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Sammanfattning  
Under de senaste åren har svensk skola genomgått en omfattande omstrukturering mot ökad 

digitalisering. Vissa satsningar fokuserar på att utbilda lärarna, andra prioriterar hårdvara. 

Några vill göra radikala, banbrytande ändringar medan andra successivt vill integrera inform-

ations- och kommunikationsteknik (IKT) i den existerande undervisningsmodellen. Metoderna 

för digitalisering är många och omtvistade. Tidigare forskning riktar fokus mot att undersöka 

vad digitaliseringen har för effekter på elevers lärande och mot hur digitaliseringsuppdraget 

tolkats och utförts i skolsammanhang. Även lärare och elevers inställningar till digitalisering är 

områden som undersökts, men de flesta studier är gjorda i andra länder än Sverige, vilket orsa-

kar en viss kunskapslucka. I svensk musikundervisning lyser skapandet med sin frånvaro, vilket 

inte har gått forskningen omärkt förbi. Inom detta område anses digitala verktyg också mest 

saknade. Bakomliggande orsaker till digitaliseringens trögflytande framfört är däremot ett 

mindre beforskat område. Utgångspunkten för detta arbete är att kartlägga i vilka sammanhang 

och vilken utsträckning musiklärare på högstadiet använder sig av digitala verktyg samt att 

undersöka om det finns några samband mellan användningen och personliga eller arbetsplats-

relaterade variabler. Arbetets forskningsfrågor specificerar vilka variabler som undersöks med 

hjälp av den webenkät som ligger till grund för empirin. Resultatet indikerar att informanterna 

i lägre åldrar i viss mån använder IKT till andra moment än de äldre. Vissa skillnader i använd-

ningen kunde också påvisas mellan män och kvinnor, där kvinnor exempelvis tenderar att an-

vända digitala medel till att söka inspiration till undervisning i högre utsträckning än män. Stu-

dieresultatet visar också att musiklärarna som deltagit använder IKT främst till simplare mo-

ment i undervisning, som stöd till traditionell undervisning, medan mer avancerade funktioner 

används i något mindre utsträckning. Som titeln på arbetet avslöjar visar resultatet också att 

informanterna upplever resursbrist som på olika sätt påverkar förutsättningarna för att genom-

föra digitaliseringsuppdraget. Den mest saknade resursen är enligt föreliggande studie, tid. Ar-

betets slutdiskussion tar upp att frågan ”hur?” torde vara relevant för att integreringen av digi-

tala verktyg i skolmiljö ska gå så smärtfritt som möjligt.  

 

Nyckelord: IKT, digitala verktyg, musikundervisning, högstadium, enkätstudie 
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Abstract  
During the past couple of years an extensive restructure towards increased digitization, has 

affected Swedish schools. Some investments aim towards teachers training, whilst others pri-

oritise hardware. Some intend to transact radical, groundbreaking changes, whilst some care to 

integrate information and communication technology (ICT) successively in the current educa-

tion model. The methods for digitization are many and contested. Previous research focuses on 

investigating what effects digitization has on student learning and how the digitization mission 

has been interpreted and executed in school context. Teachers and students attitudes towards 

digitization are too fields that have been explored, though most studies are made outside of 

Sweden, which causes a certain knowledge gap. Music education in Sweden lacks creative 

elements, which has been noted in research. According to previous research ICT is also consid-

ered missing the most within the creation field. Underlying causes for the slow progress of 

digitization in Swedish schools however, belong to a less researched field. Initially, this study 

seeks to chart both in what context and extent music teachers in secondary school tend to use 

ICT and to investigate if any connections show between ICT usage and personal or workplace 

related variables. The research questions define which variables that are being investigated by 

dint of the web-based questionnaire that constitutes the foundation for the research. The result 

indicates that the informants of younger age us ICT for other purposes than the older ones, to 

some degree. Some differences in ICT usage between men and women also showed, where 

women for example tend to search online for teaching inspiration more frequently than men. 

The result also showed that the music teachers that participated in this study use ICT mostly 

for simple tasks that support the traditional education, as opposed to more advanced functions 

that demands a higher level competence, which are used less frequently. As the title reveals, 

the result also show that the informants experience a lack of reources that affects the prequisites 

for implementing digitization, in various ways. The most missing resource is according to this 

study time. The end diskussion of this study report mentions that the question ”how?” ought to 

be relevant for making the implementation of ICT in school context as smooth as possible. 

 

Key words: ICT, digital tools, music education, secondary school, survey study 
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Förord 
Tusen tack till de 135 musiklärare som tog sig tiden att svara på enkäten som utgjorde grunden 
för detta arbete. Utan er hade jag ännu levt i den verklighet jag befann mig i innan examensar-
betet. Min musiklärarroll har berikats av att genomföra denna studie, på många sätt. Ytterli-
gare ett tack går till min handledare Joakim Larsson, som trots multipla frakturer i ryggen 
ställde upp och stöttade mig genom arbetet och guidade mig i analysdjungeln.  Ett sista tack 
går till min fantastiska fästman Ghia, som tog ledigt från jobbet och skötte hushållet under 
skrivperioden. Jag hade inte klarat det utan dig.  
Nu blickar jag framåt och lägger mitt fokus på att bli en så bra musiklärare som möjligt!  
// Stina 
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1 Inledning 
Detta kapitel består av tre delar. I den första delen beskrivs det valda intresseområdet som ligger 

till grund för arbetet. Därefter presenteras studiens problemområde och slutligen arbetets dis-

position. 

 

1.1 Valt intresseområde 
Detta arbete vilar på ett intresse för musikundervisning med hjälp av digitala verktyg och min 

självupplevda kompetensbrist inom dito. Under musiklärarutbildningen har jag bland annat fått 

utforma fiktiva läsårsplaneringar och olika lektionsplaneringar i uppgifter och då använt läro-

planen för grundskolan (LGR11) som utgångspunkt. Dessa uppgifter har ofta väckt en oro över 

min kompetens inom digitala verktyg. Min tolkning av läroplanen innebär en långt bredare 

användning av digitala verktyg än jag upplever att jag behärskar, även i skrivande stund, med 

bara drygt två månader kvar av utbildningen till musiklärare. Att läsa tidningar för lärare inne-

hållandes artiklar om IKT har inte hjälpt. Nedan listas några exempel på tidningsrubriker ur 

lärarfackens tidningar från de senaste åren: 

 

”Teknikstrul fortsätter sluka lärarnas lektionstid” (Skolvärlden, 2017-01-24) ”Vidareutbildning 

i IKT är ett måste för att motverka ny digital klyfta” (Lärarnas tidning, 2010-05-20) ”Skärmarna 

förstör våra barns liv” (Skolvärlden, 2019-03-22) ”Skolverket föreslår mer fjärrundervisning” 

(Skolvärlden, 2018-11-20) ”Dåligt med IKT-kompetens” (Lärarnas tidning, 2009-07-01) 

”Forskning: elever presterar sämre när de läser på skärm” (Skolvärlden, 2019-02-20)”Hur ska 

svensk skola toppa IT-formen?” (Lärarnas tidning, 2016-10-27) 

 

Paradoxerna i tidningsrubrikerna är mångfasetterade och det kan vara svårt för både nyexami-

nerade, såväl som erfarna lärare att ta ställning och veta vilket ben de ska stå på när det kommer 

till digitaliseringsuppdraget i skolan.  

 

Olika satsningar har gjorts inom området digitalisering genom åren, så som till exempel DOS-

projektet mellan 1988-1991, ITiS 1999-2002 och de ännu aktuella satsningar som benämns en-

till-en, som granskats genom olika projekt ända sedan 1996 (Fleischer 2013). Trots dessa sats-

ningar visar den senaste granskningen av musikämnet i grundskolan att integreringen av IKT 

brister inom mer avancerade områden som musikskapande (Skolinspektionen, 2019b). För 

snart åtta år sedan reformerades grundskolans läroplan, med mer tyngd på att låta digitalisering 

genomsyra undervisningen. Förra året reviderades den senaste läroplanen och digitalise-

ringsuppdraget förtydligades ytterligare. Bland annat ska skolan kunna erbjuda eleverna pro-

grammeringskurser och därmed också hosta upp tillräckligt många lärare med kompetens inom 

det, vilket kanske inte är gjort i en handvändning.  

 

1.2 Problemområde  
Av de självständiga arbeten jag har kunnat hitta, har ingen kvantitativ undersökning gjorts på 

musiklärare i relation till digitala verktyg. Flera har gjorts på lärare i allmänhet, men inte spe-

cifikt i musikundervisning. De självständiga arbeten som behandlar ungefär samma sak som 

detta arbete, har gjorts genom kvalitativa studier, med intervjuer av ett fåtal musiklärare. Det 

finns heller inga mängder av avancerad forskning som behandlar detsamma, åtminstone inte i 

Sverige. Av de mer avancerade undersökningarna är det främst Skolinspektionen (2011) som 

har fördjupat sig i samma område som denna studie. Dock redovisar Skolinspektionen främst 

bristerna hos skolornas musikundervisning, utan att fördjupa sig i orsakerna till dem. Med detta 

arbete är förhoppningen att en något mer nyanserad bild av svenska högstadielärare inom musik 

och deras integrering av IKT.  
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1.3 Arbetets disposition 
Resterande del av arbetet disponeras enligt följande: 

 

Kapitel två – Områdesorientering 

Här presenteras en kort historik samt tidigare forskning på det valda området samt studiens 

problemformulering, syfte och forskningsfrågor.  

 

Kapitel tre – Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter positivism 

och objektivism, samt deduktion.  Kapitlet avslutas med en begreppsdefinition, där utvalda be-

grepp som berör området definieras och motiveras.  

 

Kapitel fyra – Metod  

Här presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod, i detta fall handlar 

det om en kvantitativ studie som genomförts med hjälp av en webenkät. I detta kapitel redogörs 

även för studiens design beträffande urval av respondenter, studiens genomförande samt dess 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

 

Kapitel fem – Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av enkätanalyserna utifrån följande teman: Personliga 

egenskaper som faktor, arbetsplats som faktor samt användningsområden och frekvens.  

 

Kapitel sex – Diskussion 

I det sista kapitlet belyses forskningsresultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De 

teman som lyfts fram är resurser, användning och effekter samt kompetens och fortbildning. 

Därefter förs en diskussion över studiens valda metoder. Slutligen diskuteras arbetets betydelse 

för yrkesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten. Arbetet avslu-

tas med en lista över referenser och studiens bilagor. 
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, tidigare forskning med 

relevans för området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

 

2.1 Perspektiv på området 
I detta avsnitt presenteras först IKT i skolan ur ett historiskt perspektiv. Därefter beskrivs äm-

net utifrån den aktuella läroplanen för grundskolan.  

2.1.1 IKT inom det svenska skolväsendet 

Sedan datorn uppfanns har utvecklingen gått fort och skolan har haft svårt att hänga med. Di-

gitaliseringstendenser har funnits sedan 70-talet, men i läroplanen från 1980 (Skolöverstyrelsen 

1980) syns IKT för första gången i form av datalära, som en del av matematikundervisningen. 

Vid den här tidpunkten var målet att eleverna skulle få med sig kunskaper om datorer och fär-

digheter att använda datorers funktioner. Nedan beskrivs kortfattat några digitaliseringssats-

ningar från 80-talet och framåt.  

 

COMPIS-projektet 

Som resultat av en upphandling om anpassade datorer för integrering i svensk skolmiljö, star-

tades COMPIS-projektet där COMPIS är en förkortning av COMPuter In School. Dessa datorer 

var särskilt utvecklade i syfte att kunna användas i undervisning och utrustades därför med en 

rad olika speciallösningar, såsom möjligheter för central lagring av filer och program som ut-

formats särskilt för undervisning. Under denna tidsperiod utvecklades andra datorer parallellt 

och så småningom fick Mac och PC så gott som monopol på marknaden, vilket bidrog till att 

skoldatorn konkurrerades ut och projektet bedöms enligt Engström (2008) som misslyckat. 

 

DOS-projektet 

Nästa satsning på datorer i skolverksamhet gjordes genom det så kallade DOS-projektet, som 

står för Datorn Och Skolan, mellan åren 1988 och 1991. Projektet syftade till att undersöka 

huruvida det var en god idé att införa datorkunskap i skolans värld alls, eller om det gick ut 

över skolans övriga uppdrag att lägga tid och resurser på detta. Än så länge var tekniken så pass 

ny att det inte fanns särskilt mycket forskning som visade att IKT gynnade eller hämmade ele-

vers inlärning (Fleischer, 2013). Än idag finns tveksamheter till digital tekniks påverkan på 

skolverksamheten, både i en positiv och negativ riktning, så detta projekt var förstås en viktig 

milstolpe inom vad som skulle komma att bli ett mycket omdiskuterat ämne i svensk skolmiljö.  

 

Både COMPIS- och DOS-projektet var verksamma då LGR 80 var den aktuella läroplanen. Vid 

denna tidpunkt hade skolan till uppdrag att fostra samhällsmedborgare, med goda demokratiska 

värderingar (Skolöverstyrelsen, 1980). Detta synsätt förändrades något när läroplanen från 

1994 (Skolverket, 1994), LPO 94 kom. Här var det individen i centrum, snarare än samhället, 

där eleverna skulle erbjudas möjligheter till personlig utveckling och att utveckla förmågor att 

ta ansvar över det egna kunskapsförvärvet, fortfarande med demokratiska värderingar som 

grund. I denna läroplan hade också teknikämnet blivit ett självständigt ämne, där datorkunskap 

fick mer utrymme. I LPO 94 såg målen lite annorlunda ut jämfört med läroplanen från 1980. 

Från och med 1994 skulle  eleverna, förutom att utveckla förtrogenhet med datorfunktioner, 

dessutom utveckla förmågan att reflektera över och förstå konsekvenser av digital teknik. 

Denna läroplan satte lite mer press dels på lärarna som skulle undervisa och dels på att förut-

sättningar i form av hårdvara fanns tillgängligt på skolorna. De höjda förväntningarna speglas 

även i kommande satsningar: 
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Fyrtornsprojekten 

Under andra halvan av 1990-talet gjordes så kallade fyrtornsprojekt i 28 kommuner runtom i 

landet. Projekten syftade till att fortbilda lärare och göra stora genombrott inom digitala verktyg 

i undervisning, som sedan skulle upplysa resten av landet, likt fyrtorn, och på så vis utveckla 

användningen av den nya tekniken (Becker, 2006).  

 

ITiS-projektet 

Fyrtornsprojekten mynnade ut i det som kom att kallas ITiS – IT I Skolan, som varade år 1999-

2002 (Becker, 2006). ITiS påverkade förutsättningarna för digital kompetens, där både lärare 

och elever hade tillgång till internetuppkopplade datorer i skolan. Projektet innebar även att 

lärarna fick fortbildning i form av seminarier där pedagogik i fokus, snarare än renodlad dator-

kunskap, som ett sätt att försöka integrera IKT med all undervisning, istället för att ha det som 

ett eget, separat ämne (Fleischer, 2013).  

 

En-till-en-projekt 

När elever och lärare får en varsin egen digital enhet via skolan kallas det en-till-en och är en 

satsning som blir allt vanligare i svensk skola. Det första en-till-en-projektet gjordes 1996-1999 

och syftade till att införa mer elevfrihet och göra lärarna mindre auktoritära (Fleischer, 2013). 

Projektet genomfördes på en skola i Färila, utifrån en modell Skolverket utformat, vid namn 

Skola 2000. Rapporten visade några positiva effekter så som ökat självförtroende och motivat-

ion hos eleverna. Dock upptäcktes långt fler negativa effekter av projektet, så som ökade kun-

skapsklyftor mellan både flickor och pojkar och mellan lågpresterande och högpresterande ele-

ver, enligt Fleischer. Modellen Skola 2000 rörde mer än bara hårdvara, vilket kan ha bidragit 

till effekterna. Exempelvis hade eleverna inga fasta tider för rast och de fick utforma stor del 

av skolarbetet själva, utifrån egna intressen.  

 

Kroksmark och Sohlberg (2013) har undersökt vilka konsekvenser som kunnat påvisas av en 

en-till-en-satsning. Resultatet visar att satsningen bidragit till att fokus flyttats från undervis-

ningspraxis mot elevers lärande, vilket i praktiken borde minska lärarauktoriteten, som var ett 

av syftena, enligt Fleischer (2013). Vidare menar Kroksmark och Sohlberg (2013) att undervis-

ningen blivit mer framåtriktad och bedömningen mer formativ, tack vare en-till-en-projektet. 

Författarna menar att effektivitetsfrämjande verktyg så som möjligheten att dela dokument mel-

lan lärare och elev, haft en positiv påverkan på formativ undervisning och lägger särskilt fokus 

på formativ reflektion, som strävar mot att utveckla elevers medvetande om den egna lärpro-

cessen.  

 

PIM-projektet 

PIM står för Praktisk IT- och Mediekompetens och var en satsning på kompetensutveckling 

hos lärare, på uppdrag av myndigheten för skolutveckling. Samtliga skolor i Sverige blev er-

bjudna att genomföra utbildningen, som bestod av texter, bilder och instruktionsfilmer online. 

Hela utbildningen var webbaserad och tillgänglig för vem som helst att ta del av. För att bli 

godkänd och få ett PIM-diplom behövde tre arbetsuppgifter genomföras och lämnas in till ex-

aminator för rättning, vilket krävde inloggningsuppgifter. Projektet var verksamt mellan år 

2006 och 2014. Skolor från 230 kommuner deltagit och 162 000 lärare har blivit godkända på 

minst en arbetsuppgift. I och med detta är PIM-projektet den största satsningen på digital kom-

petensutveckling i Sverige (Karlsson, 2015).  

 

Både PIM-projektet och olika en-till-en-satsningar överlappar skolreformen som genomfördes 

år 2011, då läroplanen gjordes om ytterligare en gång. I nästa avsnitt beskrivs hur den aktuella 

läroplanen behandlar IKT. 



 

 11 

2.1.2 LGR11 Musik  

Sedan grundskolereformen år 2011 har digitala verktyg fått ta mer plats i styrdokumenten och 

det inkluderar musikundervisningen. I läroplanen LGR11 (Skolverket, 2011) under ämnets 

syfte står det: 

 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att an-

vända röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och sym-

boler i olika musikaliska former och sammanhang (Skolverket, 2011, s.1) 

 

Det fetstilta är tillagt i efterhand för att betona vad detta arbete behandlar. Enligt skolverkets 

styrdokument ska eleverna alltså få utveckla kunskaper att använda IKT i flera olika musika-

liska former och sammanhang. Senare i läroplanen (Skolverket, 2011) under centralt innehåll 

för musik på mellanstadiet står digitala verktyg för ljud- och musikskapande bland det som 

kallas musikens verktyg. Under samma rubrik för högstadiet står det: Digitala verktyg för mu-

sikskapande, inspelning och bearbetning. Vilket kan ses som en mer utvecklad variant av mu-

sikskapande, som eleverna ska ha gjort redan på mellanstadiet.  

 

Skolinspektionen (2011) redovisar i sin rapport att musiklärare lägger alltför mycket fokus på 

instrumentala färdigheter, på bekostnad för övriga lärandemål. I kommentarmaterialet till 

LGR11 (Skolverket, 2017) skrivs uttryckligen att digitala verktyg jämställs med musikinstru-

ment som verktyg för att musicera och förstå musik: 

 
Digitala verktyg för ljud, musikskapande, inspelning och bearbetning är kursplanens 

benämning på digitala instrument och programvaror. I dag skapas musik i varierande 

genrer och former ofta med hjälp av programvaror och digitala instrument. Digitala 

verktyg jämställs i syftestexten med andra verktyg, till exempel musikinstrument, 

som en väg till att förstå och utöva musik (Skolverket, 2017, s.10)  

 

I kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) motiveras också musikundervisning med IKT som 

medel, med att dagens musik ofta produceras med hjälp av digitala verktyg.  

 

I motion till riksdagen (2018/19:2833) En bättre lärarutbildning och fler skickliga lärare, 

skrevs förra året att en digital strategi behövde tas fram där bland annat: Alla lärare ska få med 

sig kunskap om metodik och didaktik i en digital skolmiljö från lärarutbildningen, inklusive 

digitala lärverkyg (2018/19:2833, s. 4). I motionen står också: Att Skolverket tillsammans med 

lärosätena tar fram metodik och utbildningar i syfte att stötta lärares användning av digitala 

lärverktyg (2018/19:2833, s. 4). Riksdagen har ställt sig bakom detta avsnitt och lämnat fram 

motionen till regeringen 

 

2.2 Tidigare forskning 
Nedan beskrivs utvald tidigare forskning inom området, utifrån kategorierna forskning om ef-

fekter av IKT i skolan samt forskning om hur musiklärare använder IKT i undervisning. Urvalet 

är i första hand hämtat från olika databaser, så som DiVA, OneSearch och Academic Search 

Elite. En mindre del av urvalet består av kvalitetsgranskningar och statliga utredningar.  

2.2.1 Forskning om effekter av IKT i skolan 

Unos Uno är ett forskningsprojekt som gjordes år 2011 till 2013 i svenska skolor. Studien in-

nehåller bland annat upprepade enkätundersökningar, fördelade över alla tre år, om hur skolor 

i Sverige har påverkats när de fått datorer en-till-en. I den sista årsrapporten av projektet sam-

manställs hur enkätsvaren förändrats över tid och vilka generella effekter en-till-en-datorer har 
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haft hos skolorna (Grönlund, Andersson & Wiklund, 2014). Årsrapporten visar att en negativ 

effekt av ökad digitalisering hos samtliga forskningsobjekt är att det kräver extra tid från lä-

rarna. Ihop med det beskrivs också att ökad digitalisering medför extra kostnader för skolan, 

vilket sker på bekostnad för personalresurser. På vissa skolor har både lärare och elever uppgett 

att de ser många positiva effekter av digitaliseringen, men det är stor spridning på hur skolorna 

svarat, så författarna drar inte några generella slutsatser om positiva effekter, utan drar slutsat-

sen att det handlar mer om hur skolan administrerar och anammar digitaliseringen, snarare än 

vad inköpet av datorer bidrar med.   

 

Davis, Preston och Sahin (2009) har studerat en fortbildningssatsning inom IKT i England mel-

lan åren 2000 och 2003. De har undersökt hur olika metoder för fortbildning påverkar bland 

annat lärarnas lärande, elevers lärande via IKT, tillgänglighet och administrering. Författarna 

menar att fortbildning online, var den minst lyckade metoden medan skräddarsydd fortbildning, 

med högre utbildad IKT-lärare som anpassar fortbildningen till varje skolas förutsättningar och 

dess lärare, gav det mest lyckade resultatet. Den skräddarsydda metoden var också den enda 

som visade resultat hos elevernas lärande, av de elva undersökta metoderna.  

 

ATEA (2012) är ett IT-företag som har genomfört en enkät-studie med syfte att undersöka i 

vilken utsträckning lärare använder IKT. Enkäten skickades ut till en stor grupp rektorer i Sve-

rige, år 2012. Enkäten analyserades deskriptivt och redovisades med stapeldiagram. Resultatet 

visar tydligt att de flesta rektorer tycker att de ser positiva effekter av IKT i undervisningen. 

Samtidigt tycker de flesta att lärarna använder IKT för lite och att lärarnas kompetens är en av 

det viktigaste orsakerna till detta, men också resursbrist. Vad gäller fortbildning svarar de flesta 

rektorer att det finns en tidsbrist och att egna resurser oftast står för ansvaret. Denna studie 

syftar dock till att undersöka lärare i alla skolämnen, medan föreliggande studie undersöker en 

snävare population.  

 

I statens offentliga utredning: en digital agenda i människans tjänst (SOU 2014:3) menas att 

det finns en könsmässig snedfördelning där kvinnor i lägre utsträckning än män, utbildar sig 

inom och arbetar med IKT. Snedfördelningen har uppmärksammats sedan tidigt 2000-tal och 

har inte förändrats mycket, enligt utredningen. En lösning på detta föreslås, där utgångspunkten 

är att kvinnor har lägre intresse för IKT än män. Förslaget är att ökade inslag av IKT i den 

obligatoriska undervisningen ska främja kvinnors intresse på sikt, och på så vis jämna ut skill-

naden. Förslaget om ökad integrering av IKT anses också kunna främja pojkars skolresultat, då 

det menas att pojkar förvärvar sig kunskap lättare med hjälp av digitala verktyg. I utredningen 

belyses blanda annat lärares digitala kompetens och förmåga att integrera IKT som grundläg-

gande framgångsfaktorer för digitaliseringen. Det menas också att lärarstudenter får för lite 

utbildning inom IKT kopplat till pedagogik på programmen. Enligt utredningen har svenska 

skolor goda förutsättningar med i genomsnitt 3,1 elever per dator i den kommunala grundskolan 

och 2,4 elever per dator i friskolorna. Dock är skillnaderna i datortäthet stora där det i fem 

procent av de skolor som har lägst datortäthet i grundskolan 2012 går 11,5 elever per dator 

jämfört med de skolor med högst datortäthet, där varje elev har en varsin dator.  

 

Enligt PISA 2009 (OECD, 2011) Sverige har störst klyfta i datortäthet av alla länder i Europa. 

Skolverket (2010) har i en rapport kommenterat PISA-undersökningen med att vi även har väx-

ande klyfta mellan högpresterande och lågpresterande elever, vilket ytterst få länder i Europa 

har haft samtidigt. Viktigt att nämna är dock att både statens offentliga utredning, PISA 2009 

och Skolverkets rapport är gjorda för nästan ett decennium sedan, vilket innebär att mycket kan 

ha hänt sedan dess.  



 

 13 

2.2.2 Forskning om hur musiklärare använder IKT i undervisning 

Savage (2010) gjorde en surveystudie som riktade sig till musiklärare i Storbritanniens motsva-

righet till Sveriges årskurs 1-7; Key Stage 2 och 3. Resultatet tydde på att dessa musiklärare 

tenderade att hålla sig till traditionellt ämnesinnehåll även när de använde sig av IKT, vilket de 

enligt studiens resultat gjorde i liten utsträckning. Författaren menar att tydliga strategier för 

kunskapsförmedling måste finnas, för att öka lärares kompetens inom IKT, för att kunna bredda 

den nya teknikens potential och med den som hjälpmedel, kunna bedriva inkluderande, indivi-

dualiserad undervisning.  

 

Andra orsaker till att musiklärare använder sig av IKT i mindre utsträckning menar Gall (2013) 

kan bero på att musiklärarstudenter inte får det stöd de behöver för att lära sig hantera den nya 

tekniken i undervisningssammanhang eftersom det inte finns kompetent personal som kan 

hjälpa studenterna i sin utveckling inom området. Detta framgår i författarens studie som ge-

nomförts med hjälp av enkäter som musiklärarstudenter fått genomföra över ett tidsspann på 

sex år. Avslutningsvis hölls även gruppdiskussioner för uppföljning. Det bristande användandet 

av IKT kan också bero på avsaknad av resurser i form av datorer/surfplattor, men också på 

grund av krångel med enheterna, menar Gall (2013). 

 

I rapporten efter Skolinspektionens (2011) granskning av musikämnet tas upp ett antal generella 

brister som exempelvis kvalitetsskillnader mellan skolor, den polariserade uppfattningen om 

musik som kunskapsämne eller rekreationsämne, men framförallt samverkansrelaterade, orga-

nisatoriska och planeringsrelaterade brister. De sistnämnda är punkter som ofta lyfts fram bland 

positiva effekter av digitalisering, vilket därför kan ses som ett skäl att tro att musiklärare ten-

derar att brista i användningen av IKT. Dessutom, menar skolinspektionen, läggs generellt sett 

lite tid åt att låta eleverna jobba digitalt i musikämnet, där de särskilt belyser att musikskapande 

i sequencerprogram saknas i stor utsträckning.  

 

Skolinspektionens (2019a) senaste kvalitetsgranskning belyste på IKT-fronten att lärares digi-

tala kompetens visar på bristande kvalitet, samtidigt som möjligheter att utvecklas saknas på 

många håll:  

 
Ofta saknades kunskap om digitala källor och medier bland lärarna och det fanns få 

möjligheter till kompetensutveckling. På de skolor som besöktes såg vi även att det 

fanns en utbredd föreställning bland rektorer om att behöriga lärare inte hade behov 

av kompetensutveckling. (Skolinspektionen, 2019a, s.40) 

 

Skolinspektionen (2019b) har även granskat 30 högstadieskolors musikundervisning under 

2018. I den övergripande rapporten tas bland annat upp att de allra flesta skolor har tillgång till 

digitala verktyg men i nästan en fjärdedel av skolorna som granskats undervisas inte digitala 

verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. Detta menar de begränsar elevers ut-

veckling av kreativitet. Vidare menas att kompetensutveckling inom IKT också saknas på flera 

skolor, vilket kan vara en anledning till det bristande digitala arbetet. Som framgångsfaktorer 

för en heltäckande musikundervisning lyfter Skolinspektionen bland annat behöriga lärare, 

grupprum, kompetensutveckling, tillgång till flera sorters instrument och kollegialt samarbete. 

 

Tezci (2011) har studerat inre och yttre faktorer som påverkar användandet av IKT hos 1898 

lärarstudenter på turkiska universitet. Resultatet visade dels att både användningen och kompe-

tensen inom IKT låg högre hos män än hos kvinnor, men också att IKT främst används i enklare 

former, som exempelvis mjukvaror för ordbehandling och presentationer. Män var även i högre 

grad positiva till IKT än kvinnor.  Dock har dessa turkiska universitetsstudenter lite andra 
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förutsättningar än lärare i Sverige. Bland annat hade under hälften av alla informanter tillgång 

till internet i hemmet och bara 78% hade en egen enhet.  

 

Wise, Greenwood och Davis (2011) genomförde en studie i Nya Zeeland med syftet att under-

söka hur och i vilken utsträckning nio utvalda högstadiemusiklärare, använde sig av digitala 

verktyg i sin musikundervisning. Urvalet gjordes med inriktning mot musikavdelningar som 

var väl fungerande. En av forskningsfrågorna var huruvida digitala verktyg användes för att 

effektivisera den traditionella musikundervisningen eller om de bidragit till att musiklärarna 

utvecklat nya sätt att arbeta på. Författarna ville också få en inblick i om de digitala verktygen 

lett till en mer elevcentrerad undervisningsmetod kontra den mer traditionella lärarcentrerade 

undervisningen. Undersökningen hade en kvalitativ design och studieresultatet visar bland an-

nat att samtliga lärare som deltog i undersökningen, använde digitala verktyg i sin undervisning 

i stor utsträckning samt var bekväma att arbeta med ny teknik. Resultatet indikerar även att den 

nya tekniken inte bara användes till den traditionella undervisningen utan även för att öka lä-

randet för eleverna. Denna studie är relevant för föreliggande arbete då resultatet indikerar att 

det finns ett samband mellan framgångsrik musikundervisning och användning av digitala verk-

tyg i stor utsträckning. Dock är inte resultatet generaliserbart eftersom det är så få medverkande 

och dessutom är studien inte gjord i Sverige, men den visar ändå att det skulle kunna finnas ett 

samband mellan väl fungerande musikundervisning, lärare med hög kompetens inom IKT samt 

användandet av digitala verktyg i undervisningen. 

 

Det finns en del internationell forskning som behandlar liknande områden som föreliggande 

studie. Däremot verkar det inte finnas så mycket forskning på IKT i musikundervisning från 

Sverige. De svenska studier som funnits mest relevant inom området, har varit självständiga 

arbeten på samma nivå som detta, vilka alltså inte utgör en del av urvalet tidigare forskning. 

Dessa studier har också allt som oftast varit kvalitativa studier med låg generaliserbarhet, vilket 

ytterligare sänker relevansen för föreliggande studie. Skolinspektionens rapporter och två olika 

rapporter gällande digitaliseringsprojekt får därför representera det svenska urvalet forskning 

inom området IKT i musikundervisning. 

 

Pynoo, Devolder, Tondeur, van Braak, Duyck och Duyck (2011) har undersökt vilka faktorer 

som påverkar lärares inställning till den digitala lärmiljö-produkten SmartSchool. Undersök-

ningen gjordes i form av tre enkäter vid olika tillfällen under ett läsår. Resultatet indikerar att 

de faktorer som påverkar mest är socialt inflytande från ledningen och förväntningar på pro-

duktens möjligheter att främja de egna prestationerna i yrket. Faktorer av mindre värde visade 

sig vara föreställningen att produkten kan underlätta arbetet samt uppfattningen om huruvida 

arbetsplatsens förutsättningar är anpassade för produkten eller inte. Vidare menar författarna 

att det är av vikt att göra reklam för produkten hos skolpersonalen, genom att demonstrera hur 

väl den kan fungera under optimala förutsättningar. Författarna menar även att rektorer bör 

uppmuntra lärare att använda digitala verktyg, för att lyckas med integrering.  

 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Sammantaget verkar det inte finnas något entydigt mål med IKT i undervisning. Hur undervisar 

lärare som anser att digitala verktyg är toppenbra och vad är det som får andra lärare att prote-

stera mot detsamma? Finns det någon koppling mellan dessa lärares personliga egenskaper, 

yrkeskompetens eller andra faktorer?  

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan några olika bakgrundsvari-

abler hos musiklärare, kopplat till användandet av digitala verktyg i musikundervisning på 



 

 15 

högstadiet, samt att belysa i vilken utsträckning och i vilka sammanhang musiklärare använder 

IKT i undervisningen.  

• Finns det samband mellan musiklärares IKT-användning i undervisning på högstadiet 

och arbetsplatsens resurser, eller om skolan är fristående eller kommunal? 

• Finns det samband mellan musiklärares IKT-användning i undervisning på högstadiet 

och musiklärarnas ålder, kön eller utbildning? 

• I vilken utsträckning och i vilka sammanhang används IKT i musikundervisning på 

högstadiet?   
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel beskrivs de ontologiska och epistemologiska ståndpunkter som studien vilar på. 

Utgångspunkterna är positivism, deduktion och objektivism. I en vetenskaplig studie är det vik-

tigt att påvisa författarens förförståelse och syn på verkligheten, då det kan påverka studien och 

metodval (Bryman 2018). Kapitlet avslutas med en begreppsdefinition gällande begrepp som 

rör det valda intresseområdet. 

 

3.1 Positivism 
Detta arbete vilar på en ansats ur den positivistiska forskningsfilosofin, vilken har sitt ursprung 

i realismen och söker efter absolut kunskap enligt Sohlberg och Sohlberg (2013). Enligt Bry-

man (2018) är positivism en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar användningen av 

naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. Eftersom studien delvis 

syftar till att undersöka korrelationer mellan personliga egenskaper och olika beroendevariabler 

hos musiklärare användes matematiska beräkningar, vilket är i linje med författarnas beskriv-

ning av den positivistiska forskningsfilosofins inriktning mot mätbarhet.  

 

Inom positivismen bör forskaren vara objektiv och värderingsfri i sina antaganden, samt inneha 

ett neutralt förhållningssätt, vilket kan leda till vissa komplikationer på grund av att värderingar 

och fördomar ofta är inneboende i fakta och därför försvårar ett neutralt förhållningssätt, menar 

Thurén (2013). Vidare menar författaren att forskare som använder denna epistemologiska ut-

gångspunkt bör ställa sig kritisk till alla iakttagelser och analysera data objektivt och logiskt, 

för att kunna dra slutsatser utifrån resultatet. Med en medvetenhet om och hänsyn till detta samt 

eftersom positivismens utgångspunkt ligger i att förklara samband (Sohlberg & Sohlberg, 2013) 

känns ändå positivismen som ett relevant val av ontologiskt perspektiv.  

 

Enligt Bryman (2018) finns det inom positivismen en forskningsstrategi som går ut på att skapa 

hypoteser och pröva dessa med hjälp av naturvetenskapliga metoder. Denna strategi kallas de-

duktion. Inom samma perspektiv finns även strategin induktion som bygger på att skapa teorier 

eller hypoteser efter att ha undersökt något. Föreliggande studie baseras inte på någon uttalad 

hypotes och syftar heller inte till att generera någon konkret teori eller hypotes, vilket gör att 

den inte renodlat anammar principerna inom vare sig deduktion eller induktion. Att ha en bland-

ning av bägge strategier menar Bryman är vanligt inom kvantitativ forskning. I föreliggande 

studie kan det valda intresseområdet ses som substitut för en hypotes som en deduktiv studie 

skulle haft som utgångspunkt och diskussionskapitlet som substitut för teoribildningen som in 

induktiv studie skulle genererat. 

 

3.2 Objektivism 
Enligt Bryman (2018) har ett objektivistiskt perspektiv en syn på organisationer som något som 

är uppbyggt av externa förhållanden utom vår påverkan. Människor lär sig regler och sociala 

ordningar och använder sig av det som om det vore standard. Föreliggande studie har genom-

förts med hjälp av en kvantitativ metod och objektivism har valts som ontologisk utgångspunkt, 

eftersom den enligt Bryman (2018) anses vara mest lämplig för just kvantitativa studier då 

forskare inom denna ontologiska inriktning har uppfattningen att den sociala verkligheten är 

objektiv och omöjlig att påverka. 

 

3.3 Begreppsdefinition 
I detta arbete kommer jag att använda begreppen digitala verktyg och IKT frekvent. IKT står 

för Informations- och Kommunikationsteknik vilket är en utveckling av det som förkortas IT, 
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där extra vikt vill läggas på att tekniken möjliggör kommunikation. Digitala verktyg och IKT 

är synonymer och används i detta arbete för att beskriva både hårdvaror som datorer och surf-

plattor eller mjukvaror som exempelvis Spotify, MuseScore, Garageband och mejlfunktioner 

eller kommunikationsplattformar.  

 

För att definiera vilka begrepp som skulle undersökas gjordes en innehållsanalys på dokument 

som hör till skolkontext. Enligt Bryman (2018) är en innehållsanalys ett sätt att angripa doku-

ment på ett kvantitativt, objektivt och systematiskt, replikerbart sätt. Det finns enligt författaren 

flera sätt att genomföra en operationell definition. I föreliggande studie har en genomgång av 

skolrelaterade dokument gjorts, där olika begrepp som handlar om digital teknik noterats. Dels 

analyserades läroplanen för grundskolan, LGR 11 och dels samtliga av lärarfackens tidningar: 

Lärarnas tidning, Pedagogiska magasinet samt Skolvärlden. Resultatet var inte det minsta 

tveksamt; IKT och digitala verktyg var de mest frekvent använda begreppen på området, med 

digitala läromedel på en tredje plats. Då det begreppet är mer begränsat än de två första, valdes 

det bort, för att inte göra enkätfrågorna alltför snäva. Att dessa begrepp används av samtliga 

medier och styrdokument skulle kunna ha att göra med det gemensamma språket som eftersträ-

vas hos pedagoger, för att främja likvärdigheten i skolan.  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-

görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 

dess reliabilitet, replikerbarhet och validitet.  

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

4.1.1 Val av forskningsansats 

Denna studie har gjorts utifrån kvantitativ forskningsmetod som enligt Bryman (2018) fokuse-

rar på teoriprövning, mätningar, kvantifiering genom matematiska beräkningar och statistik. 

Teoriprövning är det som Bryman beskriver som deduktion vilka denna studie har några ele-

ment ur, utan uttalade hypoteser som utgångspunkt. Kvantitativ metod passar denna studie ef-

tersom den syftar till att undersöka ett stort urval och undersöka datamaterialet statistiskt. 

Denna studie ges inte möjlighet att gå på djupet som i en kvalitativ studie utan får istället foku-

sera på ett brett urval och att kunna ge en överblick över digitala verktyg inom musikundervis-

ning hos ett urval av musiklärare i Sverige. 

4.1.2 Val av forskningsmetod 

Föreliggande studie har en surveydesign vilket Bryman (2018) beskriver som en typ av tvär-

snittsdesign där datainsamling sker genom enkäter eller strukturerade intervjuer. I detta fall 

handlar det om en webenkät. Vidare menar Bryman att surveystudier förutsätter att data samlas 

från flera olika fall vid en tidpunkt som tillsammans genererar en uppsättning kvantifierbara 

data. Dahmström (2011) menar att målet med en surveyundersökning är att kunna beskriva 

populationen genom att definiera olika parametrar utifrån det som mätts i enkäten. Detta förut-

sätter också att ett urval av en population har gjorts, så att det går att definiera vilka som egent-

ligen svarat på enkäten. I denna surveystudie har en webenkät utformats som slumpmässigt 

utvalda informanter fått tillgång till via mejl med bifogad länk till enkäten, som fylls i digitalt 

över internet. Bryman (2018) presenterar fördelar med webenkäter som exempelvis att de är 

lätta att nå ut till stora grupper med och lätta att administrera.   

 

Enligt Oppenheim (2000) är ofta enkäter bristfälliga i sin utformning, vilket leder till försvå-

rande av analyser och relevanta resultat. För att undvika det föreslår författaren att en pilotstudie 

genomförs för att kontrollera enkäten och kunna revidera den innan undersökningen genomförs. 

Just detta har gjorts i denna studie. Pilotenkäten (Bilaga 2) och den färdiga enkäten (Bilaga 4) 

finns bifogade i slutet av denna rapport.  

 

För att kunna dra slutsatser utifrån populationen krävs, enligt Dahmström (2011) att urvalssan-

nolikheterna är kända inom varje vald parameter: det vill säga att om ett resultat ska kunna 

generaliseras måste den totala populationen vara speglad i den observerade gruppen, utifrån 

den parameter som undersöks.  

4.1.3 Val av analysmetod 

Tematisk analys hör enligt Bryman (2018) till en kvalitativ forskningsdesign och är egentligen 

ingen utpräglad metod, med definierad teknik, utan mer ett sätt för forskaren att titta på enkät-

frågor med öppna svar. För att göra detta så objektivt som möjligt nämner Bryman olika meto-

der för att söka och sammanställa teman. Bland annat bör forskaren ange var i utskriften frag-

menten finns och hålla sig så nära deltagarnas språk som möjligt vid sammanställningen. Vid 

sökandet kan forskaren kategorisera teman på olika sätt. I föreliggande studie har teman sökts 

bland enkätens öppna svar utifrån kategorin repetitioner.  
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Deskriptiv analys eller univariat analys innebär att titta på en variabel åt gången och beskriva 

exempelvis dess variationer och spridning utifrån aktuella data (Djurfeldt, Larsson & Stjärnha-

gen, 2010). Denna typ av analys är mest användbar till den andra forskningsfrågan i förelig-

gande studie: I vilken utsträckning och i vilka sammanhang används IKT i musikundervisning 

på högstadiet? Eftersom frågan endast kräver statistik från musiklärare behövs ingen avancerad 

analys, utan den mest elementära varianten är bäst lämpad. I några av de univariata analyserna 

har median och aritmetiskt medelvärde tagits fram. Trost (2007) beskriver båda värdena, där 

medianen är en siffra som anger att hälften av svaren har högre siffror än medianvärdet och 

hälften har lägre siffror. Det aritmetiska medelvärdet räknas ut genom att addera alla svar och 

sedan dela summan på det antal svar som beräknats. Fördelen med median är att extremvärden 

exkluderas i analysen, vilket inte görs vid beräkning av medelvärde. Om extremvärden inte 

finns visar dock medelvärdet ett mer exakt resultat på genomsnittet. De univariata analyserna 

redovisas i form av diagram och tabeller i resultatkapitlet.  

 

Bivariat analys är precis som namnet avslöjar en analys som behandlar två variabler samtidigt. 

Enligt Bryman (2018) är bivariat analys lämplig vid sökande efter samband mellan två variab-

ler. Författaren menar dock ändå att forskare bör vara försiktiga med att dra slutsatser om kau-

salitet, eller orsak och verkan. Eventuella samband bör bli behandlade som samband, inte som 

bevis för att en variabel påverkar en annan, då det kan finnas andra variabler som inte utforskats 

som ligger till grund för samband mellan två variabler. Detta fenomen kallas skensamband, 

enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010), som vidare menar att en grupp som ska un-

dersökas gällande statistiska samband måste vara fler än 30 individer. Författarna menar också 

att vid sambandstest av oberoendevariabler med fler än två kategorier kan ett envägs ANOVA-

test göras, vilket är en förkortning av ANalysis Of VAriance, eller variansanalys på svenska. 

ANOVA jämför spridningen av en testvariabel inom de olika kategorierna i oberoendevariabeln 

och även mellan grupperna. Signifikans påvisas när värdet är p<0,05. Resultatet av ett 

ANOVA-test visar dock endast huruvida signifikans kan påvisas eller inte. För att få reda på 

vilka grupper signifikansen gällde, måste ett kompletterande test göras; ett så kallat post hoc-

test. Detta test sammanställer samtliga kategorier från oberoendevariabeln, med utgångspunkt 

i testvariabeln, så att medelvärdet från samtliga kategorier ställs mot varandra, i alla möjliga 

konstellationer. Alltså testas alla kategorier om de skiljer sig signifikant mot någon annan ka-

tegori.  

 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) genererar frågor utformade efter en Likert-

skala kvalitativa variabler, vilka då inte är matematiskt intressanta, då de saknar nollpunkt. I 

analysen av de åtta frågor som i denna studie är utformade enligt ovan behandlades dock dessa 

variabler som kvantitativa och därför genomfördes envägs ANOVA-test på dem, mot olika 

oberoendevariabler. Beslutet att behandla dessa frågor som kvantitativa variabler togs med hän-

syn till att avståndet mellan exempelvis steg 3 och 4 alltså enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärn-

hagen, inte kan bevisas matematiskt vara detsamma som mellan steg 1 och 2. För att resultaten 

av analyserna på dessa frågor inte skulle bli helt missvisande programmerades alternativet ”Vet 

ej” om, så att det behandlades som saknade data istället för siffran 6, som var det förprogram-

merade värdet. Wu och Leung (2017) tar upp att Likert-skalor ofta används som intervallskalor, 

likt fallet i denna studie men att de egentligen utgörs av ordinalvariabler, som till skillnad från 

intervallvariabler inte har ett jämnt mellanrum mellan värdena. Dock menar författarna, kan 

generaliserbarheten höjas vid sambandsanalyser av Likert-skalor som har många steg. Förfat-

tarna uppmanar forskare som vill använda sig av detta mätinstrument att använda upp till elva 

steg i skalan. Detta har dock inte gjorts i föreliggande studie, vilket kan ses som att generali-

serbarheten är låg på de frågor som besvaras utifrån en Likert-skala. 
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När analyser av skillnader i medelvärden önskas där oberoendevariabeln har två kategorier re-

kommenderar Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) att t-test genomförs. Också här måste 

analysen göras på grupper som är större än 30 individer. T-testet ställer medelvärdena i två 

grupper mot varandra och räknar ut om signifikans kan påvisas, med hänsyn till frihetsgrader 

och jämfört mot en nollhypotes. I föreliggande studie genomfördes t-test med kön som obero-

endevariabel. Dock uteslöts det tredje alternativet annat/vill ej ange, för att testet skulle vara 

möjligt att genomföra. Informanterna som valt det alternativet var så pass få att de inte på något 

vis skulle kunna vara representativa för könsneutrala musiklärare på högstadiet, vilket gjorde 

att de valdes bort.  

 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet. 

4.2.1 Urval av respondenter 

Den population som enkäten riktats till är musiklärare på högstadiet i Sverige. Ett skäl till att 

populationen avgränsats till högstadiet istället för hela grundskolan är att IKT används i större 

utsträckning på högstadiet än på låg- och mellanstadiet. En urvalsram har gjorts, som dock inte 

täcker upp för alla element som undersöks, vilket enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010) är nödvändigt för att kunna generalisera resultatet av undersökningen. Urvalsramen ut-

görs av den fakta som finns tillgänglig om den totala populationen, vilken i detta fall är mu-

siklärare på högstadiet i Sverige. Relevant fakta som är känd hos den totala populationen och 

som utgör urvalsramen är könsfördelning, andel behöriga och antal anställda (Bilaga 3). Att 

dessa element är kända gör det möjligt att generalisera resultat i de frågor där urvalsgruppen 

speglar ramen, eller åtminstone har en liknande fördelning, enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärn-

hagen. 

 

Då den totala populationen består av tusentals personer och detta arbete hade en tidsbegräns-

ning var det inte möjligt att kontakta hela den totala populationen. Därför gjordes ett stratifierat 

slumpmässigt urval, som innebär att slumpen väljer vilka som blir kontaktade, likt ett slump-

mässigt urval, men utifrån vissa kriterier (Bryman, 2018). I detta fall var kriteriet geografiskt 

område, där 10-23 skolor från varje län i Sverige kontaktades. Ett slumpmässigt urval är enligt 

författaren ett sätt att eliminera den mänskliga faktorn från urvalet och få en representativ bild 

av en population. Eftersom slumpen bestämmer har alla individer i populationen lika stor chans 

att bli tillfrågade, vilket medför att sannolikheten för att urvalsgruppen består av en representa-

tiv blandning är hög. I denna studie är det en sanning med modifikation eftersom det stratifie-

rade slumpmässiga urvalet medfört att individer i län med många högstadieskolor haft mindre 

chans att bli tillfrågade än de som bor i län med få högstadieskolor. En lista gjordes först över 

samtliga kommuner inom varje län och sedan valdes kommuner ut slumpmässigt. Via kommu-

nernas hemsidor kontaktades administratörer, samordnare, rektorer eller biträdande rektorer på 

samtliga högstadieskolor i varje utvald kommun. Eftersom samtliga högstadieskolor i varje ut-

vald kommun blev kontaktade, påverkades fördelningen av skolor per län i urvalet, på så vis att 

antalet högstadieskolor i varje län och kommun ser väldigt olika ut. Därför blev det alltså inte 

heller samma antal skolor från varje län som kontaktades. Exempelvis har Gotland bara tio 

högstadieskolor, så fler gick inte att kontakta i det länet.  

 

I och med att ingen direktkontakt med informanterna skett, är det inte heller känt hur många 

musiklärare som över huvud taget fick mejlet vidarebefordrat från administrationen och därför 
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kan inte en exakt siffra sättas, på hur stort det verkliga bortfallet var. Utskicket gjordes till 266 

personer, som hade i uppdrag att vidarebefordra meddelandet. 135 personer svarade på enkäten. 

Det kan betraktas som ett bortfall på 51%, men det är alltså inte säkert att resterande 49% ens 

fått mejlet. Enligt Bryman (2018) finns det forskning som tyder på att den ökade mängden 

enkäter medfört att människor tröttnat på att besvara dem. Det skulle kunna vara en orsak till 

det stora bortfallet.  

 

Skolverket (Bilaga 3) har tillgänglig statistik på fördelning mellan kön, hos alla olika lärargrup-

per, vilken bekräftar att urvalet av informanter för denna studie är representativ åtminstone ur 

könsaspekten, då fördelningen i populationen, enligt Skolverkets statistik är ca 41,7% kvinnor 

och 58,3% män, jämfört med informanterna som genomfört enkäten i föreliggande studie, vilka 

fördelades enligt följande: 

 

 

 
 

Diagram 1: Stapeldiagrammet redovisar informanternas könsfördelning 

 

I samma statistiska tabell (Bilaga 3) redovisas andelen behöriga lärare i den totala populationen 

musiklärare på högstadiet. I den totala populationen var 66,9% av musiklärarna behöriga läsåret 

17/18, medan informanterna som deltagit i denna studie är behöriga till 73,3%. Nedan redovisas 

ett stapeldiagram på detta. Det är inte en perfekt spegling, men andelen kan också ha höjts i den 

totala populationen sedan förra året. 
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Diagram 2: Stapeldiagrammet visar fördelningen behöriga respektive obehörige lärare 

 

Urvalsramen är som tidigare nämnt inte tillräckligt detaljerad för att generella slutsatser ska 

kunna göras, men de två ovannämnda aspekterna indikerar att urvalet sannolikt inte faller långt 

ifrån ramen.  

4.2.2 Datainsamling 

Föreliggande studie baseras på en webenkät som skapats i programmet Survey & Report och 

skickats ut till musiklärare på högstadiet i Sveriges alla län. Enligt Oppenheim (2000) har denna 

typ av datainsamling flera fördelar såsom låga kostnader för både insamling och bearbetning, 

bred räckvidd eftersom det sker över internet, samt objektivitet i högre grad jämfört med inter-

vjuer där partiskhet kan utgöra ett problem. En nackdel som författaren ser med webenkäter är 

att det inte går att kontrollera deltagandet i lika hög grad som vid intervjuer, vilket medför att 

bortfallet kan bli stort. I detta fall svarade 135 av 266 vilket ger ett bortfall på 51%. Enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) kan ett stort bortfall innebära att det är ett systema-

tiskt bortfall, vilket gör hela resultatet missvisande. För att hantera detta föreslår författarna att 

bortfallet bör identifieras och informanter med liknande egenskaper bör väga tyngre i ana-

lyserna. Denna lösning är dock mycket krävande och inte heller helt bra. Därför har bortfallet 

fått kvarstå och det får tas med i beräkningen i resultatet. En annan nackdel med enkäter enligt 

Oppenheim (2000) är att det inte går att kommunicera eventuella missförstånd i enkätfrågorna. 

Det är därför viktigt att vara mycket noggrann i utformandet av enkäten, för att undvika sådana 

missförstånd som annars kan leda till att det blir tvunget att exkludera svar från analys och 

resultat.  

 

Operationalisering är ett begrepp som enligt Bryman (2018) innebär att definiera vilka begrepp 

som ska undersökas och utifrån dem och frågeställningarna, utforma ett mått. Bryman menar 

att begreppen är laddade med en etikett, vilket innebär operationaliseringen är av vikt, för att 

kunna hävda validitet. I det här fallet är måttet enkäten. Begreppen som valts är vanligt före-

kommande begrepp för digital teknik i skolkontext. För att definiera dem gjordes en innehålls-

analys på medier och styrdokument i skolkontext. De centrala mått som forskningsfrågor och 

analyser har till utgångspunkt är musiklärares IKT-användning och resurser. Musiklärares 

IKT-användning betraktas utifrån urvalet av tidigare forskning som ett sammansatt begrepp och 

operationaliserar det med hjälp av de åtta frågor som behandlar informanternas användning av 

IKT i sitt yrke. Dessa frågor syftar till att undersöka musiklärares användning av IKT för kom-

munikation, utvärdering, planering, skapande, inlämningsuppgifter och uppspelning av me-

dia. Resurser som begrepp operationaliseras dels med en direkt fråga om informanternas upp-

levelser av resurstillräcklighet dels genom frågorna nio till tolv som rör eventuell avsaknad av 

resurser som tid, ekonomiska medel, hårdvara, undervisningsmaterial och fortbildning. På fråga 

tolv finns även möjlighet att lämna ett öppet svar. Enkätfrågorna har utformats delvis med in-

spiration från tidigare enkätundersökningar som behandlar ämnet IKT i skolan, exempelvis 

ATEA:s rektorsundersökning (2012) där två frågor med temat resurser kopierades och reste-

rande frågor på temat var inspirerade av ovanstående studie. I viss mån togs inspiration till 

utformningen av Dahmströms kapitel om just konstruktion av frågeformulär (2011, s.153-158). 

Bland annat nämner författaren att det är viktigt att undvika ledande frågor, värdeladdade for-

muleringar, hypotetiska frågeställningar, kränkande ord samt att begränsa antalet frågor. Dessa 

uppmaningar fanns i åtanke under konstruerandet. Resterande delar av enkäten har anpassats 

med hänsyn till studiens frågeställningar. 

 

Ett massutskick gjordes i mejlform till administratörer, rektorer eller biträdande rektorer med 

uppmaningen att vidarebefordra meddelandet till musikavdelningen på deras enhet. Detta 
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gjordes då kontaktuppgifter till musiklärare ofta inte ligger tillgängliga på skolors hemsidor. I 

och med detta har ingen direktkontakt med informanterna funnits. Möjligheten att kontakta mig 

fanns, då mina uppgifter fanns med i informationen (Bilaga 1), men den nyttjades inte av någon. 

Bryman (2018) ser bland annat påminnelser om eller belöningar och tack för deltagande som 

metoder för att minska bortfallet, men ingen av dessa åtgärder har vidtagits. Detta på grund av 

att mejlutskicken tolkades som SPAM av Hotmail, vilket gjorde att kontot spärrades och en del 

av utskicket fick göras från en annan mejladress. Den enda åtgärden för att motverka bortfall 

som vidtagits är tydlig information om sekretess, studiens syfte, deadline och tack på förhand i 

mejlet som skickades. Hur stort det faktiska bortfallet blev går inte att säga, då hur många mu-

siklärare som faktiskt mottog mejlet inte är fastställt.  

 

Informanterna fick två arbetsveckor på sig att svara på enkäten. På dagen för deadline stängdes 

enkäten och svaren konverterades till SAV för att göras kompatibla med statistikbehandlings-

program.  

4.2.3 Bearbetning och analys 

För att kunna redovisa resultat från webenkäten har olika sorters analyser genomförs i statistik-

behandlingsprogrammet IBM SPSS Statistics (v.25). Enkäten skapades i Survey & Report som 

är en mjukvara för att utforma enkäter och variablerna med tillhörande svar från informanterna 

exporterades sedan in i SPSS. De först två forskningsfrågorna krävde analyser som hanterar två 

variabler samtidigt för att kunna redovisa samband – så kallade bivariata analyser. De bivariata 

analyser som genomförts är T-test och envägs ANOVA samt kompletterande post hoc-test. I 

vissa fall har variablerna manipulerats för att testen ska vara genomförbara. Det gäller de frågor 

där kön har använts som oberoendevariabel. Eftersom gruppen som valt annat/vill ej ange som 

kön är så liten, har den gruppen uteslutits ur analyser som syftar till att jämföra kategorierna 

mot varandra. 

 

På frågan som handlar om faktorer som påverkat informanternas kompetens samt frågan om 

vilka resurser de saknar fanns möjlighet att välja ett öppet svar, om inget av de angivna alter-

nativen passade Där fick informanterna svara med en egen text, för att specificera vilken faktor 

som haft störst påverkan på deras digitala kompetens respektive vilka resurser de saknar. En 

tematisk analys gjordes på de öppna svaren och redovisas i metoddiskussionen men inte i re-

sultatkapitlet, då det var en så pass liten grupp som kunde tematiseras att det inte hade påverkat 

resultatet på de analyser som behandlade denna fråga.  

 

Den sista forskningsfrågan syftar till att kartlägga i vilka sammanhang och i vilken utsträckning 

musiklärare använder IKT, vilken undersöktes med hjälp av deskriptiva, univariata analyser av 

de åtta frågor som berörde området. Frågornas svarsalternativ är utformade utifrån en Likert-

skala, vilket gör att generera matematiskt statistiska resultat inte är möjligt utifrån materialet. 

Med hänsyn till det gjordes ändå medelvärdes- och mediananalyser på dessa frågor vilket gav 

ett resultat där de åtta områdena kunde listas i ordning från mest till minst frekvent angett ar-

betsområde. 

4.2.4 Etiska överväganden 

När urvalet och mejl-listan var komplett gjordes ett massutskick där en uppmaning om vidare-

befordring till musikavdelningen fanns med, då i regel inte musiklärares mejladresser finns 

tillgängliga på grundskolors hemsidor, utan endast kontaktuppgifter till administrationen. I ut-

skicket fanns även en länk till webenkäten och information om varför den skickats ut samt vem 

som är huvudman och kontaktuppgifter till mig.  
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Enkäten var frivillig att genomföra och hanterade inga känsliga uppgifter, så som informanters 

namn eller hemort, mer än län vilket län de yrkesaktiva i. Det län med lägst antal högstadiesko-

lor har tio stycken. Detta gör att det inte går att spåra vem som har genomfört enkäten utifrån 

svaren, vilket också meddelades i utskicket. Designen av studien och det slumpmässiga urvalet 

gör att informanterna är både avidentifierade och anonyma, vilket de också fått beskrivet i mej-

let (Bilaga 1). I linje med Vetenskapsrådet (2017) och etikprövningslagen (SFS 2018:1999) har 

informanterna också fått beskrivet hur enkätsvaren kommer att användas och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan innan de skickat in sina svar. Eftersom populationen endast 

består av myndiga personer krävs inte något medgivande från vårdnadshavare, enligt etikpröv-

ningslagen (SFS 2018:1999). Ingen obehörig har heller tagit del av insamlade data innan stu-

dien publiceras.  

4.2.5 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 

Reliabilitet i kvantitativ forskning innebär enligt Bryman (2018) att måtten är pålitliga, vilket i 

föreliggande studie rör sig om huruvida enkätfrågorna är utformade på ett optimalt sätt. Relia-

bilitet kan enligt Oppenheim (2000) också syfta till analyserna i undersökningen. Vissa analyser 

i denna studie är rent deskriptiva och kan inte kontrolleras ytterligare. De mer avancerade ana-

lyserna som syftar till att visa samband mellan olika variabler har kontrollerats med signifi-

kansmått för att understödja relevansen. Bryman (2018) tar upp stabilitet som ett centralt be-

grepp inom reliabilitet. För att kontrollera stabiliteten gjordes först ett test-retest, också känt 

som pilotstudie, där en testgrupp får genomföra enkäten vid två olika tillfällen. Syftet är att 

kontrollera att inte svaren skiljer sig märkbart vid de olika tillfällena. 16 musiklärare kontakta-

des via en Facebook-sida för musiklärare och ombads genomföra enkäten vid två olika till-

fällen, samma vecka. När alla svar kommit in exporterades data till SPSS. I programmet gjordes 

ett Pearson correlation test, som beräknar och jämför resultaten på två likadana enkäter som 

svarats på av samma informanter. Om korrelationskoefficienten är >0,7 indikerar det att måttet 

är stabilt. I detta fall blev svaret perfekt, där korrelationskoefficienten alltså var 1,0, vilket in-

dikerar att måttet är reliabelt. Dock lades några frågor till i enkäten och inget ytterligare relia-

bilitetstest genomfördes efter revideringen.  

 

Replikerbarhet syftar till att kunna genomföra samma studie igen vid ett senare tillfälle. För att 

kunna göra en exakt kopia av en studie måste forskaren ha tillgång till all väsentlig information, 

vilket rör sig om bland annat enkätfrågor, information om programvaror och undersöknings-

metoder (Bryman, 2018). I detta arbete har jag lagt till pilotstudie och enkät som bilagor, såväl 

som redogjort för analyser och urvalsmetod, vilket borde göra denna studie replikerbar.  

 

För att vara säker på att ett mått mäter det måttet ämnar mäta är det viktigt att kontrollera under-

sökningens validitet (Bryman, 2018). Enligt Dahmström (2011) kan den statistiska validiteten 

kan säkras genom att kontrollera urvalet mot den totala populationen, i varje element som un-

dersöks. I detta fall har inte urvalet gjorts med hänsyn till de element som ska undersökas, vilket 

sänker validiteten i vissa frågor. Dock är könsfördelningen och andelen utbildade musiklärare 

kända i den totala populationen och representativa i urvalet, vilket höjer generaliserbarheten 

och den statistiska validiteten inom de frågorna. Enkätfrågorna är till viss del kopierade och till 

stor del inspirerade av det befintliga instrumentet; ATEA:s (2012) rektorsunderökning. Detta 

kan stärka föreliggande studies validitet något  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av webenkäten som 135 mu-

siklärare svarat på. De tre första teman som presenteras behandlar studiens två första forsk-

ningsfrågor, som rör relationen mellan olika faktorer som är relevanta för informanternas an-

vändning av digitala verktyg. Det sista temat belyser studiens tredje frågeställning som handlar 

om hur frekvent och i vilka sammanhang musiklärare använder IKT. De teman som kapitlet 

berör är personliga egenskaper som faktor, arbetsplats som faktor samt användningsområden 

och frekvens. 

 

5.1 Personliga egenskaper som faktor 

Den andra forskningsfrågan som ligger till grund för undersökningen syftar till att söka sam-

band mellan personliga egenskaper hos informanterna och deras relation till IKT i skolkontext. 

De personliga egenskaper som valts att undersöka är kön, ålder samt utbildning. Nedan presen-

teras resultatet av de analyser som gjorts på ovannämnda variabler.  

5.1.1 Kön och IKT-användning 

T-test genomfördes med kön som gruppvariabel och de olika frågorna gällande användning 

som testvariabel. Endast en signifikant skillnad påvisades med resultatet p=0,016. Denna sig-

nifikans visades på användningsområdet ”inspiration till planering” där kvinnor uppger att de 

använder IKT till inspiration i något högre utsträckning än män. Medelvärde för kvinnor = 4,00 

och medelvärde för män=3,55, utifrån en Likert-skala som programmerats till att generera svar 

mellan 1 och 5. Dock genomfördes testet endast på könen kvinna respektive man. Det tredje 

alternativet ”annat/vill ej ange” uteslöts, då gruppen var så liten att den inte kunde användas i 

analysen. Analysen av resterande användningsområden visade ingen signifikant skillnad mel-

lan könen.  

 

En deskriptiv analys gjordes på variablerna kön och de faktorer som haft störst betydelse för 

informanternas digitala kompetens. En viss skillnad noterades på variabeln fortbildning, där 

kvinnor i högre grad än män uppger att fortbildning haft stor betydelse på deras kompetens. Då 

det var möjligt att välja flera alternativ visar resultatet procent av 139,3% av deltagarna. Därför 

är det inte möjligt att addera ihop de olika faktorerna. Av kvinnorna hade 43,6% angett fort-

bildning som en faktor av vikt för deras kompetens. Av männen var det bara 13% som angett 

detta alternativ. Män å andra sidan tyckte i något högre utsträckning än kvinnor att det egna 

intresset var av stor vikt för deras digitala kompetens, där 94,8% valt det alternativet medan 

78,2% av kvinnorna valt detsamma. 

5.1.2 Ålder och IKT-användning 

Envägs ANOVA med post hoc-test genomfördes på informanternas ålder som oberoendevari-

abel och i vilken utsträckning IKT används i olika sammanhang som testvariabel. Resultatet 

visade ingen signifikans, då samtliga resultat visade p> 0,05 i post hoc. Variablerna inlämnings-

uppgifter och uppspelning av media låg i närheten av signifikans, där värdet var p=0,192 re-

spektive p=0,085. Resultatet indikerar att yngre informanter tenderar att använda IKT till in-

lämningsuppgifter och uppspelning av media i högre utsträckning än äldre. Nedan visas linje-

diagram för att tydliggöra resultatet: 



 

 26 

 
 

Diagram 3: Linjen representerar i vilken utsträckning IKT används till inlämningsuppgifter, i relation 

till informanternas åldrar. 

 

 

 
 

Diagram 4: Linjen representerar i vilken utsträckning IKT används till uppspelning av musik, i relation 

till informanternas åldrar. 

 

En deskriptiv analys genomfördes på variablerna ålder och vilka faktorer som haft störst bety-

delse för informanternas kompetens inom IKT. Nedan visas en korstabell på faktorn fortbild-

ning, där resultatet visar att denna faktor stiger i värde tillsammans med informanternas ålder. 

Av de som är 30 år eller yngre upplever inte fler än 8,3% att fortbildning är en viktig faktor 

medan 48,4% av de som är 51-60 år angett att fortbildning haft störst betydelse för deras digitala 

kompetens. Siffran sjunker något hos de som är 61 år eller äldre. Det alltså inte är ett perfekt 

samband, men siffran är ändå klart högre än hos de allra yngsta informanterna, vilket kan ses 

som att ett visst samband ändå kan påvisas i denna studie. Vidare undersökningar krävs för att 

påvisa generaliserbarhet.  

 

 

Vilka faktorer tror du har haft störst bety-

delse för din kompetens inom digitala 

verktyg? - Fortbildning 

Total Ja Nej 

År 30 år eller yngre Count 2 22 24 
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% Ålder 8,3% 91,7% 100,0% 

31 - 40 år Count 7 35 42 

% Ålder 16,7% 83,3% 100,0% 

41 - 50 år Count 6 23 29 

% Ålder 20,7% 79,3% 100,0% 

51 - 60 år Count 15 16 31 

% Ålder 48,4% 51,6% 100,0% 

61 eller äldre Count 4 5 9 

% Ålder 44,4% 55,6% 100,0% 

Total Count 34 101 135 

% Ålder 25,2% 74,8% 100,0% 

 
Tabell 1: Korstabellen visar hur många informanter som angett faktorn fortbildning som betydelsefull 

för deras digitala kompetens, i relation till informanternas åldrar. 

   

De som tillhör den yngsta gruppen tycker i något högre utsträckning än de äldre att lärarutbild-

ningen varit viktigast för deras kompetens inom IKT. I den allra äldsta gruppen var det ingen 

som angett detta alternativ. Detta samband är mest troligt ett skensamband, då den äldsta grup-

pen med stor sannolikhet har utbildat sig tidigare än den yngsta gruppen. Om det stämmer skulle 

själva utbildningen kunna vara den faktor som inte har undersökts, som ligger till grund för 

sambandet, och inte informanternas ålder i sig.  

 

 

Vilka faktorer tror du har haft störst bety-

delse för din kompetens inom digitala verk-

tyg? - Lärarutbildning 

Total Ja Nej 

År 30 år eller yngre Count 7 17 24 

% within År 29,2% 70,8% 100,0% 

31 - 40 år Count 5 37 42 

% within År 11,9% 88,1% 100,0% 

41 - 50 år Count 2 27 29 

% within År 6,9% 93,1% 100,0% 

51 - 60 år Count 4 27 31 

% within År 12,9% 87,1% 100,0% 

61 eller äldre Count 0 9 9 

% within År 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 18 117 135 

% within År 13,3% 86,7% 100,0% 

 
Tabell 2: Korstabellen visar hur många informanter som angett faktorn lärarutbildning som betydelse-

full för deras digitala kompetens, i relation till informanternas åldrar. 

 

Av de informanter som uppgett att de inte får tillräckligt med resurser var resursen tid den mest 

saknade, med 64,4% av rösterna. Nedan visas en korstabell över åldrarna hos de informanterna 
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som kryssat i resursen tid. Det visar en tydlig stegring av saknaden med åldern hos informan-

terna. Av de som är 30 år eller yngre saknar bara 30% denna resurs medan så många som 93,8% 

av de som är 51-60 år uppger att de saknar tid till digitaliseringsuppdraget. Detta skulle kunna 

betraktas utifrån aspekten datorvana. Om det antas att yngre personer generellt sätt är mer vana 

att använda digitala verktyg än äldre, handlar detta resultat i så fall mer om att den äldre gene-

rationen musiklärare saknar datorvana, än tid som resurs i yrket.  

 

 

Vilka resurser saknar du? - Tid 

Total Ja Nej 

År 30 år eller yngre Count 3 7 10 

% within År 30,0% 70,0% 100,0% 

31 - 40 år Count 7 7 14 

% within År 50,0% 50,0% 100,0% 

41 - 50 år Count 10 4 14 

% within År 71,4% 28,6% 100,0% 

51 - 60 år Count 15 1 16 

% within År 93,8% 6,3% 100,0% 

61 eller äldre Count 3 2 5 

% within År 60,0% 40,0% 100,0% 

Total Count 38 21 59 

% within År 64,4% 35,6% 100,0% 

 
Tabell 3: Korstabellen visar hur många informanter som angett resursen tid som en bristvara, i relation 

till informanternas åldrar. 

 

Ett liknande resultat gäller för resursen undervisningsmaterial där den yngsta gruppen till 30 % 

angett detta som saknad resurs på sin arbetsplats, medan 60% av den äldsta gruppen angett 

detsamma. Dock är inte kurvan lika rak emellan åldrarna, då de som är 51-60 år bara till 31,3% 

angett detta som en brist. Sambandet är alltså inte perfekt, utan indikerar endast att det de in-

formanter som är 61 år eller äldre upplever sig behöva mer tid till digitaliseringsuppdraget än 

övriga åldersgrupper. Varför det skulle vara så går inte att utläsa av analysen. 

 

 

Vilka resurser saknar du? - Under-

visningsmaterial 

Total Ja Nej 

År 30 år eller yngre Count 3 7 10 

% within År 30,0% 70,0% 100,0% 

31 - 40 år Count 6 8 14 

% within År 42,9% 57,1% 100,0% 

41 - 50 år Count 6 8 14 

% within År 42,9% 57,1% 100,0% 

51 - 60 år Count 5 11 16 

% within År 31,3% 68,8% 100,0% 

61 eller äldre Count 3 2 5 
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% within År 60,0% 40,0% 100,0% 

Total Count 23 36 59 

% within År 39,0% 61,0% 100,0% 

 
Tabell 4: Korstabellen visar hur många informanter som angett resursen undervisningsmaterial som en 

bristvara, i relation till informanternas åldrar. 

 

Den yngsta gruppen har angett ekonomiska medel som bristvara i något högre utsträckning än 

de andra grupperna. Så många som 80% av de som är 30 år eller yngre saknar denna resurs, 

vilket gör detta alternativ till den största bristen för åldersgruppen.  

 

Vilka resurser saknar du? - Ekono-

miska medel 

Total Ja Nej 

År 30 år eller yngre Count 8 2 10 

% within År 80,0% 20,0% 100,0% 

31 - 40 år Count 8 6 14 

% within År 57,1% 42,9% 100,0% 

41 - 50 år Count 10 4 14 

% within År 71,4% 28,6% 100,0% 

51 - 60 år Count 4 12 16 

% within År 25,0% 75,0% 100,0% 

61 eller äldre Count 3 2 5 

% within År 60,0% 40,0% 100,0% 

Total Count 33 26 59 

% within År 55,9% 44,1% 100,0% 

 
Tabell 5: Korstabellen visar hur många informanter som angett resursen ekonomiska medel som en 

bristvara, i relation till informanternas åldrar. 

5.1.3 Utbildning och IKT-användning 

Analyser har genomförts för att undersöka om startår för behörighetsutbildning är av betydelse 

för användning av IKT eller för musiklärares attityder till digitaliserad undervisning. Dock är 

som tidigare nämnt IKT relativt ungt, vilket har betydelse för resultaten som presenteras nedan. 

Många mjukvaror var inte uppfunna förrän väldigt nyligen, så som appar exempelvis, vilket 

gör att utbildningar som genomgåtts tidigare omöjligt kan ha involverat kompetens inom så-

dant. Korstabellen nedan visar att andelen informanter som upplever att deras utbildning gett 

dem tillräckliga förutsättningar för att arbeta med IKT i musikundervisning sjunker stadigt ju 

tidigare de påbörjat sin utbildning. 

 

Upplever du att utbildningen 

gett dig tillräckliga förutsätt-

ningar att arbeta med IKT i 

musikundervisning? 

Total Ja Nej 

1987 eller tidigare Count 2 18 20 
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Tabell 6: Korstabellen visar huruvida behöriga informanter upplever att de fått tillräckliga förutsätt-

ningar för arbete med IKT från lärarutbildningen eller inte. 

 

De som svarat nej på ovanstående har också fått svara på vad de saknat i sin utbildning, med 

olika svarsalternativ. Dock är grupperna för små, för att resultaten på samtliga sambandsana-

lyser som jämför populationen som uppgett att de saknar kompetens efter utbildning, ska vara 

generaliserbara. Fem av analyserna visade signifikanta skillnader mellan de olika tidsspannen. 

Kompetens inom musikproduktionsprogram saknades hos 40% av de som påbörjat sin utbild-

ning 2011 eller senare, medan 72,2% av de som startat 1987 eller tidigare. Detta kan ses som 

att kompetens inom musikproduktionsprogram involverats till viss del i musiklärarutbildning-

arna som de senast utbildade respondenterna gått. Det kan också ses som att det fortfarande är 

40% av de som utbildat sig efter den senaste skolreformen som upplever att de fått för lite 

utbildning inom detta.  

 

Tabell 6.1: Korstabellen visar hur många informanter som upplever att de saknar kompetens inom mu-

sikproduktionsprogram, i relation till vilka år informanterna började sina utbildningar.  

 

Kompetens inom program eller appar som tränar gehör och musikteori visade sig vara en brist-

vara för de som utbildat sig 2011 eller senare, men inte hos de som börjat utbilda sig 1987 eller 

tidigare. Detta resultat kan betraktas som ett skensamband, eftersom sådana mjukvaror inte 

fanns förrän ganska nyligen och kan därför inte saknas i utbildningen hos några andra än de 

som utbildat sig på 2000-talet. Resultatet säger snarare att det finns ett behov av att involvera 

denna kompetens mer i musiklärarutbildningarna och säkerligen också i fortbildningskurser för 

behöriga.  

Vilket år började du din 

utbildning? 

% within Vilket år bör-

jade du din utbildning? 

10,0% 90,0% 100,0% 

1988 - 2000 Count 13 20 33 

% within Vilket år bör-

jade du din utbildning? 

39,4% 60,6% 100,0% 

2001- 2010 Count 12 18 30 

% within Vilket år bör-

jade du din utbildning? 

40,0% 60,0% 100,0% 

2011 eller senare Count 11 5 16 

% within Vilket år bör-

jade du din utbildning? 

68,8% 31,3% 100,0% 

Total Count 38 61 99 

% within Vilket år bör-

jade du din utbildning? 

38,4% 61,6% 100,0% 

 

Vilket år började du din utbildning? 

Total 

1987 eller ti-

digare 

1988 - 

2000 

2001- 

2010 

2011 eller 

senare 

Kompetens inom mu-

sikproduktionspro-

gram 

 Count 13 11 12 2 38 

% within Vilket år bör-

jade du din utbild-

ning? 

72,2% 55,0% 66,7% 40,0% 62,3% 
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Vilket år började du din utbildning? 

Total 

1987 eller ti-

digare 

1988 - 

2000 

2001- 

2010 

2011 eller 

senare 

Kompetens inom pro-

gram/appar som trä-

nar gehör 

 Count 4 7 6 4 21 

% within Vilket år bör-

jade du din utbildning? 

22,2% 35,0% 33,3% 80,0% 34,4% 

 
Tabell 6.4: Korstabellen visar hur många informanter som upplever att de saknar kompetens inom pro-

gram eller appar som tränar gehör, i relation till vilka år informanterna började sina utbildningar.  

 

 

Vilket år började du din utbildning? 

Total 

1987 eller ti-

digare 

1988 - 

2000 

2001- 

2010 

2011 eller 

senare 

 

Kompetens inom pro-

gram/appar som trä-

nar musikteori, noter 

etc.  

 Count 6 9 8 3 26 

% within Vilket år bör-

jade du din utbildning? 

33,3% 45,0% 44,4% 60,0% 42,6% 

 
Tabell 6.3: Korstabellen visar hur många informanter som upplever att de saknar kompetens inom pro-

gram eller appar som tränar musikteori och noter, i relation till vilka år informanterna började sina 

utbildningar.  

 

Det ser lite annorlunda ut gällande appar som tränar instrumentala färdigheter. Då var det som 

mest saknat hos de som utbildat sig mellan 2001-2010. Detta skulle kunna betyda att denna 

kompetens utbildas i högre grad i dagens musiklärarutbildningar än kompetens inom de andra 

typer av mjukvaror som undersökts. Det skulle också kunna betyda att denna kompetens anses 

mindre önskvärd i undervisningssammanhang än de andra två, hos de som utbildat sig nyligen.  

 

 

Vilket år började du din utbildning? 

Total 

1987 eller ti-

digare 

1988 - 

2000 

2001- 

2010 

2011 eller 

senare 

Kompetens inom pro-

gram/appar som trä-

nar instrumentala fär-

digheter 

 Count 6 7 10 2 25 

% within Vilket år bör-

jade du din utbild-

ning? 

33,3% 35,0% 55,6% 40,0% 41,0% 

 
Tabell 6.4: Korstabellen visar hur många informanter som upplever att de saknar kompetens inom pro-

gram eller appar som tränar instrumentala färdigheter, i relation till vilka år informanterna började 

sina utbildningar.  

 

Vad gäller lektionsplanering med digitala verktyg i fokus är det återigen som mest saknat hos 

de som utbildat sig mellan 2001-2010, men siffran är också signifikant lägre hos de som börjat 

utbildat sig 1987 eller tidigare. Ett envägs ANOVA-test genomfördes med utbildningsstart som 

gruppvariabel/oberoendevariabel, och vad man önskat mer av utbildningen som testvariabel/be-

roendevariabel. En signifikans noterades på lektionsplanering där p=0,002. Ytterligare post 
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hoc-test genomfördes vilket visade en sig skillnad mellan grupperna 1987 eller tidigare och 

2001-2010 där signifikansen var p=0,001, differensen är 0,611, där den äldre generationen i 

högre grad önskat mer av lektionsplaneringskunskaper. Nedan syns resultatet i en korstabell.  

 

 

Vilket år började du din utbildning? 

Total 

1987 eller ti-

digare 

1988 - 

2000 

2001- 

2010 

2011 eller 

senare 

Lektionsplanering 

med digitala verktyg i 

fokus 

 Count 5 12 16 3 36 

% within Vilket år bör-

jade du din utbild-

ning? 

27,8% 60,0% 88,9% 60,0% 59,0% 

 

Tabell 6.5: Korstabellen visar hur många informanter som upplever att de saknar kompetens inom lekt-

ionsplanering med digitatla verktyg i fokus, i relation till vilka år informanterna började sina utbild-

ningar.  

 

5.2 Arbetsplats som faktor 
Den första forskningsfrågan önskar undersöka om det finns samband mellan informanternas 

användning av IKT och vilken typ av skola de arbetar på, samt vilka förutsättningar för digita-

lisering de har, i form av resurser. De två avsnitt som följer, behandlar analyserna av dessa 

variabler. 

5.2.1 Typ av skola 

T-test genomfördes med de olika frågorna som rörde musiklärarnas användning av IKT som 

testvariabler och ”vilken typ av skola arbetar du på?” som gruppvariabel. Ingen signifikant 

skillnad kunde påvisas mellan de som arbetar på fristående skola kontra kommunal, vad gäller 

i vilken utsträckning de uppskattar att de använder IKT i sin undervisning. Däremot visade en 

deskriptiv analys att de som arbetar på fristående skola i något högre utsträckning saknar re-

surser för att genomföra digitaliseringsuppdraget. Analysen gav resultatet att 29,4% av de som 

jobbar på fristående skolor upplever att de saknar tillräckligt med resurser, medan 45,8% av de 

som jobbar på kommunala skolor upplever detsamma.  

 

Ett envägs ANOVA-test gjordes även på resterande frågor om vilka resurser musiklärarna upp-

lever att de saknar, i korrelation till typ av skola, där inga signifikanta skillnader kunde påvisas. 

En deskriptiv analys av de olika skoltyperna visade gällande resurserna datorer/surfplattor att 

29,6% av de kommunalt anställda angett datorer/surfplattor som bristande resurs och så många 

som 60% av musiklärarna på friskola angett detsamma. Dock är andelen informanter från fri-

stående skolor så pass låg att resultatet knappast är generaliserbart för den totala populationen 

musiklärare i Sverige. Av de som angett att de saknar resurser är 54 informanter kommunalt 

anställda och bara fem jobbar på friskola. Det går därför inte att dra några direkta slutsatser 

utifrån detta resultat. Analysen visade även en skillnad på faktorn tid, där 66,7% av de kommu-

nalt anställda angett det som saknad resurs medan 40% av de som arbetar på friskola anger att 

de lider tidsbrist.  

5.2.2 Resurser  

T-test genomfördes med ”upplever du att du får tillräckligt med resurser för att genomföra di-

gitaliseringsuppdraget” som gruppvariabel och de olika frågorna gällande i vilken utsträckning 

IKT används som oberoendevariabel/testvariabel. Endast en signifikant skillnad påvisades och 

den gällde användningsområdet inlämningsuppgifter. Signifikansen var p=0,01 där de som 



 

 33 

svarat ”ja”: att de får tillräckligt med resurser använder IKT i inlämningsuppgifter i högre ut-

sträckning än de som svarat nej”: att de upplever sig sakna resurser. Medelvärdet för ja= 3,62. 

Medelvärdet för nej=3,03. 

 

Hela 43,7% av alla informanter uppger att de inte får tillräckligt med resurser för att genomföra 

digitaliseringsuppdraget. Analyser visade ingen signifikant skillnad mellan olika personliga 

egenskaper på denna punkt.  

 
 

Diagram 4: Stapeldiagrammet redovisar huruvida informanterna upplever att de får tillräckliga resur-

ser för att genomföra digitaliseringsuppdraget, eller inte.  

 

Av de som angett att de saknar resurser visar diagrammet nedan att dessa informanter inte bara 

saknar en resurs, utan flera, då flera alternativ kunde kryssas i och resultatet landar på 267,8% 

deltagande:  

 
 

Diagram 5: Stapeldiagrammet redovisar vilka resurser informanterna upplever att de saknar på sina 

arbetsplatser, för att genomföra digitaliseringsuppdraget. 

 

Omskrivet utifrån att de 158 svaren är 100% istället för 267,8% blir resultatet enligt följande: 

1. Tid 24% 

2. Ekonomiska medel 20,1% 

3. Kompetensutveckling 19,6% 

4. Undervisningsmaterial 14,5% 

5. Datorer/surfplattor 12 % 

6. Annat 8% 
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De informanter som angett annat har också fått specificera med egen text vad de upplever att 

de saknar. Tematisk analys genomfördes på de öppna svaren, vilken resulterade i temat mjuk-

vara. I de öppna svaren, som ligger till grund för temat har exempelvis angetts att skolan har 

datorer en-till-en, men informanten hade föredragit surfplattor, eller, skolan har SoundTrap-

licens men informanten hade föredragit GarageBand. Någon önskade bättre programvara än 

GarageBand. En informant önskar tillgång till SoundTrap, vilket kan ses som en intressant re-

sursbrist, då just den mjukvaran är gratis och tillgänglig för alla med internetuppkoppling. Öv-

riga svar var mer kortfattade och angav specifikt mjukvara som resursbrist. Ett fåtal angav något 

annat som brist, men de var så få och gick inte att tematisera som annat än övrigt.  

 

5.3 Användningsområden och frekvens 

Den sista forskningsfrågan har till syfte att kartlägga i vilken utsträckning musiklärare använder 

IKT, samt i vilka sammanhang. Eftersom detta är en surveystudie där respondenterna fått be-

svara ungefär i vilken utsträckning de tror sig använda IKT i yrket, är det inte möjligt att få ett 

exakt  svar på hur frekvent IKT används, utan resultatet är närmast en icke generaliserbar själv-

skattning av 135 musiklärares användning av digitala verktyg. Validiteten för dessa resultat kan 

därför ses som låg. 

 

Diagrammet nedan visar medelvärdet och medianen på informanternas självskattning, i vilken 

utsträckning de använder IKT i olika sammanhang. Resultatet kan ha värden mellan 1-5 där 1 

är aldrig, 2 är ibland, 3 är 50/50, 4 är ofta och 5 är alltid. Medianen är 4 på samtliga svar i denna 

analys, utom på utvärdering och planering av arbetet, där den är 3. Medelvärdena skiljer sig 

något mer och visar tydligare i vilka sammanhang musiklärare använder digitala verktyg. Två 

svar är ”Vet ej” och dessa variabler har programmerats om till saknade data, för att inte resul-

tatet ska bli snedvridet.  

 

 

kommuni-

kation mel-

lan elever-

lärare 

kommuni-

kation med 

kollegor el-

ler föräldrar 

via mejl? 

arbete med 

musikskap-

ande 

uppspel-

ning av 

musik 

föreläs-

ningar, ge-

nomgångar 

av moment 

etc.? 

utvärde-

ring och 

planering 

av arbetet  

inlämnings-

uppgifter 

sökande av 

lektions-

material 

och inspi-

ration? 

N Valid 135 135 135 135 134 135 134 135 

Missin

g 

0 0 0 0 1 0 1 0 

Mean 3,84 4,16 3,36 4,30 3,56 2,96 3,39 3,73 

Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

 
Tabell 7: Median och medelvärde. Tabellen visar i vilken utsträckning informanterna angett att de an-

vänder IKT i yrket, utifrån åtta alternativ.  

 

Rangordnat från högst till lägst medelvärde visar resultatet följande: 

1. uppspelning av musik 

2. kommunikation med kollegor eller föräldrar via mejl 

3. kommunikation mellan elever och lärare 
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4. sökande av lektionsmaterial och inspiration 

5. föreläsningar, genomgångar av moment etc. 

6. inlämningsuppgifter  

7. arbete med musikskapande 

8. utvärdering och planering av arbetet 

 

5.4 Sammanfattning och slutsatser 
De demografiska aspekter som undersöktes i förhållande till respondenternas IKT-användning 

var kön, ålder samt utbildning. Mellan kvinnor och män kunde endast en signifikant skillnad 

noteras i användningen av IKT, vilken var att kvinnor använder digitala verktyg till att söka 

inspiration till musikundervisning i något högre utsträckning än män. Vad gäller kompetensen 

inom IKT uppgav kvinnor att fortbildning haft störst betydelse i något högre grad än män, som 

i sin tur angav det egna intresset som viktigaste faktor i högre utsträckning än kvinnor. Ju äldre 

informanterna är, desto viktigare upplever de att fortbildning är för deras kompetens och att tid 

är den viktigaste bristen på deras arbetsplats för att kunna genomföra digitaliseringsuppdraget. 

Den yngsta gruppen angav i något högre utsträckning lärarprogrammet haft störst betydelse 

för deras kompetens än de äldre grupperna och de saknar mest ekonomiska medel på sina ar-

betsplatser. De som jobbar i kommunala skolor använder IKT i samma utsträckning som de 

som jobbar i fristående skolor, men de som jobbar kommunalt saknar resurser i högre utsträck-

ning, jämfört med gruppen som jobbar i friskolor. Av de som angett att de saknar resurser har 

datorer/surfplattor varit en större bristvara hos de som jobbar i friskolor medan tid har saknats 

mer hos de som jobbar kommunalt.  

 

Den grupp som angett att de får tillräckligt med resurser på sina arbetsplatser använder IKT till 

inlämningsuppgifter i högre grad än de som upplever att de saknar resurser. Dock var det så 

många som 43,7% av alla informanter som angett att de saknar resurser på sina arbetsplatser. 

Den mest saknade resursen är tid och en till resurskategori kunde läggas till utifrån de öppna 

svaren; mjukvara.  

 

Resultatet visar inga större könsskillnader och att åldern har betydelse förvånar kanske inte så 

mycket, då IKT är förhållandevis nytt, inte minst i undervisning. Det viktigaste resultatet torde 

vara att nästan hälften av de 135 som genomfört enkäten upplever att de saknar resurser för att 

genomföra digitaliseringsuppdraget.  

 

Vad gäller användningsområden visar resultatet att de tre mest frekvent nyttjade möjligheterna 

inom IKT är uppspelning av musik och kommunikation via mejl eller internetbaserad plattform. 

De tre minst nyttjade användningsområdena är inlämningsuppgifter, musikskapande samt ut-

värdering och planering av arbetet. Detta kan tolkas som att musiklärare tenderar att använda 

enklare digitala funktioner, som de kanske även använder i sitt privatliv, så som mejl och strea-

mingtjänster. Att de mer avancerade funktionerna kommer lägre ner på listan, skulle kunna bero 

på till exempel kompetensbrist, brist på ekonomiska medel för licenser till musikproduktions-

program, appar eller annat.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som lyfts 

fram i resultatdiskussionen berör slutsatserna av resultatet. Därefter förs en diskussion över 

studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkesområdet samt 

behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik diskuteras resultatet av den genomförda studien i relation till studiens syfte, 

frågeställningar och tidigare forskning. Diskussionen är uppdelad i tre olika teman och presen-

teras i följande ordning: först diskuteras resurser, sedan användning och effekter. Slutligen be-

handlas temat kompetens och fortbildning. 

6.1.1 Resurser 

Nästan hälften av informanterna i föreliggande studie uppger att de saknar resurser för att klara 

av att genomföra digitaliseringsuppdraget. Titeln på detta arbete är ett citat från en av infor-

manternas öppna svar, vilket ger en tydlig bild av hur upplevelsen är hos dessa 43,7% som inte 

får det de behöver för att kunna leva upp till de krav som ställs. Med det sagt har ingenting 

beskrivits vad gäller vilka resurser som saknas. Det är lätt att säga att skolan behöver mer re-

surser till IKT, men resultatet av detta arbete visar spridda åsikter om vad som saknas. Det mest 

utpräglade svaret är att tid är en bristvara, men tid är också ett mångfasetterat begrepp i denna 

kontext. Var behövs extra tid och för vem? Behöver lärarna mer tid för att lära sig om digitala 

verktyg eller att sätta sig in i en särskild mjukvara, eller kan det handla om tid till att planera 

lektioner med fokus på digitala verktyg? Det kanske kan handla om tid till att logga in på lång-

samma digitala enheter eller att ge alla elever inloggningsuppgifter till en onlinetjänst. Resul-

tatet av olika bivariata analyser i denna undersökning indikerar att olika grupper av musiklärare 

behöver olika typer av resurser, och sannolikt behöver de också resurserna till vitt skilda saker. 

De nackdelar med IKT som Grönlund, Andersson och Wiklund (2014) tar upp indikerar att 

ekonomiska medel och tid är de resurser som saknas mest. Resultatet från föreliggande studie 

visar ett liknande resultat och specificerar också att en grupp äldre musiklärare saknar tid som 

resurs i högre utsträckning än en yngre grupp som istället saknar ekonomiska medel som resurs. 

Att lärare lider tidsbrist bekräftas av både Wise, Greenwood och Davis (2011) och ATEA 

(2012), men ingen av dem beskriver vidare vad tiden sak användas till. Kanske kunde resurs-

fördelningen individanpassas. Det pratas mycket om individanpassning i skolan, men då med 

fokus på elever och inte lärare. Om lärare med låg datorvana exempelvis behöver mer tid för 

att klara digitaliseringsuppdraget kunde de få mer tid som resurs. Kunde det gå att administrera 

digitaliseringen bättre och på så vis effektivisera, så att tidsbristen minskar? 

 

De öppna svaren gällande resursbrist genererade ytterligare en kategori bland resursbrister: 

mjukvara. Flera informanter skrev mer utvecklat vad för mjukvara de saknade och slutsatsen 

som kan dras utifrån dem är att resursbrist skulle kunna vara självupplevd och handla mer om 

personliga preferenser än en faktisk resursbrist. Det skulle även kunna höra ihop med kompe-

tensbrist också, då musiklärare förväntas kunna hantera sequencer-program enligt Skolverket 

(2011), men inte specificerat vilket program som ska hanteras. Med den utgångspunkten kan 

föreställas att fler sådana problem finns inom den djungel som utgör mjukvaror för musikun-

dervisning. Hur regeringen behandlar motionen (2018/19:2833) som riksdagen lagt fram skulle 

kunna påverka hur framtiden blir för nyexaminerade lärare och synen på resurser. Kommer 

framtidens lärare kunna hantera fler mjukvaror än dagens lärare, eller kommer det problemet 

förhindras genom att göra upphandlingar om vilka mjuk- och hårdvaror som ska användas i 

undervisning, likt den som ledde till COMPIS-datorer på 80-talet? 
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6.1.2 Användning och effekter 

Resultatet av Wise, Greenwood och Davis’s (2011) studie indikerar att samband finns mellan 

hög digital kompetens, frekvent användning av digitala verktyg i undervisning och skolors 

framgång inom musikundervisning. Det kan tolkas som att IKT kan vara en potentiell fram-

gångsfaktor, samtidigt som Grönlund, Andersson och Wiklund (2014) tar fram digitalisering-

ens nackdelar, upplevda av lärarna som hanterar den nya tekniken. Med utgångspunkt i den 

rangordning av digitala användningsområden som finns i avsnitt 5.4, kan slutsatsen dras att 

musiklärarna som deltagit i denna studie tenderar att använda IKT till simplare moment i högre 

utsträckning än avancerade. Detta fenomen bekräftas av Skolinspektionen (2011) som också 

undersökt musiklärare på högstadiet och konstaterat att IKT är en bristvara i musikundervis-

ning. I synnerhet till mer avancerade moment, så som exempelvis digitalt musikskapande. Fö-

religgande studie visar alltså ett liknande resultat, vad gäller användning av IKT, som den ut-

valda tidigare forskningen kommit fram till. 

6.1.3 Kompetens och fortbildning 

Rapporten som ATEA (2012) publicerat indikerar att rektorer i Sverige anser att IKT används 

i för låg utsträckning i svensk skola och att lärares bristande kompetens ligger till grund för det. 

Rektorerna upplever också att resurser som tid och fortbildning brister. Av informanterna i 

denna studie som uppgett att de saknar tillräckligt med resurser, har nästan var femte angett 

kompetensutveckling som en bristande resurs. Nästan lika många har angett fortbildning som 

den viktigaste källan för deras digitala kompetens. Detta resultatet är i linje med vad Skolin-

spektionen (2019a) kunde se under förra årets granskning. De kunde konstatera att lärare inte 

hade bristande möjlighet till fortbildning inom IKT och att rektorer har en uppfattning att det 

inte ska behövas fortbildning för behöriga lärare. Skolinspektionen konstaterar också att kom-

petensen är för låg hos lärare. Detta kan tolkas som att om lärare har för låg digital kompetens 

redan när de är nyexaminerade, tyder det på brister i lärarprogrammen samt att om rektorer inte 

anser att fortbildning ska behövas för behöriga lärare så är de inte medvetna om den bristen. 

Detta fenomen summeras i så fall väl av titeln på detta arbete. I statens offentliga utredning 

(SOU 2014:3) menas att lärarstudenter får för lite utbildning inom IKT, vilket stödjer resone-

manget ovan. Dessutom beskrivs lärares kompetens och förmåga att integrera IKT i undervis-

ning som grundstenar för framgångsrik digitalisering.  

 

Grönlund, Andersson och Wiklund (2014) konstaterar att satsning på hårdvara inte är det vik-

tigaste i digitaliseringsuppdraget, utan hur det organiseras och anammas i skolan. Savage 

(2010) menar att fortbildning inom IKT måste administreras och organiseras med tydlig struk-

tur för att bli framgångsrik, då författarens studieresultat visar att kompetensbrist ligger till 

grund för lågfrekvent användande av IKT i musikundervisning. Även Davis, Preston och Sahin 

(2009) anser att det handlar mer om hur än att digitala verktyg integreras i undervisning. För-

fattarna bekräftar att all fortbildning inte är bra fortbildning och belyser särskilt att fortbildning 

som sker med IKT-utbildare på arbetsplatsen, med rådande förutsättningar som grund är den 

metod som fått bäst kritik av pedagogerna, fungerat bäst och den enda som påvisat samband 

med bättre studieresultat hos elever. Författarna menar också att webbaserad kompetensut-

veckling har fått sämst kritik av pedagoger och även gett minst utdelning, vilket är intressant i 

förhållande till PIM-projektet som 162 000 pedagoger har en relation till. Sannolikt är att någon 

av informanterna i denna studie var en del av de 162 000 som genomfört åtminstone en del av 

PIM-utbildningen.  
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Kvantitativ survey-studie 

En kvantitativ design ska enligt Bryman (2018) innefatta mätbara data, vilket denna studie har 

element som stämmer överens med. Studien innehåller dock kvalitativa element också, vilket 

kanske hade kunnat undvikas för att få tydligare resultat.  

 

Enligt Oppenheim (2000) är enkäter ofta bristfälliga i sin konstruktion vilket försvårar analyser 

och ger missvisande resultat. Detta kan enligt författaren undvikas med hjälp av ett test re-test 

eller pilotstudie, vilket har genomförts i detta arbete. Dock bestod pilotstudiegruppen av endast 

16 personer, vilket kanske kan ha varit för få informanter för att få feedback på alla bristande 

parametrar. Dahmström (2011) nämner bortfall som en nackdel med surveystudier, vilket denna 

undersökning har fått känna på, med ett bortfall på drygt hälften av alla tillfrågade. De analyser 

som jämförde olika skoltyper: kommunal eller fristående, blev hårt drabbade av att så förhål-

landevis få personer deltog i studien. Av de som arbetar på fristående skola upplevde endast 

fem personer att de saknade resurser för att genomföra digitaliseringsuppdraget, vilket resulte-

rade i att analyserna blev märkbart skeva och oanvändbara. Detta problem hade kanske kunnat 

undvikas om bortfallet hade varit mindre. Dahmström nämner olika sätt att förhindra bortfall, 

men inga aktiva åtgärder har genomförts efter att massutskicket gjorts, på grund av att massut-

skicket fick göras från flera mejladresser, då google spärrade utskicken i tron att kontona var 

kapade. Att skicka påminnelser eller belöningar för medverkan och tackmejl var helt enkelt inte 

möjligt. Detta gjorde att den enda åtgärd som togs till för att motverka bortfall var den förebyg-

gande formuleringen i informationen som följde med enkäten (Bilaga 1), som uttryckte att en-

käten inte skulle ta lång tid att genomföra, samt att informanterna är anonyma.  

6.2.2 Öppna svar 

Tematiska analyser genomfördes på de öppna svarsalternativen vilka visade att fler alternativ 

kunde ha lagts till i enkäten, som jag inte tänkt på vid konstruerandet. Frågan som löd: vilka 

faktorer tror du har haft störst betydelse för din kompetens inom digitala verktyg? Fanns alter-

nativen lärarutbildning, fortbildning, det egna intresset samt om annat, specificera. Tematisk 

analys av de specificerade svaren utkristalliserade fyra kategorier till: Yrkesmoral/ambition, 

kollegialt lärande, annan utbildning samt annan profession. Att några informanter valde att 

skilja på sin ambition och eget intresse var för mig väldigt intressant och något jag hade haft 

svårt att förutspå vid konstruktionen av enkäten. Denna fråga fanns med under pilotstudien, 

men ingen av de som deltog i den lämnade feedback som kunnat förhindra denna miss. Med 

hänsyn till Dahmströms (2011) riktlinjer för enkätutformning försökte jag även hålla nere an-

talet frågor och alternativ, för att inte enkäten skulle upplevas som övermäktig att ta sig igenom.  

 

6.3 Arbetets betydelse 
Eftersom urvalsramen saknar flera viktiga parametrar går det inte att dra några generella slut-

satser utifrån studiens resultat. Dock upprepas resultaten från en stor del av tidigare forskning, 

vilket indikerar att urvalet inte skiljer sig speciellt mycket från den totala populationen. Med 

det som utgångspunkt kan arbetet ha betydelse för musikhögskolor, som genom detta arbete 

kan upptäcka att den digitala kompetensen fortsatt brister, även hos de nyexaminerade, och på 

så vis satsa på att lägga mer resurser, ta in högre utbildade IKT-lärare som utbildar lärarstuden-

terna och rikta fokus på att skapa digitalt kompetenta lärare. Arbetet kan också ha betydelse för 

rektorer som planerar att satsa på IKT. De kan genom detta arbete förhoppningsvis få inspirat-

ion till att skräddarsy fortbildning och anpassa resurser efter den lärarkår de besitter, istället för 

att göra kostsamma satsningar som kanske ändå inte var det just denna grupp behövde.  
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6.4 Fortsatt forskning 
Det vore intressant att forska på om det går att utkristallisera en typologi av olika musiklärare, 

eller lärare i andra ämnen också, i förhållande till deras digitala kompetens. Typologin kulle 

kunna ligga till grund för ett självskattningstest så att varje skola får en överblick av vilka typer 

av lärare de har, för att kunna anpassa resurser utifrån det. En skola med många lärare som 

tillhör en typ som behöver mer av en viss resurs kan rikta fokus och göra IKT-satsningar på det 

önskvärda området och därmed skräddarsy digitaliseringen utifrån lokala förutsättningar.  

 

Det skull också vara intressant att se studier på huruvida de digitala satsningarna som gjorts 

inom skolväsendet, har bidragit till lärares kompetens eller integrering av IKT eller inte. Skol-

inspektionen verkar ständigt önska högre kompetens och ytterligare integrering, medan miljon-

tals kronor investeras i olika satsningar för att möta behovet. Om satsningarna inte gör det de 

är ämnade att göra är det ju pengar i sjön, vilket vore intressant att forska på. Vidare kan kanske 

etableras vilka satsningar som genererar bäst resultat, vilket redan forskats en del på. Om det 

gjordes i större utsträckning kunde satsningar fördelas mer lönsamt.  
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