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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskaper i hur högstadielärare i musik 

använder digitala verktyg i sin undervisning, samt vad de upplever att dessa verktyg har för 

pedagogiska för- och nackdelar. Ett delsyfte har varit att undersöka vad lärare har för 

ämnesuppfattning, och hur det eventuellt påverkar hur de väljer undervisningsinnehåll. Jag 

har intervjuat fyra musiklärare som undervisar på högstadiet, och detta genomfördes genom 

semistrukturerade intervjuer. Forskningsansatsen har varit hermeneutisk, vilket innebär att jag 

har tolkat och analyserat informanternas svar. Som teoretisk hjälp har jag bland annat använt 

mig av medieekologisk och sociokulturell teori. Resultatet av undersökningen har visat att 

lärarna i stor utsträckning använder sig av digitala verktyg i sin undervisning på liknande sätt, 

genom att använda sig av stora skärmar (projektorer eller smartboard) och även i 

skapandeprocesser genom iPad:s eller datorer. Som pedagogiska fördelar nämnde de att det är 

lätt att skapa något utan att egentligen ha några förkunskaper, då programvarorna och apparna 

hjälper till. Som nackdelar nämnde de att man riskerar att förlora tid till ämnets heliga, vilket 

alla ansåg vara att spela. Detta var även ämnesuppfattningen hos samtliga lärare, som 

poängterade vikten av att använda sig av undervisningsmaterial och teknik som är relevant för 

eleverna. 
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Inledning 

Jag har under mina VFU-perioder som musiklärarstudent stött på lärare som använt 

exempelvis iPad och andra digitala verktyg i sin undervisning – enligt min mening med 

blandade resultat. Jag upplever det som att lärarna inte alltid känner att de har tillräckligt med 

erfarenhet och information när det kommer till undervisning med hjälp av digitala verktyg. 

Detta skulle man till exempel kunna jämföra med undervisningen i exempelvis musikteori 

eller ensemblespel, som jag ofta upplever vara mer strukturerad och enligt vad jag har 

observerat, med större samstämmighet lärare emellan. Jag får stöd för mitt antagande och 

mina observationer i Tommy Strandbergs bidrag till KLÄM – Konferenstexter om lärande, 

ämnesdidaktik och mediebruk där han skriver att ”ett slags konsensus verkar råda mellan 

elever och lärare om vilken musik som skall ingå i undervisningen, med vilka instrument den 

skall produceras och i vilka former den skall framföras.”
1
 

Under min tid som musiklärarstudent har jag kommit i kontakt med en mängd olika digitala 

verktyg som alla har varit mer eller mindre relaterade till musikundervisning. Dels har vi 

lärarstudenter vid Umeå universitets musiklärarutbildning deltagit i ett iPad-projekt på 

initiativ av universitetslektor Manfred Scheid, där vi under höst- och vårterminen 2014 fått 

låna iPads och sedan själva utforska hur de skulle kunna användas i musikundervisning. Vi 

har sedan i grupp diskuterat och bollat idéer med varandra om hur man skulle kunna använda 

iPad och otaliga appar i musikundervisningen. Diskussionerna har haft både lärar- och 

elevperspektiv och har ibland varit helt fria och ibland ledda av lektor Scheid. En del av 

projektet har även varit att åka ut till skolor och träffa lärare som aktivt arbetar med iPad i sin 

musikundervisning. 

Tekniken kommer mer och mer in i skolorna, och utvecklingen går snabbt framåt. Dagens 

skolungdomar, som kan benämnas som nätets infödda (digital natives), och deras lärare, som 

inte sällan skulle kunna kategoriseras som nätets invandrare (digital immigrants) ska nu 

tillsammans använda ny teknik och digitala verktyg i klassrummet.
2
 iPads, datorer, YouTube 

och mobiltelefoner är alla exempel på digitala verktyg som kan tänkas användas i ett vanligt 

klassrum, vare sig det är i musikundervisning eller exempelvis samhällskunskap. Jag väljer att 

använda Marc Prenskys begrepp nätets infödda och nätets invandrare, även om de på senare 

år har fått en del kritik där mycket av den riktar sig mot bristande underlag i hur skillnaderna 

ser ut i nätanvändning mellan så kallade infödda och invandrare.
3
  

 

 

                                                           
1
 Strandberg, Tommy. Teknikförändringar och nya förutsättningar för lärande och undervisning i musik. I: KLÄM 
– Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk, Anders Marner & Hans Örtegren (red.) 87. Nr1. 
84-104. Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2013. 
2
 Prensky, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants.I:On the horizon. Nr 5 (October 2001). MCB University Press.  

3
 Adams, Catherine & Pente, Patti. Teachers Teaching in the New Mediascape: digital immigrants or 'natural 

born cyborgs'? I: E-Learning and digital media. Nr 3 (2011) s. 248 
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Det pekas också på att ålder inte behöver vara den viktigaste faktorn när det gäller kunskap 

om IT utan att även utbildningsnivå, kön och etnicitet har inverkan på IT-kunskaper:  

”[...] net generation membership was a much poorer predictor of Internet know-

how than  higher levels of parental education, being a male, and being white or 

Asian”.
4
  

Studerar man nuvarande läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, (Lgr 11) med en föregående upplaga, Kursplan och betygskriterier 2000, 

(Kursplan 2000), så ser man tydliga skillnader i hur läro- och kursplaneförfattarna och 

Skolverket ser på användningen av digitala verktyg i musikundervisningen. I den äldre 

kursplanen för grundskolan, Kursplan 2000, betonas att den nya tekniken, som benämns IT,  

kan användas så att elever ”utan färdighet på instrument” ändå kan lära sig att skapa musik, 

och lära sig om musikens beståndsdelar.
5
 IT ger även elever möjligheter att kommunicera 

musik gränsöverskridande. Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står dock att 

läsa att vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna.
6
 

I den följande, och i skrivande stund aktuella läroplanen, Lgr 11 och kursplanen för 

musikämnet, har synen på IT och digitala verktyg reviderats. Användning av ”modern teknik” 

som ett medel till att söka kunskap och skapa lärande står skrivet redan i de övergripande 

målen och riktlinjerna för högstadieskolan. I det formulerade syftet för musikämnet står att 

läsa att eleverna ska ges olika förutsättningar att tillägna sig kunskap inom musikämnet. 

Eleverna ska bland annat ges möjlighet att använda digitala verktyg för lärande och skapande 

i olika sammanhang.
7
 

Anledningen till att Skolverket reviderade kursplanerna är för att ta steget in i framtiden, och 

att kunna förbereda eleverna på ”livet i ett samhälle som förändras”.
8
 Skolverket poängterar 

även i detta kommentatorsmaterial till kursplanerna att ”informationsteknologins utveckling 

påverkar arbetet i skolan”.
9
 Skolverket vill helt enkelt att skolan skall hålla takten med 

världen utanför skolan. 

Även om både skolan och eleverna i många fall har stor nytta av digitala verktyg, så kan det 

vara värt att påminna sig själv om att de digitala verktygen som idag används i många skolor 

(exempelvis: iPad, YouTube, etc), inte alltid är framtagna med skolans och 

utbildningssektorns bästa som mål (jämför med läroböcker), utan är kommersiellt gångbara 

verktyg som kommer in i skolan på en legitim väg.  

  

                                                           
4
 Adams, Catherine & Pente, Patti. 2011. s. 248 

5
 Skolverket. Kursplan och betygskriterier 2000. 2:a reviderade upplagan 2008. s. 46 

6
 Ibid. s. 45 

7
 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s. 100 

8
 Skolverket. Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000. s. 7 

9
 Ibid. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskaper i hur fyra musiklärare på 

högstadieskolor arbetar med digitala verktyg i sin musikundervisning, och vilka pedagogiska 

för- och nackdelar de anser att det finns med dem. Ett delsyfte med undersökningen är 

fördjupa kunskaper om musiklärarnas ämnesuppfattningar om musikämnet, och hur dessa kan 

påverka deras val av undervisningsinnehåll.  

Frågeställningar 

Hur definierar musiklärarna begreppet digitala verktyg?  

På vilket/vilka sätt arbetar musiklärarna med digitala verktyg i sin undervisning? 

Vilka föreställningar har musiklärarna om de didaktiska/pedagogiska för- och nackdelar som 

de nya teknikerna tillhandahåller? 

Vilka ämnesuppfattningar har musiklärarna och hur upplever de att dessa påverkar deras val 

av undervisningsinnehåll?  

  



 

8 

 

Begreppsdefinitioner 

Som brukligt är när man läser vetenskapliga texter så stöter man på ord och begrepp som man 

inte alltid är bekant med. Jag skulle därför vilja, med hjälp av litteratur och mina egna 

uppfattningar, försöka definiera begreppen. 

Ämnesuppfattning 

Vissa musiklärare ser musikämnet som ett rekreationsämne där elevernas glädje och lust för 

ämnet är det viktigaste, medan andra lärare anser att det är viktigare att ställa tydliga 

kunskapskrav på eleverna – lärare har således olika uppfattningar om musikämnet. Med 

ämnesuppfattning avses vad man som i detta fall lärare har för grundsyn på ämnets syfte och 

innehåll – vad man som professionell lärare anser att ämnet bör innehålla och var tonvikten 

bör ligga. Bengt Olsson använder och definierar Bernsteins begreppspar det ”heliga” och det 

”profana” som det lärare anser vara heligt inom ämnet, och det som får stryka på foten om 

ämnet av olika anledningar måste bantas när innehåll revideras och nya hjälpmedel 

tillkommer.
10

 

Frede V. Nielsen, dansk musikforskare och professor i musikpedagogik, lyfter i boken Almen 

musikdidaktik fram olika ämnesdidaktiska positioner (även kallade ämnesuppfattningar) för 

musiklärare.
11

 Som exempel på olika ämnesuppfattningar, eller ämnesdidaktiska positioner 

kan man se musikämnet som ett sångämne, där sången utgör innehållet och medel för att lära 

ut något. Musik som spelämne, där ensemble- och instrumentspel står i centrum, och 

skapande av egen musik, samt användande av afro-amerikansk- och populärmusik. Musik 

som samhällsämne, där musikens funktion och bruk i samhället är centralt. Synen på musik 

som ett socialt fenomen, och vilken plats den har i samhället (och vilken plats samhället har i 

musiken). Musik som ett polyestetiskt ämne, där andra estetiska ämnen och konstformer möts, 

exempelvis bild och dans. Detta kan göras exempelvis via musikaler. Musik som ett musiskt 

ämne, där helheten betonas. Denna syn syftar till att utveckla och göra människan till en ”hel” 

person och här är bland annat är känsla och språk centralt.
12

 Nielsen lyfter dock inte fram det 

digitala i någon nämnvärd omfattning, vilket kan bero på att texterna tillkom under slutet av 

90-talet (dvs. innan de digitala verktygens verkliga intåg i musikämnet).  

Att lärare har olika ämnesuppfattningar är kanske inte så konstigt. Lotta Bergman skriver i sin 

doktorsavhandling Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av svenskundervisning i fyra 

gymnasieklasser att lärares uppfattningar om vad ämnet bör innehålla börjar att formas redan 

under lärarnas egna utbildningstid. Hon skriver även att traditioner och värderingar bevaras 

inom lärarkulturen över tid. Var och när läraren har utbildat sig kan alltså ha betydelse för hur 

man senare i yrkeslivet uppfattar sitt ämne.
13

 Att det finns olika ämnesuppfattningar inom 

musikämnet är i sig inte negativt – det är när styrdokument börjar åsidosättas och 

                                                           
10

 Olsson, Bengt. Den IT-medierade musikundervisningens kontext, kärna och äkthet. I Skolämnen i digital 
förändring, Erixon, Per-Olof (red.) s. 77-111. 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. s. 100 
11

 Nielsen, Frede V. Almen musikdidaktik, 2., rev och bearbetad utg., Akademisk förlag, Köpenhamn, 1998 
12

 Nielsen. 1998. s. 163-286 
13

 Bergman, Lotta. Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser. 
2007. 
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undervisningen istället baseras främst på eget kunnande, egna föreställningar och elevers 

intresse som musikämnet får problem och riskerar att undermineras.
14

 

Digitala verktyg 

Skolverket definierar digitala verktyg inom musikämnet som ”programvaror för ljud, 

komposition, notation och inspelningar”.
15

 De skriver även att digitala instrument räknas in 

under kategorin digitala verktyg. Programvaror för ljud skulle kunna vara exempelvis 

YouTube, Spotify, WiMP, som är program för att strömma både video- och musik direkt från 

nätet. Programvaror för komposition, inspelning och ljudredigering skulle exempelvis kunna 

vara Garageband, Cubase, eller appar med till exempel digitala pianon och andra typer av 

digitala instrument. Med datorer kan man spela in ljud, och de flesta mobiltelefoner klarar av 

göra ljudupptagningar. Det är inte heller helt ovanligt att se digitala instrument i 

musikklassrum där bland annat det digitala trumsetet eller den digitala synthen är vanliga. 

Sajten digitalaverktyg.se, som även utger sig för att vara ”En vägvisare och hjälp för digitala 

verktyg i skolan” räknar även projektorer och digital AV-utrustning (audiovisuell) till 

begreppet digitala verktyg.
16

 

IT/IKT 

IT (informationsteknik) eller IKT (informations- och kommunikationstekik) är, enligt 

Svenska datatermgruppen, i princip samma begrepp, men det finns skillnader i hur man har 

använt begreppen rent historiskt. IKT utvecklades ur IT, och det ansågs att IKT skulle vara ett 

mer mångfacetterat begrepp. Jag kommer att använda mig av bägge begreppen i min text.
17

 

IT och IKT innebär de möjligheter som eleverna har att söka kunskap, kommunicera och lära 

sig med exempelvis datorer och annan teknik. Rent konkret kan det vara skolans läroportal 

online, bildredigeringsprogram, Google, etc. Skolverket skriver följande om IT i skolan på sin 

hemsida: 

Elever ska ha tillgång till de läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. 

Efter grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
18

 

Digital utrustning beskrivs således som viktiga redskap i dagens samhälle, samt för elevers 

lärande och deras framtid. 

  

                                                           
14

 Skolverket. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). 2003. s. 144-145. 
15

 Skolverket. Kommentarer till kursplanen i musik. 2011.  
16

 Digitalaverktyg.se. En vägvisare och hjälp för digitala verktyg i skolan.  
17

 Svenska datatermgruppen. Visning ordlisteartikel: informationsteknik, IT. 
18

 Skolverket. It i skolan.  
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Bakgrund 

Datorn i skolan – en kort historisk tillbakablick 

Redan under det tidiga 70-talet så började regeringen arbetet med att föra in datorer i skolan 

och i undervisningen, och projekt inleddes med syfte att undersöka på vilket sätt det skulle 

vara möjligt att använda datorer i skolan.
19

 I början av dessa undersökningar var intresset mest 

riktat mot att undersöka datorn och dess teknik, samt programvara.
20

 En av slutsatserna visade 

att ”datorstöd förefaller vara speciellt fördelaktigt för elever som normalt har problem med 

motivation eller inlärning”.
21

 

I och med 1980 års läroplan för grundskolan, Lgr 80, hade datorn tagit ytterligare ett steg in i 

skolan. Nu hade ämnet datalära blivit ett obligatoriskt inslag i undervisningen. Förutom att bli 

ett eget ämne, så integrerades även arbete med datorer i andra ämnen, till exempel i 

matematikundervisningen och delar av undervisningen i samhällskunskap.
22

  

I följande läroplan, Lpo 94, var ett av grundskolans kunskapsmål att eleverna skulle kunna 

använda ”informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”.
23

 1994 

tillsatte även regeringen en kommission, IT-kommissionen, som skulle verka för att främja 

användningen av informationsteknologi i hela landet. I IT-kommissionens betänkande från 

1995 står följande att läsa om IT-användningen i skolan:  

Alla elever i skolan skall lära sig använda IT. På så sätt kan undervisningsmiljön 

förnyas, pedagogiken utvecklas och inlärningen förbättras. Därmed frigörs 

kreativiteten hos både lärare och elever. Det ger ökade möjligheter till personlig 

utveckling och framgång i yrkeslivet.
24

 

Vidare i betänkandet står även att alla högskolor och universitet ska vara ledande inom IT-

användning, och att IT ska fungera som kommunikationsmedel både inom riket, men även 

internationellt. Betänkandet kommer även fram till att flickors intresse för användningen av 

informationsteknologi ska stimuleras och utvecklas.
25

 

Problemområde 

Skolan har egentligen varit under digitalisering under de senaste 20-30 åren, men 

digitaliseringsprocessen tog rejäl fart först under 90-talet då internet kom in både i hushållen 

och i skolan i och med att tillgängligheten ökade och kostnaderna blev överkomliga för fler.
26

 

Prestandan på de datorer vi hade tillgång till i hemmet och i skolan på 90-talet var mycket 

                                                           
19

 Jedeskog, Gunilla. Lärare vid datorn: sju högstadielärares undervisning med datorer 1984-1994, Univ., 
Linköping, 1996. s.16 
20

 Jedeskog. Lärare vid datorn: sju högstadielärares undervisning med datorer 1984-1994. s. 17 
21

 Ibid. s. 17 
22

 Ibid. s. 18   
23

 Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94. 2006. 
24

 SOU 1994:118. IT-Kommissionen. Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga. 1994. Stockholm, 
Statsrådsberedningen. s. 7 
25

 SOU 1994:118. 1994. s. 7 
26

 Hylén, Jan, Digitaliseringen av skolan, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund. 2010. s. 5 
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lägre än vad i princip alla skolelever idag har i sina mobiltelefoner, och vi har tillgång till 

internet nästan var och när vi vill. Dagens ungdomar är, som Prensky benämner dem, digitala 

infödingar, medan många av deras lärare är digitala invandrare. Med detta följer att många av 

dagens lärare känner att de vill utveckla sin IT-kompetens.
27

  

Om man gör internetsök på fortbildningskurser för musiklärare på kommunala musikskolor så 

är det kurser som exempelvis ”Kom igång med iPad” eller ”Digitala verktyg – nya 

möjligheter i musikundervisningen” som kommer upp som sökresultat.
28

 Enligt Musiklärarnas 

Riksförening så var de populäraste (de mest sökta) fortbildningskurserna i slutet av år 2013 

”Klassrumsmusicerande med barn i yngre åldrar” och ”Digitala verktyg i 

musikundervisningen”.
29

 Skolinspektionen bekräftar i sin kvalitetsgranskning från 2011 att 

musiklärarnas behov av kompetensutveckling är stort.
30

 Detta är dock ingen nyhet, då 

Skolverket redan i augusti 1992 fick rapporter om brist på kompetens inom datorområdet hos 

lärare, samt en önskan hos lärarna om fortbildning (som då rörde ordbehandling och 

datakommunikation). Det fanns dock även en efterfrågan på fortbildning om datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel.
31

 

Eva Edman-Stålbrandt skriver i kapitlet ”Scaffolding – om att stötta lärande i arbete med 

digitala redskap” om begreppet scaffolding (ibland omnämnt som stöttat lärande på 

svenska).
32

 Det innebär att det är lärarens uppgift att vägleda eleven till att själv finna 

kunskapen. En av definitionerna för begreppet ur boken är att ”[...] man kan likna scaffolding 

vid en bro som överbryggar glappet mellan vad man redan vet och det man ännu inte vet”.
33

 

Det handlar om att läraren ska skapa situationer och förutsättningar för eleven att själv 

utveckla strategier och metoder för att kunna lösa problem. Man kan som lärare motivera 

eleven, ställa ”de rätta” frågorna eller hjälpa till med tankestrukturer.
34

 För att kunna erbjuda 

sådant stöd så krävs förtrogenhet med läromaterialet – vilket lärarna själva vittnar om att de 

många gånger inte har.  

I exempelvis det norska skolväsendet har digitala verktyg fått stor genomslagskraft och tar där 

plats i kurs- och ämnesplaner redan från lågstadiet.
35

 I utvärderingar från dessa skolor 

redovisas problem och svårigheter rörande brister i lärares erfarenheter, bristande pedagogiskt 

stöd, tillgång på teknik och utrustning. Utvärderingarna visar också att lärare använder sig av 

dessa digitala verktyg på skilda sätt. I nuvarande läroplan för den svenska grundskolan, Lgr 

11, så genomsyrar användning av digital teknik i princip alla ämnen och områden.
36

 Statens 

                                                           
27

 Skolverket. Allt fler datorer i skolan men stort behov av kompetensutveckling. 2013.  
28

 Musikskolan.se. Kurser, fortbildning, utbildning 2014/2015.   
29

 Musiklärarnas Riksförening. Musikskolan.se. 
30

 Skolinspektionen. Kvalitetsgranskning. Rapport 2011:5. Musik i grundskolan – Är du med på noterna rektorn? 
2011.  
31

 Skolverket. Slutrapport: ItiS. 2003.  
32

 Edman-Stålbrandt, Eva. Scaffolding – om att stötta lärande i arbete med digitala redskap. I: Didaktisk design i 
digital miljö. Selander, Staffan, Svärdemo-Åberg, Eva (red.) s. 144-159. Liber, Stockholm. 2009. 
33

 Ibid. s. 147 
34

 Edman-Stålbrandt. 2009. s. 147  
35

 Scheid, Manfred & Strandberg, Tommy. Skolämnet under digitalt tryck. I: Skolämnen i digital förändring: en 
medieekologisk undersökning. Erixon, Per-Olof (red.) s. 111-151. 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. s. 116 
36

 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
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medieråd gav år 2011 ut en handbok som fick namnet Expert på medier, där de föreslår hur 

samhällskunskapslärare för årskurs 9 kan arbeta med digitala verktyg i sin undervisning.
37

 

Handboken skulle kunna ses som ett steg mot en normativ användning av digitala verktyg i 

undervisningen av samhällskunskap för årskurs 9.  

I Skolverkets ämnesrapport för musikämnet i grundskolan, Musik, ämnesrapport till rapport 

253 (NU-03), så framgår det att det finns stora skillnader mellan musiklärares förutsättningar 

för att bedriva undervisning. I rapporten lyfts fram att lärarna inte använder styrdokument så 

mycket i planeringen av undervisningen, och att ”[...] lärare och elever kan sägas vara 

”levande läromedel” eller ”sin egen läroplan” och väljer sin inriktning och sitt innehåll i 

undervisningen utifrån sin egen kompetens och sina intressen.”
38

 Vi ser alltså att lärare kan 

välja undervisningsinnehåll utifrån sin egen kompetens och ämnesuppfattning och inte alltid 

ta hänsyn till de rådande styrdokumenten.  

Geir Johansen, norsk musikdidaktiker och forskare, redovisar i sin rapport Musikkfag, lærer 

og læreplan: en intervjuundersøkelse av læreres fagopfatning i musikk og en ny læreplans 

påvirkning på denne resultat från intervjuundersökningar med norska musiklärare om hur de 

uppfattar musikämnet.
39

 Vid intervjuer med 14 lärare, så framkommer det stora skillnader i 

ämnesuppfattning, men även gemensamma uppfattningar inom tre områden. Det viktigaste är 

en konsensus om att musikämnet är knutet till praktiskt musicerande och spelande. Det är 

enligt uppfattningarna via detta moment som man tillägnar sig kunskap inom musikämnet. 

Lärarna är även eniga om att det finns flera kunskapsdimensioner – vilket går att tolka som att 

ämnet är både ett praktiskt och ett teoretiskt ämne, och man kan ha kunskaper inom bägge 

områdena.
40

 Resultatet av intervjuerna med de norska musiklärarna och deras 

ämnesuppfattningar skiljer sig inte mycket ifrån liknande undersökningar med svenska lärare 

på svenska skolor. Även i den svenska skolan finns olika ämnesuppfattningar mellan lärare 

och det är inte ovanligt att läraren ”skapar sitt eget ämne”, vilket innebär att man inte alltid tar 

hänsyn till rådande styrdokument.
 41

 Istället tenderar de att exempelvis planera undervisningen 

efter elevernas preferenser och önskemål.
42

 

Skolinspektionen skriver i sin kvalitetsgranskningsrapport Musik i grundskolan – Är du med 

på noterna rektorn? att en av bristerna de har upptäckt när de har kvalitetsgranskat 

musikundervisningen på 35 skolor i Sverige är att det är stora skillnader i kvalitet på 

musikundervisningen. Man skriver bland annat att ”[...] elevernas möjlighet att musicera 

skiljer sig stort, men musikskapande är genomgående det som undervisningen ger minst 

möjlighet till. Ofta lyser de musikskapande inslagen helt med sin frånvaro.”
43

 Detta blir ett 

problem då musikskapande är en central del i kursplanen för musikämnet i högstadiet.
44

 

                                                           
37

 Statens medieråd. Handbok. Expert på medier – digital kompetens i läroplanen Lgr 11. 2011.  
38
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44
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Många som sysslar med musik vittnar om att känslan av att skapa någonting, antingen själv 

eller tillsammans med andra, är tillfredsställande. Det finns dessutom andra fördelar med 

musikskapande: det kan exempelvis hjälpa mot stressrelaterade problem.
45

 Det kan göra dig 

till en bättre lyssnare, och även stärka din koncentrationsförmåga.
46

  

I kursplanen för musikämnet i grundskolan har digitala verktyg en central roll. I 

kvalitetsgranskningen av Skolinspektionen framkommer att eleverna i ”liten utsträckning får 

möjlighet att använda ny teknik som exempelvis datorer med sequencerprogram för 

musikskapande”.
47

 Det här är ett problem som kan leda till att elever dels inte får den 

utbildning de har rätt till, men även att de inte får möjligheter att uppnå kunskapsmålen. 

Vi stannar kvar vid musikskapande och fördjupar oss lite i vad Anders Marner och Hans 

Örtegren skriver i boken En kulturskola för alla – estetiska ämnen och läroprocesser i ett 

mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. De lyfter bland annat fram begreppet estetiska 

läroprocesser. Facktidskriften Pedagogiska magasinet definierar estetiska läroprocesser 

genom att ställa det som en motsats till det mer klassiska skolboksvetandet: 

Till skillnad från skolboksvetandet släpper konsten fram det osäkra, ofärdiga, 

motsägelsefulla och mångtydiga i våra kunskaper. Konsten har plats för känslor 

och stämningar, det personliga och subjektiva, för konflikter och dilemman. 
48

 

Vill man ha en lite mer konkret beskrivning av vad estetiska läroprocesser är, 

så kan man vända sig till Skolinspektionens definition: 

Att arbeta med estetiska lärprocesser innebär att på ett medvetet sätt nyttja 

kreativa processer i lärandet. Det går att göra i alla ämnen. Det kan till exempel 

handla om att eleverna arbetar med texter och musik och att de genom musiken 

och texterna kan ta del av varandras tankar och åsikter. 
49

 

Ledord inom de estetiska läroprocesserna är skapande, kreativitet, upptäckt och ett vidgat 

textbegrepp.
50

 Vi ser alltså att det är en annan typ av läroprocesser än de traditionella – i 

Marners och Örtegrens text kallade ”instrumentella läroprocesser”. Kännetecknande för dem 

är exempelvis att eleven ses som en behållare för kunskap, och att det är lärarens uppgift att 

fylla denna behållare med kunskap.
51

 I Skolinspektionens granskning pekas det på att 

estetiska läroprocesser alltför sällan integreras i skolarbetet.
52

 

Inom i princip alla yrken i samhället krävs under en hel yrkestid fortbildning, och skolan är 

givetvis inget undantag. De lärare som utbildade sig under exempelvis 80- och 90-talen kunde 
                                                           
45

 Kuchinskas, Susan. How Making Music Reduces Stress, I: WebMD. Oktober 2010.  
46

 Matthews, Michael. 18 Benefits of Playing a Musical Instrument, I: Effective Music Teaching, August 2011.   
47

 Skolinspektionen. 2011. s. 8 
48

 Aulin-Gråhamn, Lena;  Persson, Magnus;  Thavenius, Jan. Estetiska läroprocesser. I: Pedagogiska magasinet, 
nr 2, 2004.  
49

 Skolinspektionen. 2011. s. 13 
50

 Marner, Anders & Örtegren, Hans. En kulturskola för alla: estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Myndigheten för skolutveckling, Stockholm. 2003. s. 79 
51

 Ibid. s. 82 
52

 Skolinspektionen. 2011. s. 8 



 

14 

 

nog knappast föreställa sig att vi idag skulle kunna ha en inspelningsstudio i mobilen med 

direkt tillgång till att lägga upp sina alster på YouTube för hela världen att skåda inom loppet 

av ett par minuter. Förutsättningar för musikämnet och hur man undervisar i det har minst 

sagt förändrats under den senaste tiden.
53

  

Skolinspektionen är inne på en linje liknande synsättet med Marc Prenskys begrepp nätets 

infödda kontra invandrare, när de beskriver problem med IT-användningen i skolan (digitala 

verktyg är inräknat här). Man beskriver det som att ungdomarnas förhållningssätt till (ny) 

teknik gör att de på ett annat - ofta snabbare – sätt än vuxna tar till sig tekniken och de 

möjligheter den erbjuder. Detta ställer krav på lärarna och skolan och granskningar visar att 

IT inte används så mycket som kursplanerna föreskriver.
54

  

Det är givet att sådana här förändringar inte sker utan någon form av komplikationer. Det kan 

förstås innebära nya kreativa utmaningar, både för elever och lärare, men även svårigheter i 

form av förändrade läromaterial som exempelvis inte läraren har hunnit sätta sig in i, vilken 

kan ha negativa effekter på undervisningen (både den genomförda och uppföljning) och även 

hur undervisningen planeras.
55

 

Tidigare forskning 

Aktiva lärare vid Umeå universitets musiklärarutbildning har bidragit till forskningen inom 

digitala verktyg i skolan, och den senaste torde vara antologin Skolämnen i digital 

förändring.
56

 Detta är ett forskningsprojekt som ur flera olika perspektiv belyser effekterna av 

en digitaliserad undervisning i den svenska skolan. Det har undersökts hur digitaliseringen har 

påverkat undervisningen i musik, svenska och bild. Resultaten pekar på att de digitala 

verktygen tas emot olika inom olika ämnen – i svenskämnet har man exempelvis nästa helt 

bytt ut pappret och pennan mot digitala motsvarigheter, och undervisningen har fått nya 

ramfaktorer. I bildämnet mötte de digitala verktygen större motstånd bland lärarna och 

tenderar att adderas till undervisningen. Manfred Scheid och Tommy Strandberg har 

tillsammans författat ett kapitel med namnet Musikämnet under digitalt tryck där de 

presenterar en undersökning byggd på observationer och intervjuer med lärare och elever om 

deras användning och syn på digitala verktyg i musikundervisningen och vilka effekter det 

kan tänkas ha på den. Läsaren får även ta del av musikämnet ur ett historiskt perspektiv, och 

hur det har förändrats över tiden. De presenterar resultat som visar att lärare är positivt 

inställda till digital teknik, men att de fortsätter att tycka att det kollektiva musikskapande är 

musikämnets heliga, den centrala kärna som rymmer lärarens uppfattningar om ämnets 

tyngdpunkter. I och med den tillgång till musik som nu finns i skolan så har gränsen mellan 

den privata musiken och skolmusik blivit allt otydligare.
57
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56

 Erixon, Per-Olof (red.) Skolämnen i digital förändring. Studentlitteratur, Lund. 2014 
57

 Scheid, Manfred & Strandberg, Tommy. Musikämnet under digitalt tryck. I Skolämnen i digital förändring, 
Erixon, Per-Olof (red.) s. 111-143. 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014  



 

15 

 

Det har gjorts forskning inom området, och en stor del av den kommer från Umeå universitet, 

i form av exempelvis avhandlingar. Även ett antal examensarbeten behandlar frågor inom 

området. 

I ett av examensarbetena från 2013 undersöks hur musiklärare använder digitala verktyg i 

undervisningen av elever med funktionsnedsättning.
58

 Med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

ett litet antal särskolelärare och lärare på kulturskolor så kan man se mönster i att lärarna inte 

känner att de har nog med kunskap (och en önskan om att lägga sig till med mer kunskap), 

gärna via utbildning och utökade resurser från skolledningen. Det finns även en oro att 

användningen av digitala verktyg i undervisningen kommer att ske mer och mer på bekostnad 

av ensemblespel och tiden som eleverna får till att spela riktiga instrument. 

I ett annat examensarbete från samma år undersöktes det hur musiklärare, beroende på 

generation, erfarenhet och intresse hanterar digitala verktyg. Via kvalitativa intervjuer med 

lärare så tog man reda på att det inte finns så stora skillnader mellan åldersgrupperna, utan 

skillnaderna beror främst på intresse – dvs. intresse för att själva fortbilda sig och utvecklas.
59
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Teori 

Jag har valt att integrera olika teorier i min undersökning. Dels för att kunna förstå olika 

fenomen, men även för att det kommer att underlätta min tolkning och min insamling av 

empirin. 

Undersökningen har ett lärarperspektiv. Jag väljer detta perspektiv eftersom jag vill studera 

hur yrkesaktiva lärare arbetar, och eventuellt kunna tillskansa mig tips och idéer inför min 

egen kommande undervisning. Detta gäller givetvis alla som läser och tar del av den här 

undersökningen.  

Medieekologisk teori 

I tidigare nämnda antologi Skolämnen i digital förändring beskriver Per-Olof Erixon hur en 

utgångspunkt med ett medieekologiskt fokus kan se ut.
60

 Han menar att i dagens skola anger 

medierna förutsättningar för kunskap och utbildning, dvs. medierna och den nya tekniken 

påverkar hur och vad eleverna lär sig. Eftersom skolan är inne i en digitaliseringsprocess där 

digitala verktyg och medier tar stor plats, både i klassrum, fritid samt styrdokument, så anser 

jag att ett medieekologiskt perspektiv lämpar sig för min undersökning. Förändringarna som 

tillkommer av denna digitaliseringsprocess rör inte enbart digitala verktyg och medier, utan 

även aspekter som lärarens val av undervisningsinnehåll, samt hur musikklassrummet är 

utformat och vad det innehåller.
61

 Förändringarna påverkar lärares ämnesuppfattning och sätt 

att undervisa, och i förlängningen även musikämnet.  

I och med den nya teknikens framfart, och införandet av ny teknik i skolan och 

musikundervisningen, så förändras förutsättningarna för både undervisning och lärande. Ur ett 

historiskt perspektiv har vi exempelvis sett hur de akustiska instrumenten fått flytta på sig till 

förmån för de elektriska, och hur jazzen och populärmusiken gjorde intåg i skolorna på på 60-

talet på bekostnad av annan musik.
62

 Detta förändrade givetvis lärarnas sätt att undervisa i och 

med att de didaktiska vad- och hur-, och varför-frågorna nu tvingades få nya svar.
63

 Eva 

Edman-Stålbrandt tar också upp det här när hon skriver att ”lärande blir kopplat till de 

förutsättningar och omständigheter som råder när kunskapen tar form”.
64

  

Sociokulturell teori 

Inom den sociokulturella teorin och dess perspektiv på lärande återfinner man begreppet 

mediering. Mediering innebär att vi använder oss av olika artefakter (redskap) för att förstå 

omvärlden och för att förvärva ny kunskap.
65

 Artefakterna i det här fallet kan exempelvis vara 

digitala verktyg i form av internet och inspelningsutrustning, givetvis med utgångspunkt i den 
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lärandemiljö som skolan är. Roger Säljö behandlar mediering i boken Lärande & kulturella 

redskap.
66

 Han lyfter fram Lev Vygotskijs tankar om mediering med hjälp av bilder. Jag har, 

för att förtydliga, modifierat Säljös triangel.
67

 

Vygotskijs triangel (modifierad version) 

 

Figur 1. Bearbetad modell efter Vygotskij och Engeström. 

Vi (subjektet, människan) lär oss att förstå världen (objektet) genom olika slags verktyg 

(artefakter). Dessa verktyg kan vara psykologiska, som exempelvis språk och symboler, eller 

fysiska, som datorer och musikinstrument.  

Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande anser man att kunskap uppstår genom samspel 

mellan med dels andra människor, men även vår omvärld. Detta kallas inom den 

sociokulturella teorin för situerat lärande. Olga Dysthe lyfter i boken Dialog, samspel och 

lärande fram några grundstenar inom det sociokulturella perspektivet på lärande: lärandet är 

situerat, lärandet är medierat och lärandet är socialt.
68
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Didaktisk design 

I antologin Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande lyfts begreppet 

didaktisk design fram som ett teoretiskt perspektiv. Utgångspunkten i teorin är att elever lär 

sig i samspel med varandra och läraren, och även i samspel med olika medier.
69

 

Inom teorin talas det om att den lärande möter olika typer av kunskap (teoretisk eller praktisk) 

så sker det i form av representationer och tecken(-system). Det innebär att man i stort sett ser 

tecken på olika sätt, och följaktligen tolkar dem olika. Det är den egna tolkningen som är en 

representation.
70

 Författarna menar att den lärande designar en egen väg för att samla 

information och forma den till en representation.
71

 Så här skriver didaktikprofessor Staffan 

Selander om begreppet på UR:s hemsida:  

I skolans värld är läraren en designer av lärandets förutsättningar. Han eller hon 

väljer vilka resurser som ska användas, hur lokalen ska utformas, hur tiden ska 

användas, hur bedömningskriterier ska tolkas osv. Elever eller studerande är 

både re-designers av befintlig information och designers av sina egna lärovägar 

och av ny information, baserad på hur de förstår världen. Designperspektivet 

sätter fingret på de omformande, inte på de reproducerande, aktiviteterna. 

Designperspektivet visar också på det handlingsutrymme och det ansvar som är 

förknippat med olika positioner och verksamheter.
72 

Detta perspektiv har vuxit fram i skuggan av, eller till följd av, att skolan har förändrats i 

grunden sedan vi gick ifrån industrisamhälle till informationssamhälle. Lärarna har tappat 

auktoritet, och den tidigare betydligt mer homogena skolkulturen har förändrats i takt med att 

samhället har utvecklats med mångkulturen. Staten styr inte skolan längre, och läraren har en 

friare roll idag.
73

  

Didaktisk teori och lärarens tänkande 

Michael Uljens har författat kapitlet Grunddrag till en reflektiv skoldidaktisk teori i antologin 

Didaktik – teori, reflektion och praktik. Han menar att lärare är ett reflekterande subjekt, och 

läraren reflekterar på tre olika sätt: normativ reflektion, preskriptiv reflektion och analytisk 

reflektion. I praktiken kan det vara svårt att skilja dessa åt då de inte alltid har klara 

skiljelinjer, och de mest klara och lättdefinierade är det normativa och det reflekterande. 

Normativ reflektion innebär att läraren reflekterar om undervisningen och dess syfte och mål. 

Den preskriptiva reflektionen handlar om vilka vägar man bör ta (och vilka som accepteras) 

för att nå syfte och mål. Den analytiska reflektionen rör undervisningen som helhet.
74
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Marner och Örtegren har formulerat hypotesen att digitala medier i grova drag kan bemötas 

på fyra olika sätt av lärare. De digitala verktygen kan antingen a) mötas av motstånd av 

läraren, b) läggas till i redan existerande tekniker, c) bli en naturlig del av ämnet, och d) ta 

över ämnet helt och hållet.
75

 De poängterar att man vid observationer inte ännu sett något 

exempel på digitala medier som tagit över och blivit helt dominerande i undervisningen.
76

 

Min förhoppning är att den här hypotesen kan hjälpa mig att kategorisera och analysera min 

insamlade data. 

Ramfaktorteori 

Den norska professorn Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen har tillsammans författat 

boken Musikundervisningens didaktikk.
77

 Under kapitlet Rammefaktorer beskriver och 

diskuterar de vad ramfaktorer är och hur de påverkar ”betingelser och möjligheter för 

verksamheten”.
78

 Ramfaktorer är ett begrepp framtaget och utvecklat av Ulf P. Lundgren och 

Urban Dahllöf.
79

 Lundgren definierar ramfaktorer som ”samtliga relevanta faktorer som 

verkar begränsande, som är bestämda utanför undervisningssammanhangen, och som befinner 

sig utanför lärare och elevers kontroll”.
80

 

Exempel på ramfaktorer är styrdokument som man som lärare måste förhålla sig till. Ett annat 

exempel är storleken på de klasser som man undervisar. Även resurser, både i form av budget 

för att kunna köpa in exempelvis instrument och teknik, samt resurser i form av fysisk yta att 

använda för undervisningen. Tid ska också räknas in som en ramfaktor – hur mycket 

lektionstid man har, samt när på veckan och vilket undervisningsår. Dessa ramfaktorer skulle 

kunna benämnas som formella ramfaktorer. Det finns även informella ramfaktorer, som 

exempelvis lärares och kollegors samt elevers (och föräldrars) förväntningar på 

musikundervisningen. Även skol- och undervisningstraditioner räknas in under informella 

ramfaktorer.
81

 

De skriver att lärare själva har svårt att påverka ramfaktorerna, då dessa i regel styrs och sätts 

högre upp, exempelvis genom politiska beslut. Det man kan göra som lärare är att försöka 

utnyttja sitt handlingsutrymme maximalt, och exempelvis i en trängd ekonomisk situation 

köpa begagnade instrument istället för nya, och se över hur effektivt rent tidsmässigt man har 

lagt upp sin undervisning.
82

 

  

                                                           
75

 Scheid & Strandberg. 2014. s. 138 
76

 Elmfeldt, Johan. Det heliga i svenskämnet: en oåterkallelig reflektion. I: Skolämnen i digital förändring: en 
medieekologisk undersökning. Erixon, Per-Olof (red.) s. 203-225.1.uppl., Studentlitteratur, Lund. 2014. s. 209  
77

 Hanken, Ingrid Maria, Musikkundervisningens didaktikk, Cappelen akademisk forl., Oslo, 1998 
78

 Ibid. s. 37 
79

 Lundgren, Ulf P. Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. Pedagogisk forskning i Sverige. Nr1, 1999. 
80

 Ibid. s. 39 
81

 Hanken. 1998. s. 38 
82

 Ibid. s. 40 



 

20 

 

Metod 

Studien var kvalitativ, vilket innebär att jag ville försöka skapa förståelse för hur lärare agerar 

och tänker kring olika fenomen. Kvalitativa studier passar vid undersökningar där människors 

erfarenheter, upplevelser och syn på olika saker är målet. En utgångspunkt för kvalitativa 

studier är att vår verklighet kan uppfattas på mer än ett sätt. Ett annat kännetecken för 

undersökningar med kvalitativ metod är att undersökningarna ofta innehåller ett relativt litet 

antal informanter/respondenter.
83

 

Mitt tillvägagångssätt för att samla empiri är intervjuer. Jag kommer att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag ämnar att ställa samma frågor till alla mina 

informanter, men att följdfrågorna kan ta olika riktningar beroende på de svar jag får.
84

 Jag 

har valt denna metod för att kunna erhålla så mycket och så djup information som möjligt av 

mina intervjuer. Vidare kategoriseras intervjuerna som kvalitativa, vilket innebär att syftet 

med intervjuerna är att genom samtal med andra människor få fram hur de kan tänkas uppleva 

olika fenomen och situationer.
85

 

Studien kan även betraktas som en fallstudie där syftet är att fördjupa kunskaperna bland 

annat om hur ett relativt litet antal högstadielärare kan använda digitala verktyg i sin 

musikundervisning.
86

 

Hermeneutisk forskningsansats 

Jag har för avsikt att tolka informanternas svar enligt idén om den hermeneutiska cirkeln 

(eller den hermeneutiska spiralen), vilket kort innebär att min förförståelse och mina 

förkunskaper i ämnet, tillsammans med svar och nya perspektiv från informanter kommer att 

leda fram till en ny eller reviderad förståelse för ämnet (eller fenomenet, i detta fall).
87

 

Jag är intresserad av att undersöka aktiva grundskolelärares förståelser och uppfattningar av 

digitala verktyg i musikundervisningen. Jag är av uppfattningen att denna metod lämpar sig 

bäst eftersom det är lärares uppfattningar och upplevelser av fenomenet som är intressanta.  

Eftersom jag kommer att arbeta med data och information från människor, innebär det att jag 

måste tolka svaren för att kunna bilda mig en uppfattning. Min tolkning kommer att bli färgad 

av mina förförståelser och tidigare erfarenheter inom ämnet, men det är inget man kan 

undkomma. Vetskapen om detta gör att jag att jag har möjlighet att tänka efter både en och 

två gånger vid analyserna. 
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Urval 

Avsikten var att intervjua fyra informanter, och dessa valdes genom ett obundet slumpmässigt 

urval.
88

 Förfrågan skickades ut till ett antal lärare, vars e-postadress hittades via kommunala 

hemsidors register (tillgängliga för allmänheten på internet). Förfrågor mejlades ut till tretton 

informanter, och de som valde att ställa upp togs det vidare kontakt med. En jämn 

könsfördelning bland informanterna eftersträvades. Detta för att få syn på eventuella 

könsrelaterade likheter och skillnader.  

Tillvägagångssätt 

Jag tog kontakt via e-post med de informanter som var villiga att ställa upp. Jag berättade kort 

om vem jag är, vad jag ämnade att undersöka och vad jag tänkte ställa frågor kring. Jag 

informerade även om att intervjuerna beräknades att ta mellan 30 och 45 minuter i anspråk, 

och att informanten fick bestämma tid och plats så kunde jag rätta mig efter det. De tre första 

intervjuerna gjordes inom en tidsram på två veckor, medan den fjärde gjordes en månad efter 

den första. Intervjuerna har ägt rum på informanternas arbetsplatser samt på caféer.  

I e-posten som jag skickade ut bifogade jag även en lite kortare och förenklad variant av de 

fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har tagit fram.
89

 Om dem finns mer 

information under rubriken ”Etiska principer”.  

Som stöd under intervjuerna använde jag ett anteckningsblock med intervjufrågorna, men jag 

hade aldrig för avsikt att ställa frågorna i ordningsföljd oberoende av svar, utan jag ville få till 

mer av ett samtal än en intervju. Fördelen med denna metod är att det är möjligt att komma 

lite djupare i frågorna och på så sätt få mer information. Nackdelen är det tar lite längre tid 

och att man kanske kan upplevas som oorganiserad. Man kan även komma in i företeelser och 

ting som egentligen inte hör undersökningen till. Detta sätt är inte heller det mest effektiva 

sett ur tidsynpunkt.  

Jag använde en surfplatta med appen Super Sound Recorder för att göra ljudupptagningar av 

intervjuerna. Jag använde sedan webbsidan otranscribe.com som hjälp när jag transkriberade 

intervjuerna.  

Analysförfarande 

Till hjälp att tolka och analysera min insamlade data har jag använt Graneheim och Lundmans 

modell om kvalitativ innehållsanalys.
90

 Analysmodellen är förvisso framtagen för intervjuer 

gjorda vid forskning inom omvårdnad, men jag har gjort bedömningen att modellen och 

frågorna går att tillämpa på annan typ av dataanalysering. 
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Det första jag har gjort är att transkribera och renskriva mina intervjuer. Jag har sedan gjort 

flera genomläsningar av texterna för att hitta relevant information – inom modellen kallade 

meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter från de olika respondenterna har jag 

satt ihop och skapat så kallade teman – dessa kan ses som respondenternas svar på de olika 

intervjufrågorna, vilka jag har använt som rubriker. Jag har reflekterat och analyserat data 

med hjälp av litteraturen och de teorier som legat till grund.  

Avgränsningar 

Det vore intressant att undersöka hur eller om det finns samband mellan lärares sätt att arbeta 

beroende på vilken bakgrund man som lärare har – exempelvis var och under vilken tid man 

själv har gått sin skolgång, och var man har studerat på lärarhögskolan. Även faktorer som 

klass, etnicitet, personliga musikaliska preferenser etc. vore intressant att undersöka, men den 

här undersökningens ramar är alltför snäva. Att intervjua relativt få lärare, men istället försöka 

att verkligen komma åt djup information om deras sätt att arbeta och vilka uppfattningar de 

har.  

Poängteras bör att jag är väl medveten om att detta är en för liten undersökning för att kunna 

dra några som helst slutsatser. Jag är medveten om att informanternas ålder, yrkeserfarenhet 

och utbildning kan ha betydelse för resultatet, men dessa har bortsetts ifrån då de inte kommer 

att vara en faktor i undersökningen. 

Etiska principer 

I undersökningen har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet har arbetat fram.
91

 I huvudsak rör det 

sig om fyra huvudkrav som man ska uppfylla för att bedriva etisk forskning, och dessa är:  

 Informationskravet, som innebär att man ska tala om för informanten vad deras 

uppgift är i forskningen, och att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta när 

helst de känner för det.  

 Samtyckeskravet, som innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin 

medverkan.  

 Konfidentialitetskravet, som innebär att informanterna i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet. 

 Nyttjandekravet, som innebär att insamlad data endast får användas till den aktuella 

undersökningen.  
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Resultat 

För en bra och lättöverskådlig översikt av svaren så väljer jag att presentera resultaten genom 

att låta mina något omformulerade forskningsfrågor stå som underrubriker. Under dessa 

rubriker står respondenternas svar i redigerad form att läsa. Svaren på frågorna följs av en kort 

sammanfattning. En bilaga med intervjufrågorna finns under rubriken Bilagor. 

Respondenterna – en kort bakgrund 

Här är en kort bakgrund om varje respondent som är tänkt att ge läsaren en bättre bild av 

respondenten, samt något om bakgrund och ramfaktorer. Respondenterna har givits fiktiva 

namn för att underlätta för läsaren att hålla isär respondenterna och på så sätt bidra till 

förståelsen.  

Respondent 1 - Kurt 

Kurt är en man i 55-års åldern som har undervisat sedan 80-talet. Han arbetar för tillfället på 

en F-9-skola i en mångkulturell stadsdel i en av Sveriges universitetsstäder. Skolan har ca 350 

elever. Han undervisar enbart i musik. Förutom att undervisa högstadieelever så undervisar 

han även särskolan i musik. Skolan har en 1 till 1-satsning, vilket innebär att eleverna har 

egna datorer. 

Respondent 2 - Robert 

Robert är en man i tidig 40-års ålder. Han undervisar på en skola i en av tätorterna i 

Västerbottens län. Skolan är en F-9-skola som är belägen strax utanför stadskärnan, och har ca 

350 elever. Skolan ligger i gamla lokaler i ett naturskönt område. Informant 2 är behörig att 

undervisa i andra ämnen än musik, men eftersom han inte arbetar heltid så undervisar han 

endast i musik. Han undervisar från årskurs 4 till årskurs 9. Skolan tillhandahåller datorer till 

eleverna från årskurs 6. 

Respondent 3 - Helena 

Helena är en kvinna i 35-års åldern som undervisar på en F-9-skola i en tätort i Västerbotten. 

Skolan har ca 500 elever. Hon undervisar endast i musikämnet, och undervisar från årskurs 2 

till årskurs 9, och undervisningen är i helklasser. Alla högstadieeleverna får datorer av skolan. 

Hon är förstelärare i praktisk-estetiska ämnen.  

Respondent 4 - Sara 

Sara är en kvinna i 30-års åldern, som undervisar på en stor F-9-skola i en tätort i 

Västerbotten. Skolan har drygt 600 elever. Hon undervisar i musikämnet från årskurs 4 till 

årskurs 9. Undervisningen sker i helklasser, men det är alltid två lärare närvarande under 

lektionerna. Eleverna har datorer som de får av skolan.  

  



 

24 

 

Hur lärare kan definiera begreppet digitala verktyg  

 

Kurt  

Kurt definierar begreppet digitala verktyg som alla verktyg som inte är analoga. Det vill säga 

exempelvis datorer, paddor (iPads eller andra typer av surfplattor). Kurt tar även upp telefon 

(smarttelefon) som ett digitalt verktyg. Kurt lyfter även fram digitala filer, exempelvis 

KeyNote-filer (Apple:s motsvarighet till Microsofts PowerPoint) eller mp3-filer, eller 

ljudinspelningar i andra format.  Även digitala pianon och syntar räknas enligt honom in 

under begreppet digitala verktyg. 

Robert  

Robert menar att digitala verktyg är alla de verktyg i undervisningen som inte är analoga. Han 

nämner datorn och ”paddan” (iPad) som digitala verktyg. Han nämner även att han använder 

projektor för att projicera bild från datorn till en duk. Utöver de fysiska verktygen så nämner 

han programvaror som Spotify och DropBox, samt internetsidor som YouTube.com och 

JamStudio.com. Inom begreppet digitala verktyg lyfter han även in begreppet digitala 

hjälpmedel, och pratar då om digitala låtbanker via programvaran Google Drive, samt nätverk 

för musiklärare på Facebook, där man kan diskutera allting rörande musikläraryrket. ”Det är 

en fantastisk kunskapsbank som inte fanns för 10-15 år sen. Då satt du och gjorde allt, allt, allt 

själv”. 

Helena  

Helena definierar begreppet digitala verktyg som hjälpmedel i klassrummet (om man talar om 

begreppet inom skolan). Vidare ger hon exempel på vad hon uppfattar som digitala verktyg 

och nämner då smartboarden som finns i klassrummet, hennes (och elevernas) datorer och de 

program som finns på dem. Hon nämner även elevernas mobiltelefoner som digitala verktyg. 

Hon nämner också en digital inspelningsdosa med mikrofoner som hon använder för att spela 

in exempelvis uppspelningar, men även låtidéer och dylikt.  

Sara  

Det första Sara tänker på när hon tänker på digitala verktyg som begrepp, är att det är något 

som är sammankopplat med datorer eller surfplattor, eller att det faktiskt är en dator. Vidare 

nämner hon att digitala verktyg lika gärna skulle kunna vara sådant som man använder i en 

studio, när man till exempel arbetar med inspelning. Det kan även vara programvara till 

datorer, eller smart- och activeboards.  

Sammanfattning 

Respondenterna nämner datorer, paddor (surfplattor) och mobiltelefoner som exempel på vad 

digitala verktyg är för dem. Utöver dessa så nämns även projektorn och smart- och 

activeboarden som digitala verktyg. Några respondenter nämner även applikationer och 

programvaror som typ av digitala verktyg: Spotify, YouTube, DropBox, KeyNote. En av 

respondenterna säger att digitala pianon och syntar också räknas in under begreppet, och även 

digitala inspelningsdosor.  
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Olika sätt på vilka lärare kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen  

 

Kurt 

Kurt berättar att han främst använder programmet KeyNote i sin musikundervisning. Det är 

ett program som man använder för att skapa presentationer, i olika former och utföranden. 

Kurt använder programmet till i princip allt och ger musikhistoria och sångtexter som 

exempel på hur KeyNote används. För att göra det extra tydligt så tar Kurt upp ett konkret 

exempel från en nylig undervisningssituation med klass 9 så använde han KeyNote för att 

göra en karta över hur ett storband kan vara utformat och vilka instrument som vanligtvis 

ingår i bandet och så vidare. Kurt berättar att man även kan integrera filmer i sina KeyNote-

presentationer, och berättar hur han i årkurs 8 under ett moment av rockhistoria använder 

KeyNote-presentationer tillsammans med nedsparade filmer från YouTube för att kunna ge 

eleverna video- och musikexempel på hur det både såg ut och lät på den tiden.  

På den grundskola som Kurt arbetar på, så har man en så kallad 1-till-1-lösning, vilket innebär 

att alla elever som går på skolan får en bärbar dator att använda under sin skolgång. Han säger 

dock att elever inte alltid har med sin datorer, eller att de inte alltid fungerar, och då får 

eleverna istället låna ”paddor” eller använda sina egna mobiltelefoner.  

Han berättar även att han låter eleverna arbeta med olika kompositionsprojekt. De börjar med 

detta redan i årskurs 6, och har sedan ett i årskurs 7 som är lite större än föregående, och 

sedan ett avslutande i klass 9 där de arbetar med lite modernare musik. I klass 6 är det mer 

fokus på melodier, medan på högstadiet blir det mer fokus på grooves och beats. Han 

beskriver det som att de på högstadiet arbetar mer ”house-inriktat”. 

Vidare berättar Kurt att han även undervisar barn på träningsskola (en inriktning inom 

grundsärskolan). Under de här lektionerna så använder Kurt KeyNote för att underlätta för 

eleverna. Han använder exempelvis bilder för att understödja för elever att exempelvis 

komma ihåg en textrad eller sångens tema. Han jämför detta med hur förskolelärare har jobbat 

”i alla tider”. 

Kurt berättar även att han använder olika ritprogram för att via bilder pedagogiskt visa 

eleverna exempel om olika grepp eller glidningar på gitarren. Han säger dock att han även 

använder klassiska ackordbeteckningar, men att det kan vara vanskligt när det blir 

beteckningar som exempelvis Cmaj7-5, och att det då kan vara lättare att visa via bilder. 

Kurt ställer sig även positiv till att eleverna själva använder digitala verktyg för sin egen skull. 

Han ger exemplet där elever brukar fråga om de får fota av white boarden efter en 

genomgång, eller om de använder telefonerna till att ta anteckningar från lektionen. Han säger 

att inte ser något negativt i det, så länge eleverna inte ”messar eller är på Facebook”.  

Han använder även Spotify i sin undervisning, och är mycket positivt inställd till det. Detta 

eftersom han vet att de flesta elever också har tillgång till programmet, så det blir enkelt att 

visa och dela material med eleverna. Han ser även en stor vinning i att det går att synkronisera 
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spellistorna, så att man inte är beroende av att ha internet för att komma åt musiken 

(synkronisera innebär att man laddar ner musiken till sin enhet och således inte är beroende av 

att vara uppkopplad för att lyssna på musiken). Detta gör användningen av programvaran 

effektivare.  

Som ett exempel på hur tiderna har förändrats, och för honom blivit smidigare, så berättar han 

om hur han distribuerade låtmaterial till elever tidigare. Det började med att han köpte 

ljudfiler från iTunes och plankade dem. Sedan brände han ut ljudfilerna på en cd-skiva som 

eleverna sedan fick låna för att exempelvis öva sång eller trumspel till. Nu för tiden har 

eleverna exempelvis Spotify eller YouTube på sina telefoner eller bärbara datorer.  

Under ensemblespelen används främst akustiska instrument men även digitala instrument som 

syntar och pianon. 

Robert 

Robert berättar att han dels använder digitala verktyg för att dokumentera elevernas arbete, 

och kanske främst deras insatser vid ensemblespel. Han poängterar att det inte går att komma 

ihåg vem som har gjort vad och hur det gick under en lektion och att det därför är smidigt att 

spela in eleverna. Det blir dessutom enklare att sätta betyg då man kan se situationer flera 

gånger.  

[...] filmerna är guld att ha, för då ser ju jag att Pelle Persson: här spelar han 

keyboard, han kunde det här, han kunde med omläggningar, här spelar han 

trummor och det är inga problem att spela ett Ulla Bella-komp, och där lirar han 

ju en basgång. Men det är omöjligt när du har 5 eller 10 minuter mellan varje 

lektion att hinna skriva upp vad eleverna har gjort. 

Han berättar även att han och många andra lärare på skolan har gjort bedömningsmatriser på 

skolans egna intranät (även kallat lärplattform). Elever kan alltså gå in och bedöma sig själva i 

olika ämnen, och de kan även se hur läraren har bedömt ett visst moment. Detta är underlag 

för betygssamtal, och så att eleverna ska få en lättöverskådlig bild över hur de ligger till samt 

vad som behöver göras för att få ett visst betyg. Detta kan även vara underlag vid samtal kring 

betyg och bedömning. 

Robert spelar in via iPad och säger att det är väldigt smidigt att man slipper micka upp 

någonting, utan det går fort att spela in och spela upp sen. Något han gör så att eleverna ska 

kunna lyssna på hur det låter när de själva spelar. Han brukar även ställa frågor till eleverna: 

hur tycker ni det här låter? Blev det här bra? Är det någon som känner att de kan göra det 

bättre? Kan vi göra det bättre allihopa? Ska vi ha arret på det här sättet? Hur skulle det låta om 

vi bara spelade ackorden på ettan i versen? Han säger att det brukar bli diskussioner kring det 

här, men att han inte brukar spela in deras diskussioner. Han säger att han kanske även borde 

göra det, eftersom eleven enligt kunskapskraven ska kunna ge omdömen och förslag kring 

olika typer av musik och musicerande.  

Projektorn är ett verktyg som används flitigt i Roberts klassrum. Han använder projektorn 

(som är kopplad till datorn) för att visa filmsnuttar, spela upp musik, visa presentationer och 
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även visa texter till låtar och ackordanalyser och tabulatur. Via exempelvis YouTube finns det 

dessutom många bra lektionsserier som man kan visa för eleverna (om man själv granskar 

dem först, tillägger han).  

I klassrummet finns sex iPad som han tillsammans med eleverna använder för att skapa 

musik. Det arbetas främst med appar som Novation Launchpad som ser ut som ett DJ-redskap 

med en massa knappar (pads) på. Dessa knappar genererar olika ljud som exempelvis loopar, 

samplingar och effekter som man kan lägga över ett beat. Denna app får de lite yngre eleverna 

arbeta med, medan de lite äldre gör låtar och ljudkompositioner i Garageband.  

Han berättar även att när elever frågar honom om de kan få spela en viss låt under 

ensemblelektionerna, så brukar  han gå in på Musiklärarnas Facebook-sida och kolla i det 

Google Drive-utrymme (som är anslutet till kontot) om det är någon annan musiklärare som 

redan har plankat låten. Om den finns i låtbanken så brukar han ladda hem den och eventuellt 

modifiera den så att den ser ut som de papper som hans elever är vana att få. 

Helena 

Helena berättar att hon använder sin smartboard väldigt mycket i sin undervisning. Och den 

går att använda på många olika sätt. Hon berättar bland annat att hon (och de flesta andra 

lärare på skolan) använder ett program som heter Notebook, som är en programvara för 

smartboards. Via Notebook kan exempelvis lärare och elever spara anteckningar som har 

gjorts på smartboarden, och även skicka vidare anteckningarna. Hon berättar vidare att hon 

ofta använder smartboarden till att visa videor från YouTube som de även lyssnar på, och till 

exempel går in på Wikipedia för att lära sig mer om artisten och dess alster.  

Hon låter även eleverna använda smartboarden till deras redovisningar. Då kan de spela upp 

filmer och ljud, och även rita på smartboarden medan den projicerar bild.  

Det här med att kunna rita med olika färger på tavlan när det är en bild på använder hon 

också. Hon brukar exempelvis ta upp en bild på ett klaviatur och kan sedan markera olika 

toner och dylikt med olika färger. Här brukar hon även ta hjälp av eleverna som får komma 

fram till tavlan och exempelvis markera olika toner och tangenter.  

Vidare brukar hon använda smartboarden till att ta upp exempelvis texter eller 

ackordanalyser, och använda dem när klassen ska sjunga tillsammans. Hon nämner att det är 

kanonbra att det går att höja och sänka tavlan, och även zooma in så att alla får möjligheten att 

kunna läsa vad som står på tavlan. 

Hon räknade även elevernas mobiltelefoner som digitala verktyg, och hon brukar låta eleverna 

använda sina telefoner i de fall där hon bedömer att de gynnar deras inlärning. Som exempel 

nämner hon att dessa kan vara bra när eleverna exempelvis ska öva på att sjunga någon låt. 

Hon säger själv att hon i det här avseendet är ganska ”old school” och brukar bränna ut en 

skiva med låten på som eleven kan låna, men att det sällan behövs då de har smarta telefoner 

med exempelvis Spotify.  
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Mobiltelefonerna brukar även användas till att spela in exempelvis låtidéer eller melodisnuttar 

för att komma ihåg sådant. Hon berättar att hon brukar uppmana eleverna till att spela in 

sådant på sin telefon, så att de inte glömmer bort det till nästa lektion. Detta eftersom hon 

själv inte har möjlighet att dokumentera allting.  

Hon brukar även spela in elevernas ensembleuppspelningar. Detta gör hon med en liten 

handhållen inspelningsdosa. Hon använder sig av inspelningar för att kunna gå tillbaka och 

lyssna på det vid betygssättning. Hon låter även eleverna lyssna på sina egna inspelningar, 

och därefter diskutera vad som var bra och mindre bra, och hur man kan förbättra det. Hon 

säger själv att hon förstår att eleverna inte vill bli filmade, och hon är mån om att poängtera 

att det bara är hon som har tillgång till ljudfilerna.  

På skolan som Helena arbetar på finns det en mindre datorsal med sex stycken datorer som är 

avsedd för musik- och ljudproduktion. De har dock inte riktigt kommit igång med 

användningen av dessa datorer (som för övrigt är utrustade med musikprogrammet Cubase). 

Hon försöker ta hjälp av en annan kunnig kollega som inte arbetar som lärare, men arbetar i 

anslutning till skolan och som är väldigt kunnig med både datorer och Cubase. Tills dess att 

de kommer igång så har hon låtit användandet av dessa datorer vara frivilligt, och hon säger 

att de flesta eleverna ”har provat litegrann”. Hon säger att de brukar arbeta med färdiga 

bakgrunder i olika genre, och exempelvis lägga rap eller annan typ av sång över en färdig 

ljudbakgrund. 

Sara 

Sara berättar att hon för tillfället inte har någon tillgång till någon smart- eller activeboard på 

sin nuvarande tjänst. Hon är däremot en flitig användare av projektor som är kopplad till 

datorn. Där tar hon fram exempelvis ackordanalyser och texter till låtar när klassen spelar och 

sjunger. Hon säger att det underlättar eftersom hon slipper skriva ut en massa blad och dela ut 

till eleverna. Hon använder även projektorn till att visa exempelvis presentationer av olika 

slag, och berättar om att klass 9 nyligen har haft ett moment i musikhistoria där projektorn 

användes på det här sättet.  

Hon har även låtit eleverna gruppvis skapa egna låtar, som de sedan har fått spela in i studio 

under hennes ledning. Hon säger att hon är medveten om att det kanske verkar lite väl 

avancerat för en årskurs 9, men hon har studiovana och allting hon gör i studion tillsammans 

med eleverna behöver inte vara komplicerat. Eleverna fick spela in låtarna, och fick sedan en 

genomgång i studioteknik. Eleverna tyckte att projekt var väldigt roligt.  

Hon och hennes kollega har även planerat att ha ett musikskaparmoment, där eleverna ska 

använda sina datorer för att skapa musik. Programvaran som kommer att användas är ett 

enkelt program. Respondenten tappar tyvärr namnet ur minnet, men säger att det varken är 

Cubase eller Garageband, utan det är ett program som är enklare att arbeta i. Hon har dock 

inte arbetat i det själv, utan det är hennes kollega som har använt det tidigare.  
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Sammanfattning 

Lärarna berättar att de använder digitala verktyg i sin undervisning – för att visa 

presentationer, strömmande video, låttexter och ackordanalyser, för att spela upp musik och 

för att spela in eleverna.  

Några av respondenterna använder digitala verktyg för att spela in eleverna vid exempelvis 

ensemblespel. Detta är för att de ska kunna göra en rättvis bedömning, men även som 

diskussionsunderlag så att eleverna får höra hur det kan låta när de spelar, och sedan diskutera 

kring det.  

Vidare används digitala verktyg i form av datorer och paddor för att skapa musik – via appar 

som GarageBand och Novation Launchpad på paddor, till datorer och program som Cubase.  

Det verkar finnas stora likheter i hur lärarna använder sig av digitala verktyg i sin 

musikundervisning. Stora skärmar (exempelvis projektorer och smartboards) är populära för 

att underlätta undervisningen. De slipper exempelvis kopiera upp ackordanalyser till eleverna 

– istället visar de dem via en stor skärm. Detta gör alla lärare i undersökningen, trots 

varierande ålder och erfarenhet. Att låta eleverna använda sig av sina privata telefoner i 

undervisningssyfte har en del av de tillfrågade lärarna inte några problem med.  
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Lärarnas föreställningar om de didaktiska/pedagogiska för- och nackdelarna med 

digitala verktyg 

 

Kurt 

Kurt lyfter fram att elever som inte är bekväma med, eller kan spela ”riktiga” instrument, kan 

få loss idéer och få ner någonting som låter som musik med väldigt begränsade musikaliska 

kunskaper, genom program som i det här fallet GarageBand. Det är ett kompositionsprogram 

med inbyggda instrument som exempelvis gitarrer, trummor, pianon, blås och stråkar som  

man kan använda för att sätta ihop komp och melodier. Han säger att GarageBand är ett 

”oerhört intuitivt och lättarbetat program”, och att det i regel inte tar så länge för elever att 

förstå grunderna och komma igång med skapandeprocesserna.  

Även elever som inte är förtrogna med ”riktiga” instrument får via detta program visa upp 

olika typer av kunskap: exempelvis en kunskap om hur en genre kan låta och vad som är 

typiskt för den, och vilket sound den har. Kurt berättar om en elev som använde sig av iPad: 

[...] den eleven överraskade just eftersom han inte var särskilt duktig på att spela, 

men visade sig ändå ha en annan typ av kunskap om musik som ju också ska 

bedömas men som då han fick möjlighet att få fram via paddan. 

Han säger även att han blev förvånad när han insåg hur mycket eleverna hjälpte varandra i 

skapandeprocesserna. Han trodde att det skulle vara individuella skapandeprocesser, men det 

visade sig att eleverna i mycket hög utsträckning hjälpte varandra, och gav varandra råd och 

tips.  

Om de nackdelar som kan tänkas finnas så säger sig Kurt  inte komma på några. Han lyfter ett 

exempel där elever, istället för att arbeta med sina musikprojekt på iPads, tankar ned spel och 

andra program till enheterna i hopp om att slippa arbeta på lektionen. Detta händer dock inte 

särskilt ofta, poängterar han.  

Att eleverna tycker om att arbeta med ”paddorna” ser han som en fördel, för då kommer de att 

tycka att det är roligt att lära sig. Om kompositionsprojekten säger han att ”[...] det känns 

modernt, och även om jag inte sysslar med sånt här personligen, så är det ju ett... det närmar 

sig ju deras värld i hur man komponerar musik idag.”  

Robert 

Som fördel med att arbeta med dessa nya tekniker nämner han att ”det kan låta galet bra på en 

gång”. Han jämför GarageBands gitarrfunktioner med när en nybörjare på gitarr ska spela:  

Dom har ju kanske inte kommit över den här första tröskeln att lära sig spela. För 

det tar ett litet tag, det låter inte bra och det gör lite ont och är lite jävligt och tröjan 

dämpar strängarna när du ska spela. Här låter ackordet klockrent på en gång, och 

man behöver inte veta vilka toner som ingår i ett A. 
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Han nämner även att man kan skapa musik utan att egentligen ha några teoretiska kunskaper 

och hur musiken är uppbyggd, eftersom programvaran tar hand om sådant per automatik. I 

vissa program som använder loopar och samplingar, som exempelvis Novation Launchpad, 

behöver man inte ens trycka på knapparna med rätt timing, eftersom programmet korrigerar 

och ser till att man kommer in på exempelvis ettan. Det är bra att programmet hjälper till med 

sånt här, för då kan fler elever skapa musik på ett enkelt sätt. Det är mindre bra på det sättet 

att man inte behöver lära sig vissa grundläggande saker, men ändå kan göra musik.  

Som en negativ aspekt av detta nämner han att själva hantverket som det innebär att spela ett 

instrument riskerar att försvinna och även gemenskapen man får av att spela med andra i 

exempelvis en ensemblesituation är svår att återskapa när man arbetar med digitala verktyg på 

det här sättet.  

Vidare säger han att det kan vara svårt att bedöma eleverna när de arbetar med digitala 

verktyg, och som exempel ger han att exempelvis bedöma formen i en komposition som är 

gjord i någon app, exempelvis Novation LaunchPad – är det en i huvudsak fungerande form, 

eller är det en väl fungerande form? Han poängterar att det även kan vara svårt att bedöma 

kompositioner som elever har gjort i grupp, då det kan vara svårt att veta vem som har gjort 

vad.  

Helena 

När vi talar om de pedagogiska för- och nackdelar som följer med dessa tekniker, så nämner 

hon direkt hur enkelt det är att exempelvis delar filer och dokument med sina elever. Hon 

berättar att hon exempelvis kan dela ut en läxa via Google Drive, där alla elever har 

användarkonton. Då tappar de inte bort papper och de vet var de har läxan. 

Hon nämner även att det är väldigt praktiskt att eleverna kan arbeta med exempelvis sina 

redovisningar hemma, och sedan komma åt dem direkt från smartboarden när de ska redovisa 

inför klassen. Hon säger att hon som lärare själv kan lära sig mycket om elevernas musik och 

deras preferenser, eftersom musiken är så lättillgänglig nu för tiden. 

Överlag poängterar hon hur smidigt allting har blivit – att ta fram musik, video, bilder, 

ackordanalyser etc.  Hon nämner exempelvis transponering som ett exempel. Istället för att 

sitta och fundera på tonarter och kadenser, kan man nu lätt gå in på en internetsida och trycka 

på ”transpose-knappen”, så har man låten i en ny, valfri, tonart. Detsamma gäller med 

sångtexter – man behöver inte planka dessa längre, utan man kan gå in på någon hemsida som 

håller med låttexter och klicka upp dem på smartboarden. 

Som nackdel nämner hon att hon kan tycka att musik är ett praktiskt ämne, och att mycket av 

kontakten mellan människor (som när man exempelvis spelar ensemble eller sjunger 

tillsammans) kan gå förlorad, och det kan få effekt på eleverna. Hon ger som exempel att om 

man exempelvis vågar sjunga och vågar agera så får man självförtroende och självkänsla, och 

att man vågar se folk i ögonen när man talar med dem. Hon menar att sådant här till viss del 

kan gå förlorat om det blir för mycket datorer. Hon nämner även att det sker mycket 

dåligheter på nätet (nätmobbing, exempelvis) som riskerar att tas in i klassrummet. 
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”Det gäller att kunna trolla med knäna”, säger hon i samband med att hon nämner att det 

ibland kan vara svårt att få utrustningen att räcka till och att kunna disponera den väl. 

Exempelvis har hon helklasser med upp emot 27 elever, och en sal med sex stycken datorer.  

Sara 

Som en stor pedagogisk fördel med användning av digitala verktyg nämner Sara att eleverna 

känner sig hemma i användningen av dessa. Hon säger att verktygen kan vara ganska lätta att 

ta till sig, och att det överlag är lätt för eleverna att lära sig.  

Många elever tror att för att kunna göra en låt så måste du vara musiker. Jag tror att 

många elever tror att man måste vara så jäkla duktig för att vara en låtskrivare, men 

nu ser de – du kan göra en låt, och det behöver inte vara så avancerat. 

Sara anser att det som lärare finns stora fördelar i att använda sig av digitala verktyg, eftersom 

eleverna är bekanta med dem, och vana vid dem. Exempelvis använder hon själv projektorn i 

sin undervisning, och drar paralleller till en OH-apparat, ”men något modernare”. Hon menar 

att ett levande innehåll (exempelvis ljud eller rörliga bilder) kan göra innehållet mer intressant 

för eleverna. Vidare säger hon att hon gillar att använda sig av olika program och tekniker i 

sin undervisning, just för att hålla elevernas intresse uppe.   

Användningen av digitala verktyg i undervisningen innebär att det inte krävs att eleverna lär 

sig nya tekniker. Men, poängterar hon, det är viktigt att man lär dem hur man kan använda 

verktyget för lärande. Som en nackdel med all teknisk inströmning till skolorna nämner hon 

att det är förkastligt att skolorna förser elever med datorer, men inte lär eleverna att använda 

datorerna på ett sätt som främjar lärande. Hon menar att eleverna använder sina datorer på 

samma sätt som de gör på fritiden: bloggar, sociala medier, surfa eller chatta.  

Ett konkret exempel på hur man kan använda digitala verktyg för lärande är exemplet som 

respondenten ger då hon spelade in årskurs 9 i studio. Förutom att gruppvis skriva låtar för 

ändamålet (ganska avskalade med liten sättning) och lära sig studioteknik, så fick de även 

erfarenhet av att spela in i studio. De märkte snabbt själva att det var något helt annat än att 

spela live, och att det krävs att man är väl inövad och samspelt.  

En nackdel som hon nämner när man arbetar med datorer (och digitala verktyg överlag), är att 

det är för ojämna nivåer i elevernas teknikkompetens. Hon funderar på om man skulle kunna 

utbilda dem så att alla åtminstone har en relativt hög lägsta nivå. Hon drar paralleller till vad 

Skolverket kallar PIM (praktisk IT- och mediekompetens), och att man som lärare via 

utbildning kan certifiera sig. Då vet man att läraren har kompetens inom IT och media. 

Detsamma borde även gälla eleverna – speciellt med tanke på att de i många fall får datorer av 

skolan, och att skolan uppmuntrar till användning av digitala verktyg.  

Sammanfattning 

Som pedagogiska fördelar nämner respondenterna bland annat att elever som inte har 

instrumentkunskaper ändå kan skapa musik med digitala verktyg och få det att låta bra på en 

gång. Det ger elever som inte kan spela akustiska instrument chans att visa vad de kan. Att 
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arbeta med såna här typer av musik ligger nära till hands med det som en stor del av eleverna 

lyssnar på idag.  

Respondenterna lyfter även fram fördelar med hur smidigt det har blivit i och med de digitala 

verktygens intåg i skolan: det delas ut filer och läxor via Google Drive, musiklärare har egna 

diskussionsforum på internet där de kan diskutera exempelvis bedömning, och även dela med 

sig av noter och videofilmer. Man kan även gå in på internetsidor och söka upp texter, 

ackordanalyser och transponera låtar snabbt.  

En av respondenterna anser att det finns fördelar med att använda digitala verktyg i 

undervisningen, eftersom det ofta är teknik som eleverna känner sig hemma och vana vid. 

Detta gör att de inte nödvändigtvis behöver lära sig om de nya teknikerna.  

Som nackdelar nämns att musik som hantverk kanske riskerar att gå förlorad, eller i alla fall 

försvagad i och med att man i allt större utsträckning arbetar med andra typer av musik och 

skapande i skolan. Förutom försämrade instrumentkunskaper så kan man förlora den kontakt 

och social verksamhet som exempelvis ett ensemblespel innebär. En annan nackdel som 

nämns är även att skolorna inte alltid ger eleverna den kunskap de behöver för att kunna 

använda datorn (eller andra digitala verktyg) på ett sätt som främjar lärandet. Eleverna 

tenderar att använda datorerna på det sätt som de redan kan – dvs. som de gör på sin fritid 

med sociala medier, bloggar och chattar.  
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Lärarnas ämnesuppfattningar och hur de upplever att dessa påverkar deras val av 

undervisningsinnehåll  

 

Kurt 

Kurt menar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad, och att undervisningsinnehållet till stor 

del är sådant som är relevant för eleverna. Inom musikämnet klassiska discipliner som att 

traggla notläsning eller kvintcirkeln säger sig Kurt arbeta med i mycket lite grad. Han säger 

även att det har blivit mindre och mindre av den varan med tiden, och berättar en anekdot om 

när han var högstadielärare på 90-talet. Då utformade han exempelvis musikproven så att en 

fråga bestod av exempelvis fyra olika melodier i noter, och eleverna skulle genom att se på 

noterna kunde ange vilken känd melodi det rörde sig om. Han gav exempel som Blinka Lilla 

Stjärna och Gubbe Noak, bland annat. Han poängterar dock att det kan finnas ett 

”kulturhistoriskt värde” i att känna igen noter. 

Anledningen till att han inte jobbar på det här sättet längre är, anser han, att det inte är 

relevant för dagens ungdomar att kunna läsa noter. Han anser att det är betydligt mer relevant 

att lära ut exempelvis tabulatur, och det genom musik som ungdomar idag faktiskt lyssnar på.  

Jag har ju en idé om att jag allra helst i så stor utsträckning som möjligt vill jobba 

med dagsfärskt material för mina elever.  

Att han under högstadiet driver kompositionsprojekt på iPads med elever, med inriktning på 

dels beats och grooves, och dels mer houseinriktad och modern musik säger också något om 

hur han anpassar undervisningsinnehållet mot rådande ungdomskultur.  

Kurt säger att det viktigaste är ensemblespelet och att ”[..] finnas i stunden och träna upp 

kommunikationen med andra, att man håller samma puls, att man hör att det vi gör kollektivt 

det blir väldigt mycket bättre än det jag gör ensam.” 

Han är även helt klar med att definiera musikämnet som ett kunskapsämne (kontra 

rekreationsämne). Där råder det ingen tvekan hos honom. Han har dock starka åsikter när det 

gäller betygssättning, och är inte så positivt inställd. Han menar att det skapar onödig press på 

elever, och att han inte ser poängen i att ha betyg i musikämnet. Han argumenterar även för att 

”[...] det man förlorar på vissa elever, har man igen på andra”, och han menar att vissa elever 

bara drivs av betyget, medan betyget hämmar andra elever. 

Robert 

Robert säger att han ser musikämnet som ett ämne för att bli en komplett person. Han säger 

att musik är något speciellt, och att eleverna lyssnar på det dagligen. De vet dessutom vilken 

musik de ska lyssna på beroende på vad de har för sinnesstämning, eller vad de vill uppnå. 

Han säger även att han inte kan minnas att han fått frågan ”varför läser vi musik?” av någon 

elev, och han tror att det beror på att de ”har ganska roligt och att de lär sig”. Han poängterar 

även att det viktigaste är att eleverna har kul, för att om de har kul – då kommer de också att 

lära sig något.  
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Han säger vidare att han nästan kan se sig mer som en handledare emellanåt, än som urtypen 

av en lärare som ger föreläsningar och dylikt. Han ger exemplet att han har haft gitarrister 

som kan spela saker som inte han klarar av att spela, men att han har kunnat lära dem andra 

saker – i det här fallet var det exempelvis hur man kan läsa av tabulatur. Han kan även visa 

elever hur de kan få tag i information som senare kan hjälpa dem att exempelvis utveckla sitt 

egna instrumentspel, exempelvis via lektionsserier på YouTube och dylikt.  

Robert säger att han uppfattar det som att eleverna upplever musikämnet som ett lite 

annorlunda skolämne, i den bemärkelsen att ”det inte är tummen i ögat varje lektion”. Det kan 

uppfattas vara lite friare, speciellt i och med att det inte bara är ett klassrum, utan att det finns 

spelrum där de inte är ”övervakade”.  

Vidare menar han även att han anser att det viktigaste med musikämnet är att lära sig att 

spela, och han vet att det kan ta tid att lära sig det:  

Jag vet att det tar tid att lära sig att spela, och det måste det få göra. Och vi är på 

musiken för att göra fel - gör vi aldrig fel, då kan vi aldrig lära oss. 

Helena 

Helena klargör att hon anser att det viktigaste med musikämnet är att spela och att skapa. Det 

märks inte minst genom hur det ser ut i lektionssalen och ensemblerummen. Instrumenten är i 

fint skick och det verkar vara kvalitetsinstrument. Hon visar även ett papper som eleverna 

själva får fylla i samband med ensemblespel. Det är ett papper där de får chans att bedöma 

och reflektera vad de har lärt sig på det aktuella instrumentet, och vad de kan utveckla. De får 

även möjligheten att beskriva hur de anpassat sig musikaliskt till låten, och detta gör det med 

hjälp av formuleringar ur kursplanen (”till viss del”, ”i relativt hög grad”, ”med god timing 

och med flytande ackordsbyten”). De ska alltså reflektera och bedöma sina 

instrumentkunskaper i gitarr, piano, bas, trummor och sång, och när de har fyllt i pappret helt 

så lämnar de det åt läraren. Hon har detta som underlag vid betygssamtal. 

Hon arbetar ganska mycket med färsk populärmusik och hon nämner bland annat att de spelar 

Katy Perrys låt Roar i ensemblesammanhang nu. Hon och eleverna har även tillsammans valt 

ut ett par låtar ur Axis of Awesome:s YouTube-hit 4 Chords Song som är ett potpurri av 

kända äldre och nyare populärmusiklåtar, som de ska spela på ensemblelektionerna. Hon 

nämner dock att beroende på situation, om de exempelvis går igenom och lär sig om 

rockhistoria så är det inga problem att motivera val av en rocklåt från 70-talet.   

Om det gick så skulle hon vilja slippa sätta betyg på eleverna. Dels för att hon har så många 

elever och att det är så ”hysterisk dokumentation för varje individ” och att det är mycket tid 

som går åt det, och dels för att det inte är roligt att ge någon ett lågt betyg. Eftersom Helena 

har musikundervisning för hela grundskolan så kan det ibland kännas som en ”övermäktig 

uppgift” att hålla koll på allting. 
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Sara 

Sara säger att det viktigaste med musikämnet är ensemblespel. Dels att eleverna får lära sig att 

spela tillsammans med varandra, men även att eleverna själva kan spela något instrument. 

Hon poängterar vikten av att kunna använda musiken som ett sätt att uttrycka sig. ”De kanske 

lär sig spela gitarr eller piano och att använda sin röst – att de kan använda musiken på något 

sätt”. 

Hon lyfter även fram musikämnet som ett ämne som skiljer sig från andra ämnen, i den 

meningen att det är ett ämne där man snabbt och relativt tydligt kan se progression. Hon 

menar att även elever som är svaga i teoretiska ämnen, och kanske ser på sig själva som 

”dåliga i skolan” kan lyftas och växa i musikämnet eftersom det är praktiskt, och har en tydlig 

progression. Det kan verka stärkande för en elev och dennes självförtroende. 

Sammanfattning 

Det verkar finnas olika uppfattningar om hur man ser på musikämnet – en av lärarna 

poängterar strikt att det är ett kunskapsämne (ungefär som vilket annat ämne som helst) och 

en annan poängterar vikten av att ha roligt, och att lära sig genom att ha roligt. Att våga göra 

fel är också viktigt, enligt lärarna.  

Lärarna är eniga om att det viktigaste med musikämnet är att spela och att skapa, och att så 

mycket som möjligt av tiden bör gå åt till detta. En av lärarna har idéen om att arbeta med 

dagsfärskt material, och de andra lärarna arbetar i stor utsträckning med material som är 

relevant för eleverna. 

Betygsättning har varit ett återkommande ämne bland respondenterna – svårigheter att 

bedöma, press och stress som följer med betygsättningen  och dokumentationen som är både 

nödvändig och tidskrävande. Det råder delade meningar om betyget är nödvändigt eller inte.  
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Diskussion 

Jag har delat upp diskussionsavsnittet i två delar: en inledande metoddiskussion, vars syfte är 

att diskutera kring val av metod och vad det har haft för eventuell påverkan av resultatet. Den 

följs sedan upp av en resultatdiskussion, där resultaten tolkas och diskuteras utifrån de 

frågeställningar som jag har använt mig av.  

Metoddiskussion 

Jag har under mina intervjuer med informanterna försökt att hålla en relativt låg profil. 

Tanken med detta var  att jag i såg hög grad som möjligt ska undvika att färga eller påverka 

informanternas svar. Men låg profil menar jag att jag medvetet har försökt att prata ganska 

sparsamt, hålla inne med mina egna åsikter och inte ställa ledande frågor, utan istället bett 

informanten utveckla sitt eget resonemang.  

Metodkritik 

Det har emellanåt blivit ganska långa intervjuer, vilket kan bero på att jag har tillåtit samtalet 

att skena iväg på ibland, för undersökningen, irrelevanta spår. Jag har ett spann mellan 25-60 

minuter, vilket nog kan anses vara stort. Jag skulle inte vilja påstå att de längre intervjuerna 

per automatik varit mer givande, åtminstone inte för undersökningen.  

Det går alltid att diskutera huruvida antalet informanter påverkar resultatets tillförlitlighet, och 

det är klart att jag skulle kunna ha strävat efter att intervjua exempelvis dubbelt så många 

lärare, och med facit i hand skulle jag ha haft tid att intervjua och bearbeta material för några 

fler respondenter. Detta skulle förmodligen ha gett mig en större möjlighet att få en större 

bredd och variation i det insamlade materialet och ha gjort resultatet mer fylligt. Jag upplever 

dock att jag antalet som jag hade var helt klart fungerar för denna typ av undersökning. 

Frågan om ämnesuppfattning hade kunnat definieras på ett klarare sätt. Det känns som att jag 

inte var helt tydlig med frågan, även om jag upplever att svaren jag fick var givande. 

Begreppet skulle antingen ha definierat tydligare, kanske med hjälp av Nielsens termer, eller 

så skulle begreppet inte alls ha använts och frågorna istället ställts  kring just området.  

På vilket sätt har min egen förförståelse påverkat mina tolkningar? Det är givetvis svårt att 

svara på, men under arbetsprocessen har jag märkt att inställningen till användning av digitala 

verktyg har skiftat  till en något mer positiv. Hur detta påverkar min tolkning av insamlad data 

vill jag inte spekulera i. Däremot vill jag poängtera att det på ett personligt plan känns bra att 

ha fått en positivare bild av digitala verktyg i musikundervisningen, detta med tanke på att jag 

ämnar att i framtiden arbeta som musiklärare. 
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Resultatdiskussion  

Lärarnas definition av begreppet digitala verktyg 

Det visade sig att respondenterna definierade begreppet digitala verktyg på liknande sätt. 

Trots att digitala verktyg har ett centralt innehåll i musikämnet och även är en del av syftet, så 

får man gå till kommentarmaterial till kursplanen i musik för att få en definition av begreppet. 

Begreppet definieras som programvara för ljud, notation, komposition och inspelning, och 

även digitala instrument räknas in under kategorin.
92

 Lärarna i undersökningen berättade 

entusiastiskt hur mycket intåget av digitala verktyg har underlättat deras arbete: de slipper 

kopiera upp lika mycket papper, de slipper planka lika mycket musik, de kan visa informativa 

videosnuttar och musikklipp från YouTube för hela klassen genom att bara klicka på datorn. 

Det här torde frigöra mer tid till annat, exempelvis planering och uppföljning.  

Jag menar att problem kan uppstå när, låt oss säga en lärare definierar digitala verktyg som 

den digitala synthen man har stående i klassrummet: detta skulle enligt definitionen kunna 

vara ett digitalt verktyg, och eleverna skulle kunna använda sina mobiltelefoner för att spela 

in. En annan lärare kanske definierar digitala verktyg som datorer med inspelningsutrustning 

och digitala instrument. Eller kanske tablets  med tillhörande appar som kostar pengar, men är 

fria från reklam.
93

 Det här kan skapa olikvärdiga förutsättningar för eleverna, vilket vore 

beklämmande då alla elever i Sverige enligt lag har rätt till en likvärdig utbildning. 

Här är det givetvis även fråga om ekonomiska satsningar – en faktor som lärare i sig inte alltid 

har så stora möjligheter att påverka (mer om detta under avsnittet Ramfaktorer). Det kanske 

skulle bli lättare för lärare att motivera och argumentera för olika typer av inköp om kurs- och 

ämnesplanerna var mer konkreta. Ett exempel på det skulle kunna vara att varje 

musikklassrum åtminstone ska innehålla en dator med tillhörande inspelningsutrustning och 

programvara, eller att det ska finnas ett x antal datorer beroende på hur stor klassen är.  

Vad kan det då finnas för orsaker att lärare definierar detta begrepp på ungefär samma sätt, 

och nämner även ungefär samma programvaror? Dels tror jag att detta sprids via sociala 

medier som Facebook, men även andra informationskanaler och forum – exempelvis portaler 

för musiklärare. I brist på klarare definitioner uppifrån (till exempel via styrdokument) så har 

lärare skapat någon slags gemensam definition. I och med att en stor andel lärare nu använder 

dessa så finns det hjälp och tips att få och med internet är de alltid nära till hands.  

Tittar man på de kurser som ges som fortbildning för musiklärare inom grundskolan, så ser 

man att det i många fall handlar om att ”komma igång med iPad”, eller att arbeta  ”att arbeta 

med GarageBand”. Det kan nog lätt bli en cirkel – man skaffar iPads med Garageband för alla 

andra använder det, och många av de fortbildningskurser som ges inriktar sig på just det här.  

Jag anser att Skolverket borde vara på sin vakt. De här företagen (Apple, i detta exempel) 

kommer på en legitim väg in i skolan, och vi använder deras produkter – iPad och 

Garageband, ibland ganska okritiskt. Det vi ofta inte påminner oss själva om (jag talar av egen 
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erfarenhet) är att dessa produkter inte är framtagna med varken skolan eller elevernas bästa 

för ögonen – det är helt enkelt inte teknik framtagen för skolmiljöer, även om de givetvis kan 

vara både bra och pedagogiska och uppfylla sitt syfte.  

Olika sätt på vilka lärare kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen  

Nästan alla lärare började med att berätta hur de själva använder digitala verktyg i sin 

undervisning, och alla poängterade hur mycket smidigare det blir jämfört med hur det var 

förr: de slipper planka lika mycket musik, de slipper skriva ut lika mycket papper, de slipper 

bränna cd-skivor etc, eftersom allt numera finns på antingen internet eller lokala nätverk. De 

kan exempelvis visa texter, bilder och ackordanalyser via projektorer eller smartboards, och 

eventuella läxor eller uppgifter kan lämnas in och bedömas digitalt. Det visar sig att mina 

informanter använder de digitala verktygen ungefär på samma sätt som informanterna i 

Scheid och Strandbergs undersökning.
94

  

Det får anses lyckat att lärare överlag förses med ny teknik som underlättar och gör arbetet 

smidigare – kanske speciellt i dessa tider då mer och mer av lärarnas tid avsätts för 

administrativa uppgifter. Man skulle även kunna argumentera för detta ur miljösynpunkt, då 

mycket av dokumenthanteringen, både för lärare och elever, nu har blivit digital.  

Jag tror även eleverna på något sätt får lättare att relatera till en undervisning som sker på 

skärmar och är digital. Om jag talar utifrån min egen position som lärarstudent under de 

senaste fem åren, så vet jag att motivationen kan sjunka en aning när exempelvis en OH-

apparat rullas in i lektionssalen – det är helt enkelt mer tillfredsställande att se rörliga bilder i 

färg, och ibland tillsammans med ljud.  

Har lärare större chans att fånga intresset hos dagens elever med hjälp av modern teknik – 

exempelvis en smartboard framför en OH-apparat? Smartboard är ett mer mångfacetterat 

medie och ger således större variationsmöjligheter vilket bör kunna gynna inlärning. Detta 

vittnar även en av respondenten Sara om – hon upplever det som lättare att fånga elevernas 

uppmärksamhet och intresse om man använder sig av teknik som är relevant och bekant för 

dem. Inom teorin didaktisk design menar man att elever lär sig i samspel med dels varandra 

och med läraren, men även i samspel med olika medier. Jag upplever det som att de nyare 

medierna har mer att erbjuda, exempelvis i form av rörlig bild och ljud och även interaktion, 

än de äldre.  

Michael Uljens lyfter fram läraren som ett reflekterande subjekt.
 95

 Han menar att lärare i 

huvudsak reflekterar över undervisningen på tre olika sätt. Jag tycker mig se att de lärare jag 

har intervjuat skulle kunna kategoriseras in under det som Uljens beskriver som preskriptiva 

reflektioner, där man reflekterar över vilka vägar man bör ta (vilka som gynnar eleverna) i sin 

undervisning för att nå syfte och mål. Lärarna som jag har intervjuat är överlag positiva till att 

möta eleverna i deras värld, exempelvis genom att använda sig av färsk populärmusik i hög 

grad, och gärna använda teknik som eleverna känner sig hemma och bekväma med. I Scheid 
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och Strandbergs undersökning om vad lärare anser vara det heliga inom ämnet, så räknas ”att 

utgå från elevernas förkunskaper och musikpreferenser” som ett av ämnets heliga.
96

 Det 

stämmer överens med svaren som jag fick från mina informanter, om man tänker sig att 

förkunskaper inte bara handlar om musikaliska färdigheter utan även tekniska färdigheter. 

Lärarna använde även digitala verktyg för att dokumentera eleverna, främst i ensemblespel. 

Detta gjordes via antingen video och ljud eller enbart ljud. Detta gjorde de för att vid 

betygsättning kunna gå tillbaka och skapa sig en klarare bild av hur det lät och hur 

uppspelningen gick. Jag anser att det är oerhört positivt att man kan göra på det här sättet. 

Eftersom betygsättning är myndighetsutövande så erfordras så stor säkerhet som möjligt då 

betyget ska sättas och motiveras, och då är en väl genomförd dokumentation en bra grund att 

stå på. Detta gäller nog kanske speciellt i musikämnet, då det är många elevers insatser som 

ska bedömas under en kort tid – säg exempelvis ett par genomspelningar av en låt under en 

ensemblelektion. Det kan vara mycket svårt att komma ihåg vem som gjorde vad och hur det 

gick för den eleven, vilket även några av respondenterna vittnar om. Man bör (och det har 

även de intervjuade gjort) vara väldigt tydlig med att eleverna känner att det är okej att de blir 

filmade, varför man filmar eleverna. Om de inte gör det kanske ljudinspelning kan vara ett 

alternativ.   

Med alla nödvändiga tillstånd, exempelvis från elever och vårdnadshavare, så skulle man 

även kunna använda dokumentationen som diskussionsunderlag på exempelvis 

musiklärarforum på internet. Olika forum och sociala medier kan vara till stor hjälp då en av 

respondenterna säger att man kan bli lite blind om man sitter ensam i sin sal och bedömer – 

det är alltid bra att ha någon att bolla idéer med. Detta är även något som Skolinspektionen 

lyfter fram i tidigare nämnda kvalitetsgranskning.
97

 Även två av de andra respondenterna har 

en negativ syn på bedömning – dels för att det är problematiskt och att det är speciellt att göra 

bedömningar i musik. En av respondenterna har dessutom två olika kunskapskrav (mellan- 

och högstadium) att förhålla sig till och ett hundratal elevers prestationer att bedöma. Den 

andra tycker att betygsättning skapar en onödig press på eleverna, och att han inte ser poängen 

i att betygsätta eleverna. Åtminstone ett av de två problemen kan, som jag ser det, avhjälpas 

med en bra dokumentation. 

Man kan återknyta till de diskussionsforum och portaler som finns för musiklärare, och som 

tidigare nämnts så finns det en grupp på Facebook där musiklärare, som i vanliga fall kanske 

är ensamma på skolan och saknar bollplank, kan diskutera olika fenomen.  

Lärarna använde även inspelning så att eleverna själva ska kunna lyssna på hur det låter när 

de spelar, samt att använda som diskussionsunderlag: Vad är bra? Vad kan förbättras? Vad 

skulle man kunna göra annorlunda? På vilket sätt? etc. Förutom att eleverna lär sig att spela 

musik med hjälp av fysiska artefakter som exempelvis instrument och inspelningsutrustning 

så får de ett språk som kan leda till att de förstår musik bättre – vilket även är en del av 

musikämnets syfte.  
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Om man lyfter in Marner och Örtegrens hypotes om på vilka olika sätt lärare kan bemöta 

digitala verktyg och digitala medier så kan man enklare kategorisera respondenterna. De 

skriver att det digitala antingen kan mötas av motstånd från läraren, att det digitala kan läggas 

till i redan existerande tekniker, att det blir en del av det övriga ämnet utan att det sticker ut, 

eller att det digitala tar över ämnet helt och hållet. Jag skulle göra bedömningen att alla mina 

respondenter skulle ordnas in under kategorin där de låter de digitala verktygen bli en del av 

ämnet utan att det märks. Jag tror att detta dels har att göra med att styrdokumenten påtalar 

vikten av att integrera digitala verktyg i undervisningen. I Scheid och Strandbergs 

undersökning kallar man detta förhållningssätt för pragmatiskt.
98

 Jag tror även att vårt 

tidevarv är avgörande – vi måste kunna möta eleverna i deras värld, där de känner igen sig. 

Detta tankesätt uttrycker även tre av respondenterna.  

Att arbeta med dessa typer av verktyg och programvaror ger också eleverna chansen att skapa 

något som låter bra utan att de nödvändigtvis besitter kunskaper om musikteori eller dylikt. 

Detta menar lärarna är positivt, då eleverna kan känna att det inte behöver vara så svårt att 

skapa något som låter bra. Det kan även bidra till att höja självförtroendet hos i övrigt svaga 

elever. Scheid och Strandberg spekulerar i hur lärarens roll kommer att förändras i och med 

att skolan tar in teknik utifrån.
99

 Detta kan få till följd att lärarens roll snarare blir 

”dörröppnaren” och möjliggöraren, vilket jag tolkar respondenternas svar som.
100

 De ger 

eleverna möjlighet att skapa musik, att se att alla kan, och att man inte behöver vara 

professionell. Att ge känslan av att alla kan är även något som ett par av respondenterna lyfter 

fram som en fördel med användningen av digitala verktyg. 

Det visar sig även att informanterna i min undersökning använder de digitala verktygen 

ungefär på samma sätt som informanterna i Scheid och Strandbergs undersökning.
101

  

Lärarnas föreställningar om de didaktiska/pedagogiska för- och nackdelarna med 

digitala verktyg 

Som pedagogiska fördelar med de nya teknikerna nämns bland annat att elever som inte 

spelar något instrument ändå kan skapa musik som låter bra. Man behöver inte veta vilka 

toner som ingår i ett ackord, utan sådant sköter appen eller programmet. Det är förstås både 

roligt och viktigt att elever utan egentliga förkunskaper kan skapa musik som låter bra. Det 

kan säkert ge självförtroendet en skjuts. Det kan även, som en av respondenterna påpekar, ge 

teoretiskt svaga elever känslan av att lyckas.  

Vidare beskriver en av lärarna appen GarageBand som väldigt lättarbetat och intuitivt. En 

annan lärare talar om appen Novation Launchpad och säger att det går snabbt att skapa något 

som kan låta mycket bra. När man arbetar med dessa appar behöver man varken kunna 

musikteori eller ha taktkänsla, eftersom apparna föreslår ackord och korrigerar när man spelar 

utan timing. Man kan istället ägna all energi åt att skapa något. 
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Inom den medieekologiska teorin talar man om att det är medierna som anger förutsättningar 

för kunskap och utbildning. Enligt teorin är det medierna som inverkar på vad och hur 

eleverna lär sig. Skolverket gav år 2014 ut ett diskussionsunderlag för musiklärare och i det 

gavs exempel på frågor som lärare kunde diskutera med kollegor.
102

 En av frågorna var hur 

digitala verktyg som barn och ungdomar i hög grad kommer i kontakt med kan användas för 

att hjälpa eleverna att tillägna sig kunskaper i musik, och jag har själv funderat en del på 

liknande frågor.  

Skolverket gjorde tillsammans med ämnesexperter från Linnéuniversitetet en film där lärare 

går igenom olika sätt som de planerar och arbetar med digitala verktyg på.
103

 En lärare 

intervjuas om hur han håller sig uppdaterad och hittar de digitala verktygen 

(programvaror/appar som främst avses i det här fallet). Läraren svarar först att det inte är så 

lätt i och med att det kommer och försvinner verktyg hela tiden, men att han ser eleverna som 

en resurs när det kommer till att hitta nytt material. Han pratar om att ”höra sig runt” och 

”kika lite” bland eleverna så hittar man något. Jag anser att det är bra att man kan använda 

eleverna som resurs, men på sikt tror jag att det här inte alls gynnar varken eleverna eller 

lärarna (och lärarkåren). I grova drag kan det här innebära att eleverna kommer att använda 

samma appar i skolan och på fritiden, vilket innebär att det kommer att gynna vissa elever 

(och därigenom missgynna andra), och att de inte lär sig nya programvaror och appar. Att 

lärare låter sig inspireras av elever är också bra, men det finns risk att det undergräver lärarnas 

kompetens och i förlängningen synen på lärarna och läraryrket. Här kan man lyfta in Edman-

Stålbrandts idéer om scaffolding, som innebär att man som lärare ska vägleda eleven till att 

själv finna kunskapen. Läraren ska hjälpa till med tankestrukturer som ska leda eleven på rätt 

spår i tänkandet. Den här typen av lärande och undervisande riskerar att försvinna eftersom 

läraren riskerar att ligga steget efter.  

Jag vet inte hur vanligt det är att man som lärare låter sig inspireras av eleverna, men när 

Skolverket har med detta element i sina informationsfilmer så får man uppfattningen att de 

tycker att det är bra och uppmuntrar till det. Inom den didaktiska design-teorin så talar man 

om att det är lärare som designar undervisningen, exempelvis vilka resurser som ska 

användas, och hur de ska användas. Vi ser att den här maktordningen riskerar att förskjutas 

om det här fenomenet får för stor genomslagskraft. 

Vad är det egentligen man lär sig när man använder dessa program? Lärarna vittnar om 

lättarbetade program där det går fort att skapa något som låter bra, utan att nödvändigtvis 

behöva kunna några grunder inom musik. Du behöver inte veta skillnaden mellan dur- och 

mollackord, och om du saknar timing i ditt spel så korrigerar appen det. Ska man inte lära sig 

grunderna först? Det är ju inte nödvändigt att vare sig kunna musikteori eller spela med 

timing om man vill göra en låt med till exempel Garageband. Skolan kanske mer bör satsa på 

att lära elever hur man skapar olika ljud eller hur man använder olika effekter. Det kanske bör 

fokuseras mer på låtuppbyggnad och arrangering som kunskap, än att faktiskt klippa in loopar 

i program och appar?  
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Många av de elever som idag går på svenska högstadieskolor runt om i landet, ägnar även tid 

åt att musicera på fritiden. I och med att det är tämligen enkelt att spela in något exempelvis 

via mobiltelefoner så är det nog ingen vild gissning att ungdomar spelar in sig själva på 

fritiden. Det går att göra relativt bra inspelningar med väldigt små medel i dagens läge. Att det 

dessutom går att sprida sin musik gratis, lätt och framför allt smidigt på sidor som exempelvis 

SoundCloud, YouTube eller MySpace gör det attraktivt att lägga ut sina egna alster. Det här 

kan, som en av respondenterna säger, leda till mycket olika förutsättningar och kunskapsgap 

mellan elever, vilket i sin tur kan generera i svårigheter att skapa en undervisning som 

stimulerar alla. Även Skolverket har uppmärksammat problem liknande dessa, och de 

redovisas i kvalitetsgranskningen.
104

 På vilka olika sätt kan man som lärare förhålla sig till 

detta? Det är en komplex fråga som det kan vara värt att undersöka närmare.  

I anslutning till de här frågorna kommer också några av de pedagogiska nackdelarna som 

lärarna nämner. Hälften av lärarna i undersökningen nämner att det kan finnas risk att 

instrument- och ensemblespel får stå tillbaka lite på bekostnad av arbete med digitala verktyg. 

Den sociala gemenskapen och kontakten som uppstår när man spelar tillsammans kan få 

mindre utrymme. Dessa farhågor kommer även till uttryck hos informanterna (bestående av 

både lärare och elever) i Scheid och Strandbergs undersökning.
105

  

Bedömning av digitala verk är också en punkt som kommit upp under intervjuerna. Det kan 

finnas svårigheter i att bedöma ett digitalt verk. En av svårigheterna kan vara exempelvis när 

eleverna skapar ett verk tillsammans i grupp - det kan vara svårt att veta vem som har gjort 

vad. Eller om man arbetar med nyare musik (vilket många lärare gör) så är mycket av den 

loopbaserad – och enligt kunskapskraven så är det form och stil som ska bedömas i ett digitalt 

skapande. Det gäller att man är insatt i den nya musiken för att kunna göra korrekta 

bedömningar om vad som är fungerande form och stil. Det är givetvis lärarens ansvar att följa 

med i utvecklingen, men föreställ er själva att till exempel i slutet av yrkestiden behöva lyssna 

och sätta sig in i genre som house, dubstep, techno etc. Det kan bli övermäktigt, och det kan ta 

lång tid att skapa sig en förståelse för en genre eller stil.   

Lärarnas ämnesuppfattningar och hur de upplever att dessa påverka deras val av 

undervisningsinnehåll 

 

En del av skolans uppdrag är att fostra eleverna  – detta genom att föra vidare bland annat 

värden och traditioner och andra typer av kunskaper.
106

 Det kanske är just nu, när det kommer 

in så mycket substitut för ”vanligt instrument- och ensemblespel” som lärare måste vara extra 

noga med att poängtera vikten och vinsterna i att spela ett instrument, eller spela tillsammans. 

Eller så är det just på grund av det digitala intåget som lärare känner att det är av vikt att 

försvara och lyfta fram ämnets ”heliga”. Detta förklaras även i KLÄM - ”När trycket från allt 

fler möjliga hållningar i undervisningsämnet blir för stort förändras den rådande centrala 
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ämnesuppfattningen [...]”.
107

 Det kanske är därför lärare har dessa farhågor – de ser hur 

musikämnet håller på att förändras, och de kanske inte tycker att det är till det bättre.  

Det visade sig att lärarna i min undersökning hade liknande uppfattningar om musikämnet, 

och vad dess ”heliga” är. Detta är samma uppfattning som lärarna visade i Scheid och 

Strandbergs undersökning – de uppfattar musikämnet som ett spelämne, där ensemble- och 

instrumentspel samt användning av populärmusik står i centrum. Jag är inte så förvånad över 

att de lite äldre respondenterna anser det, men kanske lite förvånad över att det ändå tycks 

vara självklart för de som är lite yngre. Jag är medveten om att det trots allt inte är så stor 

åldersskillnad mellan respondenterna.  

Däremot trodde jag att det skulle finnas en negativ inställning till att arbeta med digitala 

verktyg – speciellt om man såg musikämnet som ett spelämne. Mina tankar om detta 

grundade sig i mina egna tidigare erfarenheter av att se lärare arbeta med digitala verktyg, och 

att själva arbeta med digitala verktyg. Jag tänkte även att den äldre generationen skulle vara 

något mer negativt inställd till dem. Tänk: ”det var minsann bättre förr!” – detta tror jag nu i 

efterhand enbart beror på mina egna erfarenheter och fördomar, och ärligt talat så gläder det 

mig. Alla verktyg som kan underlätta yrket får anses som bra verktyg, och jag inser nu att det 

ena inte behöver utesluta det andra. Även om respondenterna såg ämnet som ett spelämne, så 

fanns det utrymme att använda sig av digitala verktyg för både undervisning (exempelvis 

projektorer och smartboards) och för skapande (exempelvis iPads och datorer), och de ansåg 

att det fanns många fördelar med det.  
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Sammanfattande avslutning 

Ett av syftena med undersökningen har varit att fördjupa kunskaper om hur musiklärare på 

högstadieskolor arbetar med digitala verktyg i sin musikundervisning, och det syftet har jag 

uppnått. Jag har fått en djupare förståelse för hur lärare kan arbeta med det digitala i 

musikundervisningen. Det är intressant att se att informanterna till stor del definierar 

begreppet digitala verktyg och använder dem i sin undervisning på väldigt liknande sätt. De 

använder sig dels av projektorer för att enkelt kunna visa både text, bild och musik. Det 

underlättar för dem, då de enkelt kan hämta material från internet, och slipper skriva ut det. 

Informanterna talade även varmt om att dokumentera exempelvis uppspel för att kunna göra 

säkrare bedömningar när betygen ska sättas, samt använda det som bakgrund för diskussioner 

kring musicerande.  

Trots att det många olika märken och tillverkare av både hård- och mjukvara så verkar iPad 

och Garageband ha blivit någon form av standard. Trots att detta endast användes av hälften 

av mina informanter, så har mina efterforskningar visat att det är mycket populära verktyg 

bland musiklärare. Jag anser att det kan bero på att det faktiskt är ett användarvänligt program 

till ett överkomligt pris. Det kan även bero på att det finns väldigt mycket hjälp att få för den 

som behöver det, exempelvis via fortbildningskurser, men även via sociala medier och andra 

typer av online-forum. Det är dock märkligt att just iPad är surfplattan som de flesta verkar 

köpa, då det finns andra alternativ (som ofta kan vara billigare) i exempelvis Sony eller 

Samsung. Jag tror att detta dels kan bero på att iPad har gott rykte och dels på att Apple är ett 

i media vädigt upphaussat varumärke. 

Förutom hur smidigt allting har blivit med den nya tekniken, så nämner de flesta av 

informanterna att en stor fördel är att även elever som är svaga på instrument ändå kan sätta 

ihop något som låter bra och att det inte behöver vara vansinnigt svårt att få ihop det. 

Programvarorna fungerar som stöd för den som inte kan spela ett instrument, kan musikteori 

eller kan spela ett instrument med timing. Att eleverna känner sig hemma i användningen av 

den här tekniken är också ett plus, enligt en av informanterna. Vidare nämner hon att hon 

upplever att elever som annars är teoretiskt svaga, och kanske ser sig själva som ”dåliga i 

skolan”, kan växa när de får arbeta med att skapa och känna att de kan. Knep för att kunna 

lyfta svaga elever är något som jag anser att alla lärare bör ha i sin verktygslåda.  

Jag anser att det är bra att lärarna kan spela in eleverna och på så sätt dokumentera för att 

kunna sätta mer korrekta betyg. Detta måste givetvis göras på något sätt så att alla elever 

känner sig bekväma med det. Även inspelning i syfte att låta eleverna se och höra sig själva, 

följt av initierade diskussioner har också sina pedagogiska poänger. Personligen ser jag 

inspelning som en stor tillgång. 

Ett delsyfte med undersökningen var att fördjupa kunskaper om musiklärares 

ämnesuppfattning om musikämnet, och hur det kan påverka deras val av 

undervisningsinnehåll. Jag föreställde mig att det skulle finnas ett lite större motstånd till 

användning av digitala verktyg. Detta är  givetvis beroende på vad man har för uppfattning 

om musikämnet. Jag föreställde mig att de lärare som uppfattar musikämnet som vad Nielsen 
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benämner spelämne kanske skulle ha en mer avvisande inställning till att inkludera det 

digitala i musikundervisning.
108

 Mina föreställningar baserades på att jag egentligen såg det 

digitala och det analoga som motpoler – främst när man talar om att skapa. Jag misstog mig, 

vilket gläder mig – det betyder att lärarna inte är så konservativa som jag antog.   

Tydligt var dock att de flesta lärarna såg instrumental-ensemblespel som det viktigaste inom 

ämnet, vilket är liknande resultat som andra undersökningar visar, bland annat av Scheid och 

Strandberg.
109

 Det fanns dock farhågor och ett frö av motstånd mot det digitala, om det 

riskerade att gå ut över tiden för ensemble, eller om hantverket musik i längden skulle bli 

lidande. Tankegångar och attityder likt dessa finns även i den amerikanska skolan, beskriver 

professor Margaret Cassidy.
110

 Jag tycker det är sunt att lärarna både har en öppen inställning 

till det digitala, samtidigt som det inte får ske till vilket pris som helst.  

En av informanterna uttrycker även värden i det sociala samspel som uppstår vid exempelvis 

ensemblesituationer. Om detta skriver Strandberg i KLÄM: 

Både lärare och elever önskar starkt att den digitala utvecklingen inte 

kommer att innebära att känslan av gemenskap som de upplever i det 

gemensamma musicerande försvinner [...].
111

 

Helena poängterar inte bara det musikaliska värdet av sådana situationer, utan även värden 

som kan vara personliga och bidra till att man växer som människa. Till exempel att våga ha 

kontakt och interagera med folk. I förlängningen kan det även ses som ett av 

demokratiuppdragen, då det torde det ligga i skolans intresse av skapa medborgare som kan, 

vill och vågar uttrycka sig. Detta kan man även läsa om på Skolverkets hemsida.
112

 

Bland andra uppfattningar om och kring musikämnet så nämndes att våga göra fel och även 

att ha roligt som någonting väldigt viktigt. Kan man som lärare skapa en tillåtande miljö där 

eleverna känner att de kan och törs göra fel, så är mycket vunnet sett ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Detta går givetvis att applicera på alla ämnen, men jag tycker att det blir extra 

tydligt inom musikämnet där vi exempelvis använder vår röst, och där resultatet av det vi gör 

blir tydligt (ex: sjunga falskt, spela utan timing, tappa bort sig). En av respondenterna säger 

att ”[...] vi är på musiken för att göra fel - gör vi aldrig fel, då kan vi aldrig lära oss.”  

Det visade sig även att färsk populärmusik som undervisningsinnehåll hade ett värde i sig. En 

av informanternas pedagogiska idéer var att i så stor utsträckning som möjligt arbeta med 

dagsfärskt material i sin musikundervisning. Tanken med detta är att eleverna ska få möjlighet 

att komma i kontakt med musiken de känner igen, även i skolan. Detta kan göra så att de har 

lättare att relatera till musiken, och därigenom bli mer intresserad av undervisningen och att 

lära sig. Vidare nämner samma respondent att exempelvis lära eleverna noter och notläsning 
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har minskat gradvis sedan 90-talet. Även om det finns ett kulturellt värde i att kunna noter så 

finns det andra saker som är mer relevanta för eleverna, menar han. I KLÄM beskrivs detta 

fenomen på följande sätt:  

Också traditionell musikterminologi från noterad musik och harmoni- och satslära 

minskar till förmån för begrepp hämtade från populärmusik och musikindustri, från 

tekniska uttryck och genrebundna begrepp.
113

 

Förslag på framtida forskning 

Elevernas intresse för traditionella instrument (exempelvis gitarr, piano, bas, trummor, blås, 

sång) kanske minskar med tiden, beroende på hur stor plats det digitala kommer att ta. Det 

kommer att bli intressant att se hur kommande generation av musiklärare implementerar de 

digitala verktygen i musikundervisningen. Det känns som att vi egentligen bara har börjat, och 

att tekniken kommer mer och mer in i skolan och musikundervisningen. Lärarutbildningarna 

har även de en avgörande roll för dels hur dagens lärare arbetar, men även för och hur 

morgondagens lärare kommer att arbeta. Även lärarna i klassrummet har en avgörande roll för 

dels vad som kommer in i klassrummet i form av nya verktyg, men även hur attityder till 

dessa formas.  

Ett konkret förslag på framtida forskning skulle kunna vara att undersöka hur de olika 

musiklärarutbildningarna arbetar och hur deras styrdokument ser ut, och på vilket sätt det 

påverkar studenterna och i förlängningen morgondagens lärare. 

Ett annat förslag som jag personligen finner intressant skulle vara att undersöka hur 

ramfaktorerna påverkar musikundervisningen ur olika aspekter. Hur är elevernas 

instrumentkunskaper om man jämför de elever som har haft undervisning i halvklasser mot de 

som har haft sin musikundervisning i helklass.  
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Figurer 

Figur 1. Vygotskijs triangel (modifierad version) s.17 

 



 

 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

Vad är digitala verktyg för dig? Hur skulle du definiera begreppet?  

- Vilka digitala verktyg har du tillgång till i din musiklärarsituation? 

- Vilka använder du? På vilket sätt? 

- Vilka program/appar använder du? Varför just de? Är det gratis- eller betalappar? 

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv – vilka fördelar ser du med användningen av digitala verktyg i 

din musikundervisning? -> Vilka nackdelar ser du?  

 

Vad har du för ämnesuppfattning? 

- Vad anser du vara det viktigaste i ämnet? Varför? 

- Finns det något du skulle välja bort om du kunde? Vad i så fall? 

- Om du fick drömma – hur skulle musikundervisningen se ut? 

- Hur tror du att dina uppfattningar om musikämnet påverkar hur du väljer 

undervisningsinnehåll?  

 


