viktigt att följa med i 
utveckling även om det också ligger mycket på ens eget ansvar att utvecklas och 
förbättra sitt eget användande. 
 

Mikael, 34 
Som Mikael tidigare nämnt så har hans skola valt att en lärare i varje arbetslag ska 
lägga 20 % av sin tjänst på datatekniska uppgifter. Denna grupp kan lära av 
varandra för att sedan vidareutbilda respektive arbetslag med nya verktyg eller 
enklare tips för de verktyg som redan används. Men denna grupp har ett visst 
ansvar för att se till att elevernas datorer fungerar. Det är en ständig process som 
arbetas upp mer och mer. Han anser det som viktigt att skolan inte bara köper in 
datorer utan inser att utvecklingen sitter i den som använder sig av datorn också.  
 

Sammanfattning 
Arbetsplatsens öppenhet för digital utveckling gör att informanterna har möjlighet 
att utveckla sitt eget användande. Det egna intresset vore inte mycket om inte 
skolans ledning arbetade med att utveckla de digitala verktygen. De digitala 
verktygens inflytande är av stor vikt för Mattis val av skola att arbeta på och för 
Markus del var det intresset som gjorde det möjligt för honom att få skolan att 
inse vilka möjligheter digitala verktyg har. Att arbeta på en skola där kollegor och 
skolledning inser betydelsen av digitala verktyg i undervisningen och som också 
arbetar med att utveckla detta är något som alla informanter upplever som viktigt. 
Alla informanter har mer eller mindre erbjudits kompetensutveckling av sina 
skolor, även om till exempel Mattis valt att själv lära sig det som han anser sig 
behöva i sin undervisning. Maja, Mikael och Markus är de tre av informanterna 
som har eller har haft betydande del i deras skolors digitala utveckling då de 
engagerat sig i grupper eller arbetslag som arbetar med frågor som berör ämnet. 
 

Fördelar med digitala verktyg 
Informanterna fick förklara vad de ser som fördelar av digitala verktyg och är 
också det som presenteras under denna rubrik. 
 

Maria, 34 
Att använda digitala verktyg, både under lektionstid och i planeringsstadiet är för 
Maria något som spara väldigt mycket tid som är det största fördelen. Och vad 
som gör att det sparas tid är lättillgängligheten. Eleverna kan få tag på det de 
behöver genom att nästan allt läggs ut via läroplattformen eller att de enkelt hitta 
och lyssna på musikexempel på egen hand. Föräldrar har möjlighet att snabbt få 
se resultat vad elever presterat och att det också är enkelt att få kontakt med både 
elever och föräldrar vid behov är något som Maria också ser som en fördel. Maria 
förklarar att de tillfällen när man ska visa saker, till exempel i ett musikhistoriskt 
perspektiv, så blir undervisningen mer levande när eleverna kan se en hydralis 
från medeltiden och på sätt blir det enklare att relatera till. 
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Mattis, 42 
Att man kan göra saker på helt nya sätt och göra uppgifter som inte funnits förut, 
ser Mattis som en jättestor fördel. Han nämner att i situationer när elever lär sig 
låtar att spela så har föräldrarna möjlighet att se framförandet på andra sätt än att 
ta sig tid till att komma till skolan vid bestämda tider för att se sina barn uppträda. 
Idag kan framträdanden spelas in och läggas ut på YouTube där föräldrar, 
farföräldrar, stora släkten och vänner ta del av det som eleverna spelar och 
sjunger. Användningen har blivit mycket enklare också. Mattis berättar om att han 
i början av sin lärarkarriär kunde lyssna på låtar och skriva ner texten för hand 
som tog enormt mycket tid. Idag går han bara ut på internet och hämtar de texter 
på de låtar som han behöver. 
 

Markus, 71 
När Markus först börjande använda datorer i sin undervisning i slutet på 1980-
talet så var det många elever som tyckte att det var spännande med det nya. Han 
tror att det kan ha varit till fördel att han och skolan han arbetade på låg lite i 
framkant för användningen, och att människor då kunde inse att det går att 
använda datorn till annat än spel. Om han skulle undervisa idag så tror Markus att 
det skulle skapa enorma möjligheter med att skapa musik om man använde de 
program och hårdvaror som finns idag. 
 

Maja, 26 
Maja ser att ha översikt på sitt material och att eleverna kan ha översikt på sitt 
som en av fördelarna med digitala verktyg i skolan. Det spelar sällan roll var man 
sitter för att kunna ta del av skolrelaterade saker eller för att kommunicera med 
någon om någonting. Hon ser användandet som platsoberoende allt som oftast. 
Lättillgängligheten med att hämta information av olika slag och att användandet 
blir synonymt och kopplat med den samhälleliga utvecklingen som digitaliseras 
allt mer. 
 

Mikael, 34 
Flexibiliteten är det ord som Mikael ser som synonymt med digitala verktyg i 
förhållande vilka fördelar som han ser med det. I och med att internet och trådlösa 
uppkopplingar så blir det en annan tillgänglighet som skapar möjligheter för 
lärandet. Eleverna har lätt att hitta låtar men tillgängligheten skapar även 
möjligheter för honom som lärare i förberedelsestadiet av lektioner. Han ser också 
digitala verktyg som en fördel i skapandet som eleverna ofta får göra. Att få 
datorn till hjälp tror han hjälper till att få skapandeprocessen att kännas mer på 
riktigt.  
 

Sammanfattning 
Lättillgänglighet, tidssparande och enkelhet är tre ord som kan sammanfatta vad 
samtliga informanter upplever är fördelar med digitala verktyg. Att ha material 
samlat på en och samma plats som också enkelt går att dela med elever och 
föräldrar skapar mycket utrymme för annat, då det allt som oftast sparar tid för 
informanterna. Mattis menar att han nu med hjälp av digitala verktyg kan göra 
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uppgifter och lektioner som inte gick att göra på samma smidiga sätt sedan innan. 
Maja upplever digitala verktyg och internetuppkoppling som platsoberoende 
vilket gör att kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar sällan behöver 
vara bundet till en specifik plats, tid eller utförande, något som Marias fördelar 
även understryker. Mattis lägger också viss vikt på det platsoberoende 
perspektivet, och förklarar att med YouTube kan uppträdanden och andra 
redovisningskopplande uppgifter publiceras för att föräldrar, släkt och vänner på 
enkelt vis kan se elevers prestationer när de vill. Vilket är positivt i dagens 
stressade samhälle men också för att slippa långa resor och tidsprioriteringar för 
detta, enligt Mattis. 
 

Nackdelar med digitala verktyg 
Vilka	   nackdelar	   ser	   informanterna	  med	   digitala	   verktyg?	   Det	   är	   detta	   som	  
presenteras	  i	  följande	  text.	  
	  

Maria, 31 
Att eleverna idag får det mesta serverat på grund av läroplattformen och 
molntjänster så finns det en risk att det egna ansvaret försvinner, tror Maria. 
Eftersom många av läxorna eleverna får läggs ut på plattformen så behöver 
eleverna inte lyssna eller ta eget ansvar för att komma ihåg vilka läxor de har, 
utan kan att de bara hemmavid kan titta på nätet vad de ska göra till nästa lektion. 
Föräldrarna kan alltid ha kontroll på vad som händer i barnets skola, vilket både 
kan vara en fördel och nackdel. Nackdel i att de på ett sätt sopar framför deras 
barn och blir så kallade curlingföräldrar i förhållande till barnets skolgång. 
Barnets eget ansvar för sin egen skolgång försvinner när allt blir så lättillgängligt. 
Den sociala interaktionen blir även lidande när eleverna, som på Maria skola, har 
varsin bärbar dator då de flesta sitter vid sina datorer under rasterna. Även 
telefonen har en negativ inverkan på interaktionen mellan eleverna då Facebook, 
spel och musiklyssnande tar överhanden i skolans korridorer. 
 

Mattis, 42 
Mattis ser som sagt många fördelar med digitala verktyg, men påpekar att det inte 
gör någon nytta alls om det används som barnvakt. Han upplever att det viktiga är 
att hitta en balans men att det är där som det stora misstaget oftast görs, att det blir 
för mycket hela tiden. Han uttrycker att han är mån om att det är väldigt viktigt att 
barn får röra på sig. I och med det stora användandet av datorer och pekplattor så 
finns det många femtonåringar idag som har förslitningsskador av för mycket 
användande och han tror att det finns mycket att jobba med på den punkten. Han 
säger att han egentligen anser att det är dumt med bärbara datorer till varje elev 
just på grund av att de flesta sitter helt fel vid användandet av dem. Just det att 
man sitter framåt böjd gör att man får ont i nacken tillslut. Han berättar att han 
själv under varje period som det ska skrivas omdömen får väldigt ont i sina armar. 
 
Att det kan bli en del krångel med skärmar som går sönder och hårt slitage 
överlag gör ju att det skapar lite problem ibland. Elevernas handhavande är ofta 
väldigt vårdslöst, vilket så klart borde förbättras så att alla elever hela tiden har en 
fungerande dator. 
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Markus, 71 
Huvudsaken i Markus lärandesituationer under åren han arbetade med datorer var 
att använda datorn till det den var bra för och inte till allting. Han ser fortfarande 
på böcker som ett viktigt verktyg och att information finns att hämta där som inte 
finns tillgänglig på internet. Han säger att man inte får tappa bort andra 
informationskällor som t.ex. böcker bara för att Internets sökmotorer är så enkla 
att använda. 
 

Maja, 26 
Maja tror att användandet av digitala verktyg kan skapa statiska lärandesituationer 
och menar att det hon som lärare vill förmedla i dialog med eleverna försvinner då 
mottagligheten förändras på grund av att datorn tar delar av den uppmärksamhet 
som hon i normala fall skulle få utan datorer. Men hon tror att det mesta är en 
anpassningsfråga och tänker att utvecklingen tar sin tid innan man lär sig hur 
användningen ska bli så ultimat som möjligt. 
 

Mikael, 34 
Datorer och teknik överlag med lättillgängligheten skapar inte bara fördelar för 
Mikaels del, utan gör också att användningen kan bli till ett störningsmoment, 
speciellt om man måste lämna elever ensamma i ett rum. Efter som att det är så 
mycket annat man kan göra med datorn eller telefonens hjälp så gör det att 
undervisningen kan få lida av det om uppgiften i sig inte är intressant nog. Men 
han ser som att det problemet är störst i yngre ålder som i år 6 och 7 på den skolan 
han arbetar på. Årskurs 9 på hans skola är de första eleverna som fick egen bärbar 
dator i år 7 och han märker att det är större skillnad nu mot då. Sen om det har 
med mognad eller det faktum att de har haft egen dator länge vet han inte, men 
han ser att dator som störningsmoment tar inte alls samma negativa uttryck bland 
de eleverna.  
Han tror att för mycket användande av datorn i ett musikaliskt perspektiv kan göra 
att man tappar det rent musikaliska. Han vill inte se att datorn tar över helt utan 
vill att man ska värna om musiken och att eleverna ska utvecklas genom att lära 
sig spela och sjunga. 
 

Sammanfattning 
Nackdelarna för många av informanterna är oftast förknippade med elevernas 
användande. Maria upplever den ständiga tillgängligheten med läxor och 
uppgifter via läroplattformar som att elever tappar ansvarsfullhet då de alltid vet 
var läxor och uppgifter finns. Uppmärksamheten försvinner under lektionstid och 
eftersom också Mikaels elever har egna datorer och telefoner blir oftast digitala 
verktyg till störningsmoment om de inte helt och fullt är integrerade under 
lektionstiden. Något som även Maja syftar på då hon tror att datorer och 
mobiltelefoner kan skapa statiska lärosituationer när elever inte tycker något är 
intressant nog t.ex. då hon har genomgångar för klasser. Nackdelar för Mattis del 
är när datorer används under lektioner på fel sätt, och tycker det är negativt när 
eller om lärare använder datorer för att få tiden att gå, och som inte har något 
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egentligt lärandesyfte. Han påpekar också den icke fysiska rörlighet som kan 
orsaka skador hos elever men även hos honom själv. Obekväma ställningar vid 
ständigt användande kan orsaka stelhet i armar och nacke, och tillslut 
förslitningsskador. Markus uttrycker viss oro över att datorer tillslut kommer att 
göra att andra informationskällor som t.ex. böcker och sångböcker kommer att 
glömmas bort då enkelheten med internet är så total. Mikael förklarar att han 
tycker att musicerandet fortfarande är viktigast i sin roll som musiklärare där 
datorer kan komma att ta bort det fokuset. Han anser att musicerandet handlar om 
att spela och sjunga, vilket digitala verktyg inte bidrar till i så stor utsträckning.  
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Diskussion 
	  
Under detta avslutande kapitel kommer uppsatsens resultat att diskuteras i 
kombination med mina egna tankar, som också kopplas till den litteratur och teori 
som fanns att läsa tidigare i uppsatsen. Under rubriken Metoddiskussion fokuserar 
jag på att diskutera positiva och negativa aspekter på mitt metodval och 
genomförande. Under Resultatdiskussion kommer jag först att diskutera 
uppsatsens resultat utifrån studiens syfte och därefter med uppsatsens fråge-
ställningar som underrubriker kommer diskussionen att fokusera på att nå fram till 
att svara på de frågeställningar som legat till grund för denna uppsats. Detta med 
hjälp av den litteratur och teorier som är av störst betydelse för det berörda ämnet 
som också tagits upp tidigare i uppsatsen.  
 

Metoddiskussion 

 
Då urvalet av informanter från början var tänkt att ha en tydlig ålders- och 
generationsspridning mer än vad det slutligen blev, kan jag i efterhand önskat att 
jag sökt mer och längre efter informanter där minst en man och kvinna från varje 
årtionde deltog. Med start på 1940-talet till slutet på 1980-talet skulle ha inneburit 
att fler informanter deltagit som i sin tur resulterat i ett något mer mångfacetterat 
resultat. Även om just resultatet från denna studie visar stora likheter, lärarna 
emellan, så visar andra studier så som Manfred Scheid och Tommy Strandbergs 
(2012) tidigare nämnda studie att skillnader finns i åsikter och kunskap om de 
digitala verktygen. 
 
Vid intervjutillfällena använde jag mig av den kvalitativa intervjumetoden och 
utgick från det kvalitativa perspektivet som tidigare nämnts. Detta var svårare än 
jag kunnat förutse, eftersom öppna frågor ska vara i fokus. Även om mina 
förberedda frågor vad skrivna som öppna frågor, så blev det ett problem i 
utförandet då tanken också är att intervjun ska mynna ut till att bli som ett samtal. 
Detta gjorde att jag ville omformulera mina frågor till att passa in i samtalet, 
vilket gjorde att de blev till ja och nej frågor allt som oftast. Trots risken att svaren 
kunnat bli korta och ofullständiga på grund av omformuleringarna upplevde jag 
ändå att intervjuerna blev naturliga och av samtalskaraktär. 
 
Metoden, eller det som informanterna berättar, blir dock inte mindre trovärdig 
eller ”sann” även om datainsamlingen hade kunnat ske på annat vis. Enligt den 
hermeneutiska teorin kan sanning vara sanning när den är beroende av individens 
livsvärld (Hartman, 1997). Kompetensen som informanterna upplever behöver 
inte vara likvärdig jämfört med andra kunniga människor inom musik och digitala 
verktyg, men är det just på grund av att det är sanning för dennes livsvärld. 
 

Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna uppsats har varit att få djupare kunskap om hur musiklärare, 
utifrån generation, erfarenhet och intresse hanterar den digitala utvecklingen och i 
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sin undervisning förhåller sig till den generation som vuxit upp med den. För att 
förtydliga innebörden av syfteformuleringen var min grundtanke att se på 
musiklärare och deras digitala användande i sina lärarroller och se om det fanns 
skillnader i användningen beroende på ålder, erfarenhet och intresse. Det talas en 
del om de generationer som växer upp och exponeras för modern ny teknik i tidig 
ålder, därför var det intressant att se om musiklärare upplever en skillnad i sitt 
eget användande jämfört med kollegor, arbetsplats och elever. Digitala infödingar, 
som Marc Prensky (2001) talar om, har fördelar i hanteringen av digitala verktyg 
och jämför detta med att lära sig ett språk. Att lära sig ett språk från tidig ålder gör 
att språket blir flytande till slut och något som är naturligt. Den digitala 
utvecklingen har samma påverkan, enligt Prensky, vilket i sin tur skulle innebära 
en stor skillnad i digitala infödingars och immigranters användande.  
Informanterna i denna studie upplever inte en stor skillnad i elevernas kunnande 
jämfört med deras eget. Två av informanterna är födda på 1980-talet vilket enligt 
Prenskys idé betyder att de är digitala infödingar. Men Majas och Marias svar om 
användande skiljer sig inte mot de övriga informanternas. Det blir tydligt att det 
för dessa informanter handlar om intresse och att de sett möjligheter med att 
använda sig av digitala verktyg i undervisningen. Ett fåtal elever visar alltid någon 
gång god kunskap inom specifika områden i undervisningssammanhang, men 
mycket talar för att det då handlar om specifika intressen om antingen det digitala 
verktyg som i stunden används eller om det musikaliskt kopplade momentet. 
Resultatet i min undersökning visar att kunskapen och intresset var likartat bland 
alla informanter. Det skulle kunna tyda på att Adams och Pente (2011) som 
kritiserade och motsatte sig Prenskys idé om digitala infödingar och immigranter 
hade rätt, i relation till den här studien. 
 
Tidigare nämndes Hanken och Johansens (2004) musikdidaktiska utgångspunkter, 
som handlade om att alla musikpedagoger har sitt sätt att behandla och verka i sin 
undervisning. De talar bland annat om musikpedagoger som har en allmän-
pedagogisk utbildnings- och erfarenhetsbakgrund som betyder att musik-
pedagogiken bara är en del av den totala ämneskunskapen. Musiklärarna som 
deltog i denna studie kan mer eller mindre alla kategoriseras och placeras i en 
sådan grupp. Det är det bara Mikael och Mattis som undervisar i musik som enda 
ämne medan Maria, Maja och Markus alla undervisar/undervisade i två ämnen. 
Jag vill tolka detta, i och med det breda användandet av digitala verktyg, att det 
musikdidaktiska perspektivet och den allmänpedagogiska utbildnings- och 
erfarenhetsbakgrunden skapar bredare kunskap än bara musik. Ett teknologiskt 
perspektiv kan läggas till eftersom all användning av digitala verktyg inte endast 
infattar musik. 
 
Något som förvånade mig under skrivandets gång var hur lika åsikterna och 
användandet hos informanterna var. Generation och ålder har i denna studie inte 
varit en betydande faktor. Detta förvånade mig också. 
 

Hur beskriver musiklärare sin användning av digitala verktyg? 
 
Som resultatet visar liknar informanternas användande varandra i mycket hög 
utsträckning. Användandet fokuserar till största delen till att leta låtar via 
YouTube och Spotify men också genom att leta ackord och sångtexter. Detta 
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stämmer överens med Scheid och Strandbergs (2012) undersökning som 
visserligen är kopplat till elevernas användande under lektionstid. Men i övrigt 
stämmer också resultatet från Scheid och Strandbergs undersökning med att lärare 
allt som oftast använder datorer till planering. Den skillnad som jag kan se i 
jämförelse med deras undersökning med det resultat som presenterats i denna 
uppsats är att inspelningsteknik ges ett större utrymme hos informanterna. 
Garageband är det mjukvaruprogram som nämns av nästan alla informanter utom 
av Markus eftersom han pensionerades innan Garageband utvecklades till det 
program det är idag. Däremot så har det egna skapandet varit i fokus hos alla. 
Markus använde sig i slutet på 1980-talet och under större delen av 1990-talet åt 
att använda datorer på liknande sätt som Garageband idag används. Av de fem 
informanterna använder alla Apple-produkter där Garageband är det program som 
används i störst utsträckning. Men användandet skiljs ändå åt då eleverna på tre 
av informanternas arbetsplatser har tillgång till egna Mac-datorer i jämförelse 
med att använda en Mac-dator för eget bruk eller speciella användningsområden 
som faktiskt alla informanter gör eller har gjort. Eftersom datorer och 
programvaror ständigt utvecklas och användarvänligheten ökar, tror jag även att 
användningsområden i skola, och i detta fall musikundervisning, förenklas och 
utvecklas så länge lärare finner intresse i att följa med i den nya utvecklingen. 
Beskrivningarna som gjordes av lärarna som deltog i denna studie visar på ett 
engagemang för att lära sig ny teknik, antingen via ett eget vunnet intresse eller 
genom god kommunikation med arbetsplatsen som möjliggör fortbildning i 
samma takt som utvecklingen. 
 
Lärarnas användning av digitala verktyg har allt som oftast en klassrumsdidaktisk 
koppling, som Uljens (1997) talar om, då verktygen används i mångt och mycket 
för att underlätta och förtydliga de element i undervisningen som lärarna menar 
kräver sådana hjälpmedel.  
 
De positiva aspekterna av informanternas användning av digitala verktyg är fler 
än de negativa. Effektivisering har stor betydelse och sammanfattas med orden 
lättillgänglighet, tidsparande och enkelhet.  
 
Markus var den enda av informanterna som under sin tid som lärare inte hade 
möjlighet att använda sig av storbildsprojektor i klassrummet. Det beror stor del 
på utvecklingen av den typen av verktyg och på att priset under 1980- och 1990-
talet var alldeles för högt. Men genomgångar hölls ändå på liknade sätt via en TV 
under denna period av informanten. Men de resterande fyra informanterna har alla 
tillgång till projektor i klassrummet där presentationer av föreläsningar och 
videovisning är det vanligaste användningsområdet. SMART board kommer på 
tal ett flertal tillfällen under intervjuerna men är inget som används idag av de 
deltagande. Tanken med SMART board är att kunna använda den som en 
projektor till sin dator men också kombinera detta med att använda den som en 
klassisk ”svarta tavlan” eller nyare white board. Behovet verkar dock inte finnas 
för det senare nämnda området, då presentationer av genomgångar oftast kan 
göras på förhand och i sin tur användas flera gånger. Justeringar görs så i 
efterhand. Maja uttrycker att hon skulle vilja få tillgång till en SMART board i 
klassrummet, samtidigt som hon talar om att hon använder sig mycket av att 
skapa presentationer i program som Microsoft Power Point men också 
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webbaserade program som enkelt hjälper henne att utveckla och göra snygga 
presentationer. 
 

Hur påverkar digital implementering musiklärares arbetssätt? 
 
Det som alla är överens om i resultatet är att digitala verktyg gör saker enklare 
och sparar tid. Detta inbjuder till effektiviseringen som i sin tur bör skapa 
möjligheter till att tid kan läggas på annat. Hylén (2011) menar dock att det inte 
alltid är uppenbart att digitala verktyg påvisar effektivisering för elever eller 
lärare, men säger vidare att det ändå finns forskning som säger att digitala verktyg 
förbättrar undervisningen på ett eller annat sätt. Mattis berättade om när han i 
början av sin lärarkarriär ägnade allt för mycket tid med att lyssna och skriva ner 
låttexter samt att vänta på CD-skivor som skulle skickas med post. Digitala 
verktyg som datorer och internet har gjort att en persons arbete finns tillgängligt 
för alla. Eftersom informanterna i denna studie uttrycker sig mycket positivt om 
digitala verktyg och ny teknik upplever jag att det kan uppstå frustration när andra 
lärarkollegor eller arbetskollegor inte är beredda att arbeta för digitala verktyg i 
samma utsträckning som de själva gör i skolan. För informanterna verkar det 
gemensamma problemet vara att det i många fall implementeras allt för lite 
digitala verktyg i den allmänna undervisningen i skolan. Upplevelsen kan då bli 
att teknikrädda, eller teknikmotståndare blir till ett problem där samarbeten och 
utvecklandet av IT försvåras. 
 
En ständig tillgång till internet och video- och musiktjänster gör att det idag är 
enklare att följa med i populärkultur, men även annan musik så vida man vet 
vilken typ av musik man letar efter. Maria och Maja uttryckte båda att de vill följa 
med i vad eleverna lyssnar på i stunden, något som digitala verktyg hjälper till 
med speciellt i sökandet av sånger att spela och sjunga på lektionstid. Men denna 
yttre påverkan av musikintag kan, enligt mig, påverka lärare negativt och ta 
alldeles för mycket tid i anspråk. Frågan handlar om varför vissa lärare känner 
behov att följa med i populärkultur. Jag tror att det kan bero på en vilja vara en 
bra lärare i tiden. Om den typen av erövringar ensidigt tar över de uppdrag som 
läraren har, kan musikundervisningen upplevas som i fara, enligt min mening.  
 
Det går att ana att den push-metod som var av störst användning i det tidiga 
spridandet av digitala verktyg under 1970-, 1980- och 1990-tal är den metod som 
hållit sig kvar till idag (Riis et al, 2000). Musiklärare såg under 1980-talet 
möjligheterna med verktygen vilket också speglar sig i informanternas 
användande. Informanterna använder sig, och fortbildar sig inom de områden de 
själva ser sig behöva utveckla, även om de gör det med de förutsättningar som 
stat, skola och skolledning ger i form av ramfaktorer.  
 
Med de digitala verktyg och det medieekologiska perspektiv som Scheid och 
Strandberg (2012) använde sig i sin undersökning så måste man förstå att en 
bredare digitalisering också innebär att något i undervisningssammanhang 
försvinner. Vilka moment i den ”traditionella” musikundervisning har försvunnit 
för att ge plats för digitaliseringen? En oro finns hos några av informanterna, som 
uttrycker det olika starkt, att det faktiska hantverket med att spela och sjunga 
kommer att försvinna. Om push- och pull-metoder, och statens inverkan på vad 
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som ska finnas i undervisningen är så pass stark, kan det finnas en risk att det som 
många musiklärare vill ha fokus på försvinner. Detta kan skilja sig åt beroende 
t.ex. på de musikdidaktiska utgångspunkter som Hanken och Johansen (2004) 
talar om. Dessa utgångspunkter kan innebära olika nivåer av acceptans av 
digitaliseringen av musikämnet, men bland de intervjuades åsikter upplevs inte 
skillnaden radikal eftersom användandet ter sig väldigt lika och också är 
intressebaserat. 
 

Hur upplever de sin kompetens i att arbeta med digitala verktyg? 
 
Eftersom intressenivån för att implementera digitala verktyg i undervisningen på 
så bra sätt som möjligt varit en gemensam nämnare bland informanterna så finns 
även kompetensen där. Det egna intresset har styrt många av informanterna till att 
lära sig och finna reda på information själva om hur vissa verktyg kan användas 
på bästa sätt. Med intresset uppnås också en viss kompetens som också gör det 
möjligt för informanterna att själva lära sig mer om de saker som de menar att de 
behöva lära sig mer om. Det är uppenbart i denna studie att generation eller ålder 
inte är betydande för att utveckla ett intresse eller för det faktiska användandet av 
digitala verktyg i musikundervisning. Kanske beror detta på den tidiga 
implementeringen av digitala verktyg i musikundervisningen som skedde på 
1980-talet som Nilsson (2002) talade om, som visade att musik och digitala 
verktyg har en naturlig koppling? Fortbildning från arbetsplatsens sida är inte 
alltid självklar för informanterna och det gemensamma verkar vara att man själv i 
så fall väljer vad man vill fortbilda sig i, vilket i sig visar att kompetensnivån hos 
informant-erna är så pass hög att de själva vet vad de behöver eller vill lära sig 
mer om. Markus köpte sin egen dator på 1980-talet som ett resultat av att han ville 
lära sig mer, medan Maria talar om sin egen användning som något som växt fram 
mer och mer. Hon berättar att hon inte skaffade mobiltelefon förrän vid 18 års 
ålder, vilket underförstått är ovanligt sent i dagens samhälle. Intresset är som 
tidigare en viktig faktor för att göra kompetens bestående, men som 
uppenbarligen tar form i olika situationer, beroende på generationstillhörlighet, 
enligt denna studie. Denna studie har visat att generation och ålder inte varit 
betydande för användandet av digitala verktyg för musiklärare. Det är dock viktigt 
att tydligt påpeka att slutresultatet inte kan ses som allmängiltigt för musiklärare i 
ett större och bredare sammanhang. Vana och användande för samtliga 
informanter i denna studie liknar varandra på flera sätt. Det som framkommit 
under intervjuernas gång är att det digitala användandet på informanternas 
arbetsplatser ofta skiljer sig åt då intresset att använda digitala verktyg inte är lika 
tydligt bland alla kollegor, oavsett ålder. 
 

Hur menar lärarna att ramfaktorer inverkar på digital 
användning?    

  
Huruvida skolor väljer att arbeta med IKT och digitala verktyg verkar ha olika 
mycket betydelse för klassrumsanvändandet. Skolor som satsar på det så kallade 
”en-till-en”-konceptet gör att lärare och elever ökar möjligheterna för att vara i 
ständig kontakt med internet och mjukvaror i fler moment i all 
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musikundervisning, där den kan ta större och mindre plats i momenten men där 
den alltid kommer till användning. Läroplattformen som finns för att fylla i 
närvarolistor, ha kontakt med elever och betygssättning är bara några av de saker 
som det idag används till. Maria berättade att hon tidigare arbetat på en skola där 
alla elever kunde få tillgång till varsin dator, men detta via en vagn med bärbara 
datorer som av läraren var tvungen att bokas och hämtas. I jämförelse med hennes 
nuvarande arbetsplats ser hon det mycket mer effektivt och nyttigt att eleverna har 
varsin dator, mycket pågrund av att hon som lärare inte behöver ödsla tid för att 
boka och hämta datorer. 
 
Något som verkar ha stor betydelse för implementering av digitala verktyg är 
arbetsplatsen. Arbetsplatsen som ramfaktor med en skola och ledning som vill och 
skapar möjligheter för digitala verktyg och dess användning. Tre av informanterna 
är själva involverade i eller var involverade i att utveckla IT-användningen på sina 
skolor. Hylén (2011) talade om en modell för att hjälpa utveckling av datorer. Han 
gjorde detta genom ett visa på ett diagram som används i Nederländerna som visar 
att det finns många aspekter som måste till för att få en skolas IT-utveckling att 
fungera. Lärarens kunskaper och färdigheter mäts med skolans tillgång till datorer 
men också genom skolans vision och ledarskap. En lärares helt egna intresse för 
ett utvecklade av IT och digitala verktyg på en skola skulle vara svårt, även om 
Markus på 1980-talet var i en likande sitts. I hans fall hjälptes han av att samhället 
och andra skolor utvecklades inom IT-området vilket gjorde det enklare för 
honom att få med skolans ledning och lärare på tåget. 
 
Det börjar bli allt mer tydligt att digitala verktyg i sig kan betraktas som en 
ramfaktor, vilket det också gör men i en bredare betydelse. Med Lgr 11 och 
samhällets implementering av digitala verktyg och IT börjar det bli oundvikligt att 
inte se på digitaliseringen som en självklar del i skolan. Att inte ha en e-
postadress, uppkoppling hemma eller ens en dator hemma börjar bli allt mer 
ovanligt och kan ibland ses som udda i vissas ögon. Maria nämner själv att hon 
har elever med annorlunda hemsituationer som gör att tänket med att vara ständigt 
uppkopplad inte alls är synonymt med alla hem, även om hon uttrycker att det är 
extremt få elever som har det så. De fysiska ramfaktorer som Hanken och 
Johansen (2004) talar om har stor vikt i musikundervisningen, men eftersom 
digitala verktyg implementerats allt mer i alla ämnen så kanske digitala verktyg 
måste ses som en ramfaktor som står på egna ben. 
 

Slutord och förslag på vidare forskning 
	  

Informanternas användande av digitala verktyg skiljs inte åt i någon större 
utsträckning i denna studie, utan ter sig väldigt likartad ut i den 
musikundervisning de bedriver eller har bedrivit. Även om det kan förväntas att 
elever tillförskaffat sig bättre kunskap om digitala verktyg i samband med digital 
utveckling upplevs inte detta som ett problem i de studerade undervisnings-
sammanhangen.   
Av de intervjuade informanterna finns ingen motvilja mot att använda sig av 
digitala verktyg i sitt arbete, snarare tvärtom. Eftersom digitala verktyg allt som 
oftast skapar effektivisering och gör arbetsuppgifter enklare för både lärare och 
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elever finns det ingen anledning för informanterna att inte använda sig av dem. 
Att både elever och lärare har varsin dator gör antagligen undervisningen lättare. 
En av informanterna som var verksam från mitten av 80-talet till början av 2000-
talet upplevde att arbetet underlättades när eleverna hade varsin arbetsstation att 
tillgå.  
 
Under denna uppsats gång har jag blivit djupare insatt i hur lärare använder sig av 
digitala verktyg, men också införskaffat djupare kunskap om samma ämne men i 
ett bredare perspektiv, där tidigare forskning varit central. Men eftersom detta 
varit en liten studie skulle jag vilja presentera några tankar och förslag på vidare 
forskning med utgångspunkt från denna studie. 
 
Digitala verktyg i alla ära, men hur viktigt är det för själva musiklärandet? Jag 
skulle vilja se forskning som det musikaliska lärandet med och utan digitala 
verktyg för att se om verktygen har en verklig betydelse i användandet. Att 
digitala verktyg används i musik-undervisning idag är något som bekräftas i 
denna studie, men som även är en del av nya läroplanen. Det som vore intressant 
att veta är om lärandet i musik faktiskt är effektivare och enklare med hjälp av 
digitala verktyg.  
 
Mycket forskning har gjorts och kommer att göras om musiklärare och digitala 
verktyg. Speciellt i kombination med att de digitala verktygen utvecklas kommer 
läraryrket förändras. Kommer eventuella digitala infödingar eller immigranter 
vara del av diskussionen huruvida det finns en fördel i användandet eller inte? 
Många frågor finns fortfarande om musiklärarens framtid, då denna uppsats 
endast skrapat lite på ytan. Dessa frågor kan eventuell vidare forskning svara på. 
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Bilaga 1 
 
Apple 
Apple är ett datorföretag som grundades 1976 av Steve Jobs, Steve Jobs och 
Ronald G. Wayne som idag skapat moderna och enkla datorer, mp3-spelar och 
telefoner med eget operativsystem. 2009 omsatte företaget 65 miljarder dollar. 
 
Dongel 
Dongel är en fysisk hårdvarunyckel. Det skyddade programmet skickar signaler 
till dongeln som svarar med en kod som programmet godkänner.  
 
Musical Instrument Digital Interface 
Vanligen kallat MIDI, är ett seriellt elektroniskt gränssnitt ämnat för musikbruk. 
De flesta digitala synthesizrar och andra keyboards byggda efter 1984 nyttjar 
MIDI som ett sätt att kommunicera med datorer, 
andra keyboards, trummaskiner, sequencers, ljudmoduler och kringutrustning. 
MIDI-protokollet överför inte ljud utan endast meddelanden om vilka instrument 
och toner som skall spelas eller förändras. 
  
Skype 
Skype är ett gratis program för IP-telefoni som kan användas på datorer och 
telefoner. Samtalen kan ske med bara ljud men också med video. 
 
SMART board 
SMART board är en märkesspecifik så kallad interaktiv skrivtavla kopplad till en 
dator och bildprojektor. Förutom att ”traditionellt” använda den som 
projektorduk, så går det med hjälp av specialutformande pennor eller ens egna 
fingrar att navigera sig som på en vanlig dator eller använda specialutformade 
program som används som en klassisk whiteboardtavla m.m. 
 
YouTube 
YouTube är en webbsida för videoklipp där vem som helst kan ladda upp 
videoklipp. Sidan har funnits sedan 2005 där det dagligen laddas upp 100 000 
videoklipp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 2 
Hej!  
 
Mitt namn är Joakim Henriksson och skriver för tillfälligt mitt examensarbete. Jag 
har sedan 2009 studerat på Umeå Universitet för att bli musik- och engelskalärare, 
men har sedan hösten 2013 bosatt mig i Örebro med hopp om att börja arbeta här 
när examensarbetet är färdigt. Under min utbildning, men även privat så har 
teknologi varit ett stort intresse för mig, speciellt i musikaliskt syfte. Därför 
kommer detta examensarbete beröra detta. 
 
Syftet med mitt examensarbete är att utreda hur musiklärare beroende på 
generation, erfarenhet och intresse hanterar den digitala utvecklingen och i sin 
undervisning förhåller sig till den generation som vuxit upp med den.  
 
För att göra detta vill jag intervjua ett antal lärare, var för sig, där frågorna 
kommer handla om just dennes förhållande till deras användande av digitala 
verktyg och användande i framtiden. Nedan så finns de forskningsetiska krav som 
ligger till grund för min studie. En intervju kommer att ta mellan 30-60 minuter 
att genomföra där ljudet också kommer att spelas in. Varken lärarens eller skolans 
namn kommer att redovisas i arbetet. Allt insamlat material kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
 
Resultaten kommer att publicera som ett examensarbete på det Digitala 
Vetenskapliga Arkivet av Lärarutbildningen på Umeå Universitet. 
 
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 enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. 
 
Om möjlighet finns att ställa upp så ber jag vänligen att kontakta mig snarast via 
mail eller telefon som finns nedan. Tiderna som intervjuerna kan ske är relativt 
anpassningsbara för er skull.  
 
Med vänliga hälsningar 
Joakim Henriksson 
Mail: johe0075@student.umu.se 
Mobil: 0709467747 
 
Handledare 
Tommy Strandberg 
Mail: tommy.strandberg@estet.umu.se 
Tel: +46 90 786 64 75 
 



	  

Bilaga 3 
 
Kön:  
Ålder:   
Utbildning:  
Yrkeserfarenhet:  
Nuvarande tjänsttitel:  
 

1. Vad lägger du i begreppet digitala verktyg? 
a) I din roll som lärare, när kom du i kontakt med begreppet? 
b) Har ditt användande av digitala verktyg förändrats sedan du först började arbeta som 

lärare, i så fall på vilket sätt? 
 

2. Hur använder du dig av digitala verktyg i din undervisning, och vad använder du för typer 
av verktyg? 
 

3. Hur upplever du elevers kunnande om digitala verktyg? 
a) Upplever du en stor skillnad på elever och deras digitala kunskaper från dina första 

år som lärare till idag, och i så fall på vilket sätt? 
b) Hur upplever du den generation du vuxit upp med gentemot elever idag och den 

digitala utvecklingen i skolan? 
 

4. Hur ser du på den digitala utvecklingen i skolan idag? 
a) Hur har den, positivt eller negativt, påverkat din undervisning? 
 

5. Hur arbetar din skola överlag med IKT (informations- och kommunikationsteknik)? 
a) Skulle din undervisning i förhållande till IKT se annorlunda ut beroende på hur din 

skola arbetar eller arbetat med det? 
b) På vilket sätt skulle undervisningen skilja sig från idag, i sådana fall? 

 
6. Hur upplever du kollegors syn och åsikter om digitala verktyg i undervisningen? 

 
7. Hur eller på vilket sätt skulle du vilja se att den digitala tekniken användes i 

lärandesituationer för att var så ultimat som möjligt för lärandet? 
 

8. Vilka fördelar ser du med det digitala användandet i undervisningen? 
 

9. Vilka nackdelar ser du med det digitala användandet i undervisningen? 
 

10. Har du under din lärarutbildning, eller i ditt yrkesverksamma liv fått eller erbjudits 
utbildning inom digitalt användande? 
a) Om ja, har det berört de ämnen du undervisar i. 
 

11. Har det digitala användandet gjort din musikundervisning enklare eller svårare? Förklara 
på vilket sätt. 

 
12. Hur tror du att din syn på digital teknik kommer se ut om 10 år?  

 
13.  Hur tror du intresse spelar in för att kunna använda digitala verktyg i 

musikundervisningen på ett tillfredställande sätt? 
 
 
 
	  


