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Sammanfattning 
 

I detta arbete undersöks vilka digitala verktyg som används i några musiklärares 

undervisning, hur de används, samt vilka de bakomliggande pedagogiska intentionerna kan 

tänkas vara. Vi har även försökt tolka vilken attityd musiklärarna har till användandet av dessa 

verktyg och om den kan sägas vara beroende av ålder och yrkeserfarenhet. Fem informanter i 

fem små eller mellanstora svenska städer med olika typer av musiklärarjobb intervjuades i 

hopp om ett varierat svarsresultat.  

 

I bakgrunden tar vi upp vad som gör ämnet intressant och relevant; att ny teknik är en stor del 

av barn och ungdomars livsstil. Vi tar också upp några aspekter på inlärning; sociokulturellt 

perspektiv – synen på lärande som beroende av individens samspel med sin omgivning, samt 

hur inlärning påverkas beroende på hur stoff presenteras. Vidare finns ett avsnitt om 

investeringar som gjorts för att integrera datorteknik i svensk skola, ett om vad som sägs i 

skolverkets styrdokument och ett om lärares roll i förhållande till IKT (informations- och 

kommunikationsteknik). 

 

Resultatet visar att digitala redskap används i planering, undervisning och som 

visuella/auditiva minneslappar mellan lektioner. Vanligt förekommande är streamingtjänster 

och inspelningsprogram. Man framhåller också moderna kommunikationsmöjligheter som 

viktiga. Ett viktigt argument för användande av ny teknik är elevens chans till inlärning via 

gehör och härmning tack vare stor tillgång till musik. Vi kan vidare se att lärarnas inställning 

till ny teknik är överlag positiv, men inte helt utan restriktioner. Det praktiska spelandet och 

själva mötet med eleverna hålls som viktigast. Tesen om att lärares inställning till ny teknik 

skulle kunna bero på ålder och yrkeserfarenhet är inget detta arbete kan styrka.  

 
Nyckelord: IKT, digitala verktyg, musikundervisning, ungdomskultur 

 

 

Abstract 
 

In the present study, digital tools are examined that are used by certain music teachers, how 

they are used, and what the underlying pedagogical intentions may be. We have also tried to 

interpret the attitude of the music teachers in regard to the use of these tools, and whether it 

can be said to be dependent on age and work experience. Five informants in five small or 

medium-sized Swedish cities with various types of music teaching jobs were interviewed, 

with the hope in gaining an overall diverse response. 

 

In our view, we discuss what makes the subject interesting and relevant: that new technologies 

are a major part of children’s and young people's lifestyles. We also address some aspects of 

learning; socio-cultural perspectives - the view of learning as dependent on the individual's 

interaction with his environment, and also how learning is affected depending on how the 

material is presented. There is also a section on the investment made in integrating computer 

technology in Swedish schools, a section on what is presented in the agency's governing 

documents, and a third section on the teachers' role in relation to ICT (information and 

communication technology). 

 

The result shows that digital tools are used in planning, teaching and visual / auditory memory 

overlap between classes. Streaming services and sequencer programs are often used. It also 

points to modern means of communication as being important. An important argument for the 
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use of new technologies is the opportunity for students to learn through hearing and mimicry 

thanks to much access to music. We can also see that teachers' attitudes towards new 

technologies are largely positive, but not without restrictions. The actual performance of 

music and the personal encounter with students will be held as the most important aspects. 

The question of the teacher's attitude toward new technologies as being dependent upon age 

and work experience has not been proven in this study. 

 

Keywords: ICT, digital tools, music education, youth culture 
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Förord 
 

Detta arbete hade inte blivit av utan informanter som bidragit med sin tid och sina svar. Till 

dessa vill vi rikta ett varmt tack. Vi vill också tacka våra medstudenter för visat tålamod då 

våra diskussioner kring arbetet vid ett antal tillfällen ägt rum i skolans bibliotek. Två personer 

som varit till god hjälp och underlättat vårt informationssökande är Karin Engström och 

Anna-Karin Skansen, verksamma i nyss nämnda bibliotek. Vi vill också tacka vår handledare, 

Ingvar Dahl, för vägledning och intressanta samtal. Tack! 
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1. Inledning 

 
Vi tar oss an vårt examensarbete med olika erfarenheter av ämnet IKT, informations- och 

kommunikationsteknik. En av oss studerar till gitarrpedagog med afroinriktning samt 

teorilärare. Den andre studerar till tuba- och brasspedagog med klassisk inriktning samt 

ljudtekniklärare. Detta gör att vi går in med olika erfarenheter av användandet av IKT samt 

vad gäller vilka mjukvaruprogram vi varit i kontakt med. Det gemensamma är att vi båda har 

haft nytta och användning av olika datarelaterade program i vår utbildning. De program vi 

använt är inspelningsprogram som Logic, Cubase, Garageband och ProTools, gehörstränings-

program som Auralia samt notskrivningsprogram som Finale och Sibelius. Vi är också flitiga 

användare av streamingtjänster som Spotify och YouTube. Tillsammans började vi fundera på 

vilka digitala hjälpmedel som används av lärare och vilken deras inställning till dessa är. 

 

Med begreppen IT eller IKT avses oftast ett förlopp där internetuppkoppling används. Vi 

kommer framgent i arbetet även att inkludera mjukvara som inte är internetberoende men 

likväl tjänlig som musikaliskt/pedagogiskt hjälpmedel i IKT-begreppet. 

  

Vårt arbete handlar om i vilken utsträckning och på vilket sätt ett antal musiklärare använder 

IKT i undervisning, förberedelse, efterarbete och i kommunikation med elever, kollegor och 

föräldrar, samt vilken hård- och mjukvara som används. 

 
Även om IKT inte kan påstås vara ett outforskat område är det ändå relativt nytt och vi tror att 

det finns idéer inom området hos aktiva musiklärare som kan vara väl fungerande men i ringa 

omfattning utbredda eller dokumenterade. Det finns också en poäng i att fokusera detta 

kunskapsområde då datorn för våra elever inte i någon mening är något nytt inslag i tillvaron, 

utan snarare ett ganska dominerande. Riis (2000) menar att ”IKT har kommit för att stanna” 

på samma sätt som järnvägen och elektriciteten på 1800-talet och bilismen på 1900-talets 

senare del. IKT har blivit en självklarhet. 

 

Vår ingång till arbetet var att vi hoppades upptäcka hjälpmedel och arbetssätt som vi inte 

tänkt på tidigare. Detta torde ge arbetet legitimitet eftersom vi kan få möjlighet att upplysa om 

alternativa tillvägagångssätt som kanske inte dokumenterats tidigare. 

 

Det detta arbete kan bidra med är att visa på (vanligt) förekommande sätt att använda digitala 

hjälpmedel, alltså vad som används och hur, inom musikundervisning. Är läsaren musiklärare 

och mycket insatt i ämnet kan denne ändå få ett nytt perspektiv på ett visst hjälpmedel, genom 

att tillgodogöra sig någon annans resonemang och i förlängningen tillämpa de metoder som 

framkommer. 
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2. Bakgrund 

 

I bakgrunden kommer vi behandla följande:  

 Begreppsdefinition – Vilka begrepp vi kommer använda och vad inom IKT som vi 

fokuserat på i vårt arbete.   

 IKT i musikaliskt lärande – Om sociokulturellt perspektiv samt aktiviteter med 

musik och digitala verktyg som inslag i ungdomars lärandemiljö.  

 Några aspekter på inlärning – Om hur inlärning kan ske, och påverkas av ljud och 

bild.  

 Satsningar på IKT i skolan – Vilka resurser staten satsat på IKT i skolan.  

 Styrdokument – Vilka riktlinjer skolan har att följa gällande IKT i undervisningen. 

 Lärarnas roll i förhållande till IKT – Hur lärares arbete påverkas av inslag av IKT i 

undervisningen.  

 

 

2.1 Begreppsdefinition 

 

Vi kommer använda uttrycken IKT (informations- och kommunikationsteknik), digitala 

verktyg och ny teknik/ny media och med dessa avser vi de tekniska möjligheter som skapats 

genom främst datorer och Internet. Vårt intressefokus kommer att ligga på mjukvara 

installerad i dator, mobiltelefon eller surfplatta i vilken musik behandlas på ett eller annat sätt, 

samt på webben belägna tjänster, till exempel streamingtjänster, communities, chatt- och 

mejlprogram. Vi bortser alltså från informationsteknik i form av radio och TV. Vi kommer 

heller inte fokusera på phono- eller videogram som skivor, kassettband och liknande även om 

de gärna kan ingå som delar av beskrivna metoder och händelseförlopp. 

 

 

2.2 IKT i musikaliskt lärande 

 

Säljö (2010) skriver om det sociokulturella perspektivet på inlärning, vilket i korthet innebär 

att lärande är situerat – bundet till en viss situation, ett sammanhang. Synsättet pekar på att 

lärande sker i samspel med andra och i gemensamma aktiviteter. Barn och ungdomar 

spenderar mycket tid med apparater gjorda för informations- och kommunikationsteknologi, 

IKT. De är en del av kunskapssamhället
1 

och i denna värld sker ständigt ett situerat lärande.  

 
Detta har medfört att frågor kring hur det man lär sig i vardagen förhåller sig till 

sådant man lär sig i skolan, fått en annan aktualitet. Vad är viktiga baskunskaper i 

en sådan värld, och hur kan skolan överbrygga mellan olika miljöer? Hur kan 

lärande som äger rum inom – eller är situerat i – en skolkontext bli relevant också 

för andra sammanhang? Det är frågor som det sociokulturella perspektivet 

bearbetar (Säljö, 2010, s. 193). 

 

                                                 

1  Vårt samhälle beskrivet som ”uppbyggt kring kunskapsproduktion, kunskapsreproduktion, 

kunskapsspridning och kunskapsanvändning” (Lundgren, 2010, s. 124) 
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Samspelet mellan skola och ungdomskultur tas upp i den nationella utvärderingen av 

musikämnet i grundskolan 2003. Där beskrivs de roller som skolan respektive 

ungdomskulturen har i unga människors liv.  

 
Utbildningen används heller inte direkt för att investera i framtiden utan den 

används som ett av flera redskap i självförverkligande livsprojekt. … De unga är 

särskilt involverade i den medieburna musikkulturen och ungdomskulturen och 

dess med deras kreativa förhållningssätt till det starka informationsflödet i IT-

samhället. Dessa aspekter antyder att musikundervisningen inte kan ses som en 

isolerad företeelse varken i relation till skolans kunskapstraditioner eller skilt från 

det musik- och kulturliv som förekommer i samhället (Sandberg et. al, 2005, s. 

173). 

 

Barn och ungdomars förhållningssätt och vanor har bidragit till att de har en stor förtrogenhet 

med och snabbt tillägnar sig ny teknik (Skolinspektionen, 2011). Vi tycker oss se att 

användningsmöjligheterna inom ny teknik ökat dramatiskt på senare år med bland annat 

lättillgänglig mjukvara (program för datorer och applikationer för telefoner). Flera av dessa 

program är inriktade på att erbjuda användaren någon slags musikalisk aktivitet. Det kan 

handla om att konsumera, producera eller redigera musik (streamingtjänster, 

inspelningsprogram med eller utan förinspelade ljudsekvenser för att ”bygga ihop” sin 

musik). Det kan vara hjälpmedel för kunskap i och om musik (gehörsträningsprogram, 

gitarrgreppsguider, stämapparat mm.).  

 
I dagens ”multimediekultur”, där ungdomar använder samtida interaktiva medier, är 

musik och medier inte bara integrerade utan assimilerade i ungdomskulturen. 

Samtida interaktiva medier är luften som ungdomskulturen andas och musik flyter i 

dess ådror (Scheid, 2009, s. 172).  

    

Musik kan ha stort inflytande på en ung människas självuppfattning. De kan känna 

tillhörighet till andra eller utveckla sin egenart genom att lyssna på eller utöva viss sorts 

musik (Scheid, 2009). Att arbeta med musik i en dator har - i avseendet att ha möjligheten att 

uttrycka sig själv - fått samma funktion som att spela ett instrument. Att ha ett specifikt 

instrument som kanal för denna utveckling är vanligt och nu finns dessutom stora möjligheter 

att exponera sig själv, genom sin musik, via Internet. Bekräftelsen som eleven kan få genom 

att visa upp produkter av sin kreativitet för andra är viktig eftersom uppbyggnaden av ens jag 

inte kan ske i ensamhet. Processen att definiera sig, sin identitet, sker i samspel med andra 

(Mead, 1934). 
    

Myspace, FaceBook och YouTube är exempel på arenor där eleverna uppträder och 

beskådar andras musik och videoverk. Det blir en plats att träffas på och en arena 

där man kan editera och estetisera sig själv, det vill säga sin identitet (Scheid, 2009 

s. 162).  

    

Utöver att visa upp sig själv som musikant eller liknande ger också ovanstående kanaler 

möjlighet att uttrycka sin identitet och känna samhörighet tack vare att användaren lätt kan 

rekommendera andra musik, filmer, bilder och texter, eller helt enkelt skylta med att ”jag har 

lyssnat på det här, och gillar det”. Majoriteten av YouTube-användarna är inte producenter 

utan konsumenter av vad som finns på YouTube. Att se en musikvideo på YouTube är en form 

av musikaliskt deltagande menar Georgii-Hemming & Kvarnhall (2011).  

 
YouTube är del av ungas vardagliga musikerfarenheter, och en del av de 

erfarenheter de tar med sig till skolans musikundervisning (a.a. Sid 160). 
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Musikskapande i datorn har egenskapen att musikaktiviteten sker i en kontext som ungdomar 

är vana att hantera. Att sitta ensam vid en dator är något som är tryggt och hemtamt för 

många. Även om användaren inte vet exakt hur ett program fungerar eller var man finner 

olika funktioner kan denne överföra sina kunskaper från hanterandet av andra program såsom 

ordbehandlingsprogram och webbläsare. Detta kan bidra till att vägen fram till ett, för 

producenten, angenämt musikaliskt resultat kan bli kortare jämfört med om användaren ska 

lära sig behärska ett klingande instrument. I många sequencerprogram på marknaden finns 

inbyggda loopar med olika sorters instrument. Där ges möjlighet att  plocka ihop sitt 

musikverk och få det att låta som en hel orkester genom att dra loopar till lämplig plats längs 

en tidsaxel i programmet. Denna arbetsinsats kan jämföras med den som krävs för att lära sig 

traktera ett instrument, dvs daglig övning i flera år. I sin artikel Alternativa startpunkter 

skriver Johnny Wingstedt (1997) om ungdomar som producerar dance-musik.  

 
En av de mest intressanta aspekterna med denna genre, är att de tre elementen 

komponerande, arrangering och framförande är oskiljaktiga – och att dessa olika 

element alltid utförs av en och samma person (eller grupp). … Och allt detta kan 

utövaren få sätta igång med från första stund – redan vid första försöket kan man 

producera sin första ”hit”! (a.a. s. 15). 

 

Wingstedt pekar på skolvärldens möjlighet att fånga upp elever med varierande intressen 

genom medvetenhet om just alternativa startpunkter för unga människors musikintresse. 

 

 

2.3 Några aspekter på inlärning 

 

I Maltén (1995) beskrivs den amerikanske psykologen Jerome S. Bruners (född 1915) teori 

kring hur stoff som skall läras in kan representeras. Bruner menar att vi bearbetar erfarenheter 

av vår omvärld i tre olika stadier.   

 

Handlingen – vi lär oss genom att experimentera och manipulera det som går att ta på. 

Bilden – vi kan med hjälp av en visuell framställning föreställa oss ett fenomen utan att ha det 

framför oss. Vi får en inre bild av fenomenet som kan manipuleras till mönster och gestalter. 

Symbolen – vi kan mentalt och verbalt hantera fenomen utan att ha dem närvarande. Vi kan 

tillgodogöra oss och formulera övergripande kunskap och idéer. (Bruner 1970 refererad i 

Maltén 1995).  

 

Stoff kan behandlas i en eller flera av de tre olika representationsformerna beroende på hur 

bekant stoffet är för den som ska lära sig. ”Man bör i varje ny inlärningssituation vandra 

vägen från konkret handling, över bilden till den symboliska representationen – något för 

teoretiska lärare att beakta (Maltén, 1995, s. 172)”. Det måste ses som en eftersträvansvärd 

förmåga att som lärare kunna arbeta med dessa olika representationsformer. Dels för att bättre 

kunna möta elever med olika förutsättningar inför det aktuella stoffet, och dels för att kunna 

variera sin undervisning överlag.  

 

Thörnqvist Gottschalk och Andersson (2009) ger också stöd för att variation i under-

visningen kan vara relevant. 
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En annan faktor som torde påverka vår inlärningsförmåga är det mentala 

tillståndet. Om inlärningen ska underlättas är det en fördel om hjärnan är 

avslappnad. Ett bra sätt att uppnå detta tillstånd är att ha roligt och variera sättet att 

inhämta kunskap, för hjärnan vill inte arbeta ensidigt (Thörnqvist Gottschalk & 

Andersson, 2009, s. 11). 

     

Detta står i någon mening i motsatsförhållande till vad som kallas traditionell undervisning. 

Enformigt studerande i böcker och lyssnande på föreläsningar bör alltså lämna plats åt andra 

former av intryck. Kellquist och Lundin (1996) menar att denna typ av undervisning 

motarbetar den högra hjärnhalvans kreativa funktioner och istället engagerar enbart den 

analytiska vänstra hjärnhalvan. De menar att hjärnan helst arbetar med bilder och 

associationer och att det är dessa som måste utvecklas för att vi ska minnas bättre.  

 

Här har vårt intresseområde, ny teknik och ny media, stora möjligheter att bidra till 

undervisningsväsendet. Bild och ljud är centrala delar i användandet av datorer och 

mobiltelefoner vilket inte minst barn och ungdomar, våra elever, tar till sig.  

 

 

2.4 Satsningar på IKT i skolan 

 

Det är inte längesedan som datorer var ett nytt och exotiskt inslag i 

undervisningssammanhang. I en undersökning om införandet av datorer på en av Sveriges 

musikhögskolor, publicerad 1988, finner vi intressanta uttryck för attityden till datorn som 

fenomen, hos både elever och personal. En del verkade ha en bild av datorer som ”...någon 

sorts autonoma ”väsen”, som möjligen kan styra sig själva... (Dahl et. al, 1988, s. 26)”. Vissa 

såg också med stor skepsis på idén om datorn som pedagogiskt och musikaliskt hjälpmedel. 

Några exempel på informanters uttalanden kring framtida datoranvändande: ”Mindre eget 

skapande (a.a. s. 18)”. ”Användningen av hjärnan skulle bli väldigt begränsad (a.a. s. 18)”. 

”Musiken blir inte levande, utan görs av maskiner (a.a. s. 18)”. ”Strider mot musikens natur 

(a.a. s. 19)”. ”...i utbildningen hittar jag inget vettigt användningsområde (a.a. s. 21)”. 

”...endast för expertbruk...resten blir nya tidens analfabeter (a.a. s. 22)”. Dessa var farhågorna, 

men man trodde även att datorer kunde bidra med något. ”Arrangera noter med datorns hjälp 

(a.a. s. 8)”. ”Bredare utbildning, nya ämnen (a.a. s. 9)”. ”Kontakter med omvärlden (a.a. s. 

10)”.   

 

Den första motion Sveriges riksdag lade fram gällande datoranvändningen i skolan 

introducerades i slutet av 60-talet och i början av 70-talet fick Skolöverstyrelsen, SÖ, 

uppdraget att inleda en försöksverksamhet med datorn i skolan (Riis, 2000). Slutrapporten 

med namnet ”Datorn i skolan” antogs 1980 av SÖ. Slutrapporten visade att lärare och elever 

kunde använda datorerna på ett sätt som fungerade bra. Rapporten belyste dock att eleven 

skulle styra användningen av datorn och inte tvärtom. Man slog också fast att datorerna 

behövdes på gymnasiet men inte på grundskolan. Att tankarna gick åt det hållet kan bero på 

att datorerna vid den här tiden var mycket dyra och dess kapacitet var undermålig. SÖ menade 

att det blev för dyrt att utrusta alla grundskolor med datorer i dagsläget – i förhållande till det 

utbyte elever och lärare kunde ha av dem.  

 

När 1980 års läroplan för grundskolan kom, skrevs datalära in som ett huvudmoment för 

matematik på högstadiet. Det skrevs då i vaga orienteringstermer om att eleven bör känna till 

datorns användning. I stort sett var datalära läran om datorer mer än läran med datorer. 
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Ingenstans i läroplanen stod det att undervisningen bör ske med datorer. Det var först 1984, då 

vårriksdagen fattade ett beslut om att datatekniken skulle introduceras och användas i 

grundskolan, som begreppet ändrades. Eleverna skulle få 80 timmar undervisning i ”datalära” 

under sin högstadietid och med detta menades ”undervisning om, med och av datorer”. Staten 

finansierade detta med att under en treårsperiod ge ett stimulansbidrag om 20 miljoner kronor 

per år (1984/85-1986/87) som kommunerna skulle ha för att köpa in datorer till 

undervisningen. Dock förväntades kommunerna att motfinansiera med samma summa de 

erhöll från staten. För att få en inblick i hur dyra datorerna var kan sägas att den summan 

räckte till var ungefär åtta datorer per högstadieskola. Detta var en satsning på hårdvara (Riis, 

2000). 

  

Nästa satsning kom 1988/89-1990/91. Tidigare hade staten satsat resurser på att få ut 

datorerna på skolorna men nu skulle dess användningsområde finslipas med hjälp av 

pedagogiska programvaror, mjukvara. Det som hände var att många språklärare och deras 

elever fick ordbehandlingsprogram att arbeta med, men även andra ämnen började få 

utvecklade program för just sitt ämne. 

1994 gick datautvecklingen in i en ny fas. Stiftelsen för Kunskap- och kompetensutveckling, 

KK-stiftelsen, bildades med bland annat målet att föra in IT i skolan (Riis, 2000). Det satsades 

då ca en miljard kronor på IT i skolan, ”ITiS”. Datorerna blev allt mer vanliga i skolan och 

alla elever skulle ha rätt till data i sin utbildning.  

 

Under senare delen av 90-talet lades ett ”K” till i den gamla benämningen IT. K:et stod för 

kommunikation och IT, informationstekniken, blev nu IKT, informations- och 

kommunikationstekniken. K:et fick här understryka att kommunikation hade tillkommit och 

att kombinationen av teknik och kommunikation var det nya och det som var socialt och 

kulturellt viktigt (Riis, 2000). 

  

Om vi jämför KK-stiftelsens satsningar på IT i skolan med föregående satsningar, kan vi se 

KK-stiftelsens som den satsning där kompetensutveckling av lärare varit i fokus. Inom 

utbildningsdepartementet bildades således delegationen för IT i skolan, ITis, som skulle 

genomdriva en breddkampanj för 1,5 miljarder kronor, under mottot ”Lärandets verktyg”. ITis 

var i hög grad inriktad på kompetensutveckling av lärare.       

 

 

2.5 Styrdokument 

 

Vi är intresserade av att se om och hur det digitala sättet att umgås med musik, dvs ett annat 

sätt än att enbart själv spela eller sjunga, ges utrymme i svensk musikundervisning. Detta bör 

också ses i ljuset av vilka förutsättningar och mål som finns att förhålla sig till.  

 

I skolverkets kursplan för musik i grundskolan står i avsnittet ”Ämnets karaktär och 

uppbyggnad”;  

 
Utvecklingen av IT erbjuder nya möjligheter till lärande, kommunikation, 

musicerande och skapande och har förändrat ämnets förutsättningar. Det innebär att 

även elever utan färdighet på instrument självständigt kan arbeta med musik, såväl 

genom eget komponerande som för att lära sig olika delar av ämnet (Skolverket, 

2000, s. 44). 
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Ett av strävansmålen för grundskolan är att skolan ska bidra till att eleven ”utvecklar sin 

förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt som redskap för 

skapande.” (a.a. s. 43) Under hösten 2011 börjar den nya läroplanen för musik i grundskolan 

gälla och där nämns digitala verktyg som ett av musikens verktyg. Eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla kunskap att använda digitala verktyg (Skolverket, 2011). 

 

Ser vi till målen för kursen ”Arrangering och komposition” för gymnasiets estetiska program 

finner vi ingen uttalad ambition att använda digital teknik i undervisningen, även om det inte 

heller utesluts. Däremot i kursplanen (eller ämnesplanen, som det kommer heta) för samma 

kurs efter den stundande gymnasiereformen, GY-11, finner vi att undervisningen i kursen ska 

innehålla användning av digitala medier och musikteknisk utrustning vid arrangering, 

komposition och produktion av musik. 

 

Införandet av ska-satser kring digitala redskap skulle kunna vara en indikation på ett 

erkännande av desamma som relevanta verktyg i musikundervisningen.  

 

I skolinspektionens granskning av musikämnet i svensk grundskola 2011 framkommer att de 

satsningar som gjorts på datoranvändning i många skolor inte påverkat musikundervisningen i 

den riktning som kursplanen föreskriver gällande IT. Ny teknik uppges vara en till stor del 

outnyttjad potential i musikundervisningen. Där framgår också att elever uttrycker önskemål 

om att få skapa musik i datorer eftersom de har positiva erfarenheter av det utanför skolan. 

Men detta tillgodoses inte i någon större utsträckning utan möjligheterna som ny teknik ger 

kan tas tillvara i betydligt högre grad än vad som görs idag. Bidragande orsaker till detta 

uppges vara begränsad tillgång till datorer, brist på mjukvara i dessa samt att vissa 

musiklärare anser sig behöva utbildning för att klara av att hantera olika programvaror 

(Skolinspektionen, 2011). 

 

 

2.6 Lärarens roll i förhållande till IKT 

 

Farhågan som kunde finnas på 1980-talet om datorns övertagande av undervisningen har 

dämpats något idag. Vi har större erfarenhet och därmed kunskap om datorer och Internet som 

fenomen, även om mängden information och möjliga användningsområden kan upplevas 

svårgreppbara i sin omfattning och komplexitet. Informations- och 

kommunikationsteknologins utbredning och påverkan på samhället lämnar förstås inte 

utbildningsväsendet orört. Förminskas skolans roll som förmedlare av kunskap av dagens 

enorma tillgång på information? Om likhetstecken sätts mellan kunskap och information i 

meningen olika fakta om världen skulle svaret på frågan kunna bli ett ja. Om vi däremot med 

kunskap avser förmågan att hantera informationen – att utveckla förståelse, se sammanhang, 

sätta saker i relation till varandra, göra skeenden begripliga – då har skolan, och lärarna, 

mycket att bidra med (Carlgren & Marton, 2000). 

 

I undervisning med IKT förflyttas tyngdpunkten från lärarens överförande av kunskap till 

elevens eget erfarande. En viktig uppgift blir att stödja elevens utveckling i att förhålla sig till 

all information. Rask (2000) menar att vi (utöver att läsa, skriva och räkna) bör lägga till en 

fjärde basfärdighet. Denna består i att kunna söka och samla, sålla och sovra, sortera och 

strukturera, systematisera och sammanställa information.  
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Information kan som bekant erbjudas och tillhandahållas och skiljer sig på så sätt 

från kunskap, som är mer sublim och subjektiv. Kunskap kan bara erövras. Den 

kan aldrig överföras till ett objekt, utan måste alltid erövras av ett subjekt (Rask, 

2000, s. 22). 

 

I Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan från 2003 står det, gällande elevers 

Internetanvändande som sökmotor vid en specifik uppgift, att 75 procent av elevernas 

arbetsgrupper använt sig av Internet vid informationssökning. Det framkommer också att 

varannan elev inte har fått någon undervisning i hur man använder sökmotorer på Internet.  

 
Resultatet indikerar enligt forskare att både elever och lärare behöver utbildning i 

webbsökning, annars finns risk för att Internet inte förbättrar lärandet – eller att 

eleverna utvecklar vanor som motverkar lärandet (Skolverket, 2003, s.107). 

 

Med stor tillgång till information kan vi fråga oss själva om lärares ämneskunskaper blir 

överflödiga. Utöver en lärares kompetens inom den fjärde basfärdigheten ligger också en 

styrka i att under lång tid ha intresserat sig av och utbildat sig inom sitt ämne. Erfarenhet och 

djupare kunskap gör att lärare kan reagera intuitivt på problem som uppstår. En lärare kan 

bidra med ett helhetsperspektiv som i vissa fall kan saknas hos eleven och/eller 

informationskällan (Björklund & Pernmo, 2005).  

  
...eftersom de många gånger finner annan kunskap än den läraren tänkt ... gör att 

läraren får ösa ur sina ämneskunskaper (förklara för eleven, kontrollera att 

informationen är sann) för de är definitivt minst lika viktiga nu som förr (a.a. Sid 

29). 

 

 

2.7 Sammanfattning 

 

Enligt Riis (2000) har IKT idag blivit en självklarhet. Nu när den nya läroplanen för 

grundskolan träder i kraft hösten 2011, kan vi läsa att digitala verktyg står med som ett av 

musikens verktyg. Enligt Björklund & Pernemo (2005) kan dagens elever ta till sig annan 

information än den som läraren tänkt, bland annat genom Internet. Lärarens roll i detta blir att 

hjälpa eleven sålla och förklara den information eleven finner.  

 

Inlärning är enligt det sociokulturella perspektivet kontextberoende, det vill säga beroende av 

personer och miljöer i individens omgivningen (Säljö, 2010). Enligt Kellquist och Lundin 

(1996) behöver hjärnan få utrymme att arbeta med den högra hjärnhalvan för att 

inlärningsprocessen ska bli optimal. Detta för att hjärnan framförallt arbetar med bilder och 

associationer och att det är dessa som måste utvecklas för att vi ska minnas bättre.  

 

Innan resultatet kommer vi att ta upp våra forskningsfrågor samt syfte för att sedan förklara 

vilken metod vi använt oss av för att få fram resultatet.  
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2.8 Syfte och forskningsfrågor 

 

Vi vet vilken nytta vi har och har haft av olika digitala redskap som studenter vid 

musiklärarprogrammet. Vi instuderar musik genom Youtube och Spotify, vi skapar enkla 

musikbakgrunder samt mer avancerade inspelningar med hjälp av Band in a box, Garageband 

och Logic, vi arrangerar musik i notskrivningsprogram som Sibelius och Finale. Vi vill nu 

undersöka hur lärare ”i fält” använder sig av digitala hjälpmedel.  

 

 

Syftet med arbetet är att:  

 

 belysa vilka dator- och internetrelaterade hjälpmedel som används i ett 

antal musiklärares arbete.  

 belysa om och hur användandet av dessa anpassas till olika    

undervisningsförhållanden. 

 få insikt i lärares attityd till digitala redskap 

 

Forskningsfrågor: 

      

                Vilka digitala hjälpmedel använder ett antal musiklärare och i vilket syfte?  

                Vilken är den pedagogiska intentionen som våra intervjuade musiklärare uttrycker? 

                Hur påverkar användandet av digitala redskap lärarnas arbetssätt? 

                Vilken är lärarnas syn på ny teknik/ny media, och hur relaterar den till ålder och 

      yrkeserfarenhet? 
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3. Metod 

 

Syftet med vår undersökning var att få insikt i hur olika musiklärare använder sig av de 

digitala verktyg de har till hands i sin undervisning samt vilka bakomliggande pedagogiska 

intentioner de kunnat tänkas ha. Vi ville också se hur deras attityd till ny teknik och nya media 

är i förhållande till deras erfarenhet av densamma, och i förhållande till yrkeserfarenhet. För 

att uppnå detta valde vi att använda en kvalitativ undersökningsmetod, en intervju.  

 

Att göra en enkät fann vi icke aktuellt då den enligt Johansson och Svedner (1998) ger en bred 

men ytlig information. Hade vi till exempel velat undersöka hur många musiklärare som 

använder digitala verktyg hade det varit lämpligt att göra en enkätundersökning. Observation 

skulle ha kunnat vara ett alternativ men det hade kunnat innebära ett mer omständligt arbete 

då vi bland annat var intresserade av eventuellt förberedelsearbete med digitala verktyg, vilket 

kan ske i hemmet. Även vårt intresse av musiklärares resonemang kring digitala verktyg 

bidrog till att både enkät och observation uteslöts som metod i vår undersökning.  

 

Vår intervju utformades med förbestämda frågor som var formulerade för att ge 

informanterna utrymme att resonera fritt kring dessa. Under intervjuerna vinnlade vi oss om 

att ge den intervjuade lite tid strax efter att denne givit ett svar, för att ge utrymme för 

förtydliganden och idéer utöver det som redan sagts. 

 

Johansson och Svedner (1998) talar om två olika intervjutyper där den ena har förutbestämda 

och fasta frågor, strukturerad intervju, medan den andra har friare formulerade frågor och kan 

öppna upp för följdfrågor, kvalitativ intervju. 

 

Kvalitativ intervju enligt Johansson och Svedner (1998): 

 
I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan 

variera från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuande svarar och vilka 

aspekter denne tar upp. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade 

att ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar. Då måste 

frågorna anpassas så att den intervjuade får möjligheter att ta upp allt denne har på 

hjärtat (a.a. s. 44). 

 
Intervjuer, speciellt kvalitativa, ger information som gör det möjligt att förstå 

elevens/barnets attityder, förkunskaper, värderingar och intressen, resp lärarens syn 

på undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering. Kort sagt, intervjun 

ger, rätt använd, kunskap som är direkt översättbar till läraryrket (a.a. s. 43). 

 

Strukturerad intervju enligt Johansson och Svedner (1998): 

 
I den strukturerade intervjun är frågeområdena och frågorna bestämda i förväg. 

Svaren är vanligen öppna, även om det kan förekomma frågor med fasta 

svarsalternativ, t ex bakgrundsfrågor. Ofta nöjer man sig med att anteckna svaren, 

även om det förekommer att svaren spelas in på band (a.a. s. 44). 

 

Eftersom vi ville förstå hur våra informanter tänker kring varje fråga, och ge ett visst utrymme 

för relevanta och klargörande följdfrågor, fann vi att en kvalitativ intervju passade bäst i 

sammanhanget. Enligt Johansson och Svedner (1998) ger en kvalitativ intervju utrymme för 

informanten att utförligt berätta och diskutera kring frågorna. Intervjuformen kommer inte ge 
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oss absoluta sanningar utan kan ge oss en inblick i hur våra informanter upplever 

verkligheten. En risk med att göra en intervju kan vara att vi som intervjuar är ivriga att ställa 

frågorna utan att reflektera över informantens svar, så att intervjun mer liknar en muntlig 

enkät. Den kunskap vi fick genom den kvalitativa intervjun blev således informanternas 

synsätt, deras erfarenheter av och inställning till digitala verktyg.   

 

 

3.1 Urval 

 

Till vår undersökning valde vi att samla in information genom att intervjua fem musiklärare 

som är aktiva i fem olika små och medelstora städer i Mellansverige.  

 

Eftersom vi till vår undersökning var intresserade av vilka dator- och internetrelaterade 

hjälpmedel som musiklärarna använde sig av samt hur de använder dessa, så fokuserade vi på 

att leta upp informanter som vi på förhand visste använde sig av just detta i någon 

utsträckning. Antingen har vi haft personlig kännedom om lämpliga informanter, eller så har 

vi fått förslag från bekanta. 

 

Vi var även intresserade av deras attityd till användandet och om den varierar beroende på 

ålder och yrkeserfarenhet, t ex. hos en nyutexaminerad musiklärare kontra en musiklärare som 

arbetat med musikundervisning i minst 20 år.  

 

 

Vårt urval av intervjupersoner, informanter har skett enligt följande: 

 Kortare yrkeserfarenhet (mindre än 10 år)  

 Längre yrkeserfarenhet (20 år eller mer) 

 

Vi har dessutom medvetet kontaktat musiklärare som arbetar inom olika skolformer såsom 

grundskola, kulturskola, gymnasium samt musikhögskola för att, om möjligt, belysa 

skillnader i arbetssätt beroende av dessa. 

   Då vi vill hålla våra informanter anonyma så har vi valt att framgent benämna dem med 

fingerade namn med begynnelsebokstäver utifrån deras huvudsakliga arbetsuppgifter – 

undervisning i klass, trombon, brassinstrument och slagverk. Informanternas profiler ser ut 

som följer: 

 

 Kristian – Man, 27 år, klasslärare i musik på mellan- och högstadiet, småstad, 3 års 

yrkeserfarenhet, utbildad trumpetpedagog och klasslärare i musik. 

 Börje – Man, 51 år, Brass- och tvärflöjtlärare, orkesterledare inom musikskola, 

småstad, 24 års yrkeserfarenhet, musikhögskoleutbildad inom slagverk och trombon. 

 Kurt – Man, 55 år, klasslärare och institutionstekniker på gymnasieskola, mellanstor 

stad, 31 års yrkeserfarenhet, utbildad radiotekniker, påbörjad men icke avslutad 

musiklärarutbildning. 

 Tommy – Man, 47 år, småstad, trombon- och ensemblelärare på musikskola och 

musikhögskola, vilket han också har examen i, 23 års yrkeserfarenhet.  

 Sara – Kvinna, 34 år, Slagverk-, ensemble- och musikteorilärare på gymnasium, 

mellanstor stad, musikhögskoleutbildad inom klassiskt slagverk, 10 års 

yrkeserfarenhet. 
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Vår primära ambition med arbetet har inte varit att försöka se skillnader eller likheter i IKT-

användandet mellan könen. Detta gör att vi tolererar en något sned könsfördelning hos 

informanterna. Denna snedfördelning har inte varit avsiktlig. Två av våra tilltänkta kvinnliga 

informanter tvingades, med kort varsel, avböja intervjuerna på grund av sjukdom eller arbete. 

Konsekvensen av detta kan vara att vi får svårt att se könsrelaterade mönster i resultatet. 

 

 

3.2 Genomförande 

 

Informanterna kontaktades via mejl eller telefon i god tid innan själva intervjun. De fick då, 

kortfattat, information om ämnet i intervjun samt hur lång tid denna beräknades ta. Varje 

intervju beräknades ta 40-60 minuter. Vidare informerade vi om att medverkan i studien sker 

anonymt och får avbrytas när som helst. Varje informant fick själv ge förslag på tidpunkt och 

plats för intervjun. Två informanter intervjuades i sina hem och två på sina respektive 

arbetsplatser. En femte informant intervjuades via Skype.
2
 

 

Vid samtliga intervjuer gjordes ljudupptagningar med ett inspelningsprogram på bärbar dator. 

Informanterna gav sitt godkännande att intervjun spelades in samt att det inspelade materialet 

skulle förstöras (raderas) efter att det analyserats. 

 

Se bilaga 1 för intervjufrågor. 

 

 

3.3 Analysmetod 

 

När samtliga fem intervjuer var genomförda transkriberades dessa. Då vi delade upp 

intervjuerna mellan oss följde sedan ett arbete med att tillgodogöra sig vad som sagts under 

den andres intervjuer. Vi läste varandras intervjutranskriberingar och lyssnade på 

ljudinspelningarna tillsammans. Därefter skrev vi ut intervjuerna i pappersform för att få en 

överblick över våra intervjuernas innehåll. I informanternas svar letade vi efter uttryck för 

pedagogiska handlingar med digitala verktyg, digitala verktygs påverkan på lärarnas 

arbetssätt samt lärarnas attityd till digitala verktyg. Vi gjorde markeringar i texten med tre 

olika överstrykningspennor – en färg för varje ovannämnd kategori. Utifrån dessa kategorier 

redogör vi i resultatet för vad som framkommit i intervjuerna och för likheter och skillnader 

informanterna emellan. 

 

                                                 
2 Nätbaserad tjänst som möjliggör telefonsamtal med bildöverföring via dator. 
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4. Resultat 

 

Vi har valt att presentera resultatet med utgångspunkt i våra forskningsfrågor. Vi har 

formulerat tre huvudkategorier: 

 

I kategori ett, pedagogiska handlingar, redogörs för hur informanterna handlar med olika 

verktyg och i vilka sammanhang. Här belyses också uttalade pedagogiska intentioner med 

IKT-användande kopplat till undervisning. Nästa kategori, påverkan på arbetssätt- och 

situation, beskriver i vilken mån och på vilket sätt lärarna upplever att IKT påverkar 

verksamheten i stort och den enskilde lärarens arbete. I den sista kategorin, attityd, beskrivs 

informanternas attityder till ny teknik/ny media, samt likheter och olikheter dem emellan. 

 

 

4.1 Pedagogiska handlingar 

4.1.1 Streamingtjänster och CD 

 

Undersökningen visar att alla fem informanter använder sig av streamingtjänster för musik 

och videoklipp i någon utsträckning. Svaren inleddes med positiva ord om tjänsternas blotta 

existens, därefter framkom vilken funktion de ansågs fylla. Följande värden poängteras: 

 

 Som materialbank. Alla informanterna menar att de har en stor mängd musik 

lättillgänglig. På oförutsedda initiativ från lärare eller elev kan de alltså börja jobba 

med en ny låt.  

 Resultatet visar att tre av informanterna förser sina elever med klingande och/eller 

visuella ”minneslappar” mellan lektionerna. 

 Streamingtjänsterna ger tillgång till olika inspelningar av ett och samma verk, vilket 

ger grundplåt för diskussioner kring uttryck och framförande. 

 Tjänsterna, framförallt Spotify och YouTube, används för att ”planka” musik. 

Möjligheten att se hur musiken spelas på instrumentet anses värdefull. 

 

CD-format betecknas av Kurt som en ny teknik, av den anledningen att det på senare år blivit 

billigt och enkelt att producera CD-skivor för gemene man. Han berättar att vissa elever har 

svårt att läsa textstycken om musikhistoria. För dessa har han spelat in sin röst då han läser 

nämnda texter, och sedan bränt ut detta på CD till eleverna. Även Börje och Tommy är flitiga 

användare av CD och mp3. Börje, som tidigare använt både kassettband och CD, säger att det 

nu blivit enklare för honom att skicka hem musik till eleverna genom att han nu kan mejla 

eleverna musik i mp3-format. Den musik Börje syftar på är då hans egna inspelningar från en 

vuxenorkester som spelat in låtmaterial, som ej finns på CD, för en nybörjarorkester så att de 

kan få möjlighet att öva till musik mellan lektionerna. 

    

Börje och Tommy är instrumentallärare som undervisar många yngre barn. De använder sig 

av tryckt material i vilket övningsmusik är inkluderat på CD, som inte finns att tillgå på 

Internet.  

 

Börje poängterar vikten av att han under lektionerna vänjer eleven vid arbetssättet kring CD-

skivorna eller mp3-filerna, nämligen det att spela till musiken, för att de ska göra det hemma. 
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Denna metod ger ett musikaliskt sammanhang och engagerar deras gehör och tidsuppfattning, 

menar Börje. Han gör en jämförelse med instrumentalundervisning nu och på den tiden då 

man inte hade samma tillgång till kompbakgrunder: 

   
Den stora vinsten med att använda det, det är ju faktiskt att man kan driva 

instrumentundervisningen i liksom rätt ordning, höra först spela sen. Den gamla 

undervisningen, den gick ju faktiskt ut på att lära sig knäcka notkoden först, för att 

kunna lära sig spela sen. Idag menar jag att det är fler som har chans att lära sig 

spela utan att vara mer intresserade, utan att lägga ner mer jobb, för att man... man 

har möjlighet att använda ett sinne till, nämligen hörseln, vilket paradoxalt nog 

hade en ganska liten roll i musikundervisningen förr i världen (Börje). 

 

Även om alla fem informanter angett att de använder både streamingtjänster och CD/mp3  

kan vi ändå se en skillnad i var tyngdpunkten läggs beroende på typ av lärarjobb. Kristian, 

Kurt och Sara som undervisar mycket i klass betonar streamingtjänsterna medan Börje och 

Tommy, som bedriver mestadels enskild undervisning, i större utsträckning betonar CD/mp3. 

Tommy och Börje beskriver en förhoppning om att eleverna verkligen ska öva på en specifik 

sak mellan lektionerna och att det därför blir extra viktigt att eleven innehar ett exemplar av 

musiken. 

 

 

4.1.2 Sequencerprogram 

 

I användandet av sequencerprogram finner vi en uppdelning i dokumentation, 

komposition/skapande och manipulation av musik. Kurt, som har klasslektioner i musik på 

gymnasiet säger ”Som slutresultat på den här 50-poängskursen så får de liksom en CD med 

tre eller fyra eller fem inspelade låtar”. Dessa spelas alltså in med fysiska instrument med 

hjälp av ett inspelningsprogram. 

 

Den form av musikskapande som vissa sequencerprogram erbjuder, enkelt uttryckt ett 

byggblocksystem där eleven placerar färdiga ”ljudblock” längs en tidslinje, ger chans till 

musikalisk utveckling på ett annat sätt än vad mer traditionella musiklektionsaktiviteter gör. 

Kristian nämner att han använder sequencerprogram och pekar på vikten av alternativa 

arbetssätt för att möta olika förutsättningar hos elever. Vidare säger han att vissa av hans 

elever har tagit ett steg framåt, rent musikaliskt, tack vare att de fått börja arbeta med 

musikdata. Han tror att det kan vara för att de känner sig ”hemma” med användandet av 

datorer samt att musikprogrammen innehar möjlighet till klangbilder som traditionella 

musikinstrument i hans klassrum inte kan ge. Kristian tycker sig också se att eleverna blir mer 

delaktiga i den kreativa processen till musikskapande. Han menar att eleverna har en kreativ 

vision som han kan hjälpa att förvekliga tack vare sequenserprogrammen.  

 

Ett annat sätt att tillmötesgå elevers olika förutsättningar är att kunna variera svårighetsgraden 

i olika musikaliska moment, menar Börje och Sara. En parameter i erövrandet av ny 

musikalisk kunskap är tempo. För att lyckas bemästra ett visst moment kan eleverna behöva 

öva i ett långsammare tempo än det som sedan ska uppnås, understryker Börje och Sara. I 

vissa sequencerprogram kan man ställa in valfritt tempo på den musik man arbetar med, för 

att sedan själv spela till musiken. Användaren kan alltså infoga ”färdig” musik i denna typ av 

program, inte enbart spela in egna ljud eller laborera med programmets medföljande loopar. 

Detta är något som både Börje och Sara säger sig ha stor användning av i sin undervisning. 

Börje menar dock att om han ska använda sig av just den funktionen bör man processa låten 
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hemma så man slipper inaktivitet på lektionen. Därmed kan han fortsätta hålla fokus på eleven 

istället för verktyget. För lång tid av lektionen försvinner genom att hantera datorn, säger han. 

 

 

 

4.1.3 Notskrivningsprogram 

 

Notskrivningsprogram används av fyra av de fem informanterna och beskrivs som något de 

arbetar med själva – inte tillsammans med elever. Läraren skriver noter för att senare 

demonstrera fenomen för elever (i såväl bild som ljud då programmen kan spela upp det 

läraren noterat) eller konstruera uppgifter till lektioner. En annan viktig process som utförs 

med notationsprogram uppger de fyra informanterna vara arrangering och anpassning av 

musik för elever/ensembler med varierande sammansättning och kunskapsnivå. 

 

Av nämnda fyra informanter utmärker sig Tommy genom att beskriva inslag av interaktion 

mellan elev och notationsprogram i undervisningen. Tommy säger att han använder ett 

notationsprogram om han vill att en elev ska träna på att använda ett visst antal toner. Eleven 

får då själva klicka in de angivna tonerna i notsystemet för att på så vis skapa sin egen 

komposition. När eleven satt in tonerna i notsystemet brukar Tommy, i mån av tid, även skriva 

in ackord till kompositionen som kan spelas upp av programmet för att ge de enskilda tonerna 

en harmonisk kontext.  

 

Tommy och Sara är de två som använder digitala redskap för den specifika uppgiften att träna 

elevers gehörs- och musikteorikunskaper. Program som nämns är Auralia, EarMaster samt 

nätbaserade Musictheory.net. Dessa program, förklarar Sara, tillhandahåller genomgångar av 

musikteoretiska fenomen i ord, bild och ljud samt påföljande övningar. Hon beskriver ett 

interaktivt arbetssätt där eleven inte bara mottager information utan också avkrävs en 

motprestation i form av inmatande av svar som programmet bekräftar eller avfärdar. 

 

 

4.1.4 Fysiska, digitala verktyg 

 

Projektor och videokamera anser fyra av informanterna ha en betydande roll när det kommer 

till variation i undervisningen. Av de fyra informanterna utmärker sig Kristian och Tommy på 

detta område. Kristian säger sig använda dessa verktyg dagligen. Att visa förberedda 

dokument genom en projektor eliminerar momentet att vända ryggen mot eleverna för att 

skriva på tavlan, menar Kristian. Detta kräver förstås att förarbetet är gjort. Att arbeta med 

skapandeprocesser där eleverna själva använder sig av filmkamera anser Kristian vara en 

viktig del i att låta eleverna få utlopp för sin kreativitet. Dessutom poängterar han att det står i 

kursplanen att elever ska hitta nya sätt att uttrycka sig på samt använda tekniska hjälpmedel. 

Tommy använder videokamerans funktion inom två specifika områden. Det ena är att filma 

eleven under lektionen om det är något med dennes spel/spelsätt/hållning som behöver 

kommenteras. Kameran blir en tredje part som på ett annat sätt än läraren kan berätta vad 

eleven behöver jobba med, säger Tommy. Det andra momentet handlar om rytmövningar där 

Tommy själv filmar sina händer och fötter i en rytmlek som han sedan mejlar till eleven för 

övning mellan lektionerna. 
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Tommy har också utvecklat en idé vad gäller att variera undervisningen och möta eleverna i 

”deras forum”, som han uttrycker det, genom att i sina lektioner införa moment där eleverna 

får spela till en spelkonsol, PlayStation. Att använda digitala verktyg som eleven känner igen 

och sen ge verktygen en ny uppgift menar han sporrar eleverna till inlärning. Det uppstår 

också enligt Tommy en gemenskap runt själva tekniken. Tommy förklarar: 

 
Jag har kört PlayStation med eleverna, jag kallar det för playstar

3
. Jag har satt mig 

och plankat lite låtar och sen har de fått träna in dem, sen spelar de i mikrofonerna 

istället för att sjunga. Och det funkar lika bra som att sjunga för att det går ju bara 

på pitch och rytm, den här apparaten. … man ser hur många poäng man får, och att 

man utvecklas efter vägen. 

 

Det tekniken bidrar med i detta fall är att löpande presentera data kring de mätbara delarna av 

musicerande, tid och tonhöjd.  

 

  

4.2 Påverkan på arbetssätt och arbetssituation 

4.2.1 Kommunikation och flexibilitet 

 

När våra informanter ger svar på hur digitala verktyg påverkar deras arbetssätt tar Kristian 

upp vikten av att digitalt kunna administrera närvaron på sina elever. Genom programmet 

Novaschem kan han lätt skriva in vilka som är närvarande samt snabbt se vilka elever som är 

sjuka eller har annan frånvaro. Han poängterar också att programmet är nätbaserat så att även 

föräldrar kan logga in och se sitt barns närvaro samt anmäla frånvaro för densamme. En annan 

plattform är It's Learning. Enligt Kurt och Sara är det den läroplattform som används på deras 

arbetsplats. Kurt och Sara förklarar att de genom denna plattform kan lägga upp kursmaterial, 

läxor och meddelanden till sina elever. En fördel med detta säger Sara är att man nu kan se i 

mejlhistoriken om eleven aktivt tagit till sig en läxa genom att ladda ned den. Börje och 

Tommy arbetar inte utifrån någon av nämnda plattformer utan arbetar istället med mejl för att 

nå ut med övningar eller annan information. 

 

En annan effektiv kontaktväg till eleverna som nämns av de båda gymnasielärarna, Kurt och 

Sara, är communityn Facebook. Kurt och Sara menar att de genom denna community kan få 

snabb kontakt med sina elever då de ”oftare sitter inloggade på Facebook än sitter i 

klassrummet (Kurt)”.  

 

Alla informanter beskriver i positiva ordalag tillgängligheten till musik via streamingtjänster 

som en ny och viktig faktor inom musikundervisningen. De menar att med denna nya teknik 

är det nu möjligt att snabbt få tag på nytt material, hålla sig uppdaterad samt att det öppnar 

upp till spontanitet. Sara menar att om man under lektionen kommer på att ”shit, vi kanske 

skulle spela lite samba” så finns nu en ökad möjlighet att vara flexibel då hon lätt kan söka 

upp en låt på Internet. Detsamma gäller även då elever önskar att få spela en låt som hon inte 

hört talas om eller om de bara vill ha förslag på musik att spela. Då kan hon snabbt söka upp 

låten på Spotify eller Youtube, och även spela upp exempel på stilmässigt närliggande musik. 

Denna process, att leta på och få tag i musik, har alltså blivit betydligt enklare än förut, 

                                                 
3 Egentligen TV-spelet SingStar, utvecklat av PlayStation. Den spelande får musikbakgrund och låttext 

serverade genom TV:n. I en mikrofon kopplad till spelkonsolen skall melodin sjungas så korrekt som möjligt 

avseende tonhöjd (pitch) och rytm. Maskinen ger poäng utifrån mätningar av dessa parametrar. 
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uppger både Sara och Kurt, och förberedelsearbete inför lektioner har således blivit smidigare 

och snabbare.  

 

Att det finns ett sådant omfattande utbud av musik, filmer, bilder och texter medför också en 

varierande kvalitet då i princip vem som helst kan publicera vad som helst, påpekar både 

Kurt, Sara och Tommy. Konsekvensen för musiklärare blir att förhålla sig till, och hjälpa 

elever förhålla sig till det material man söker upp.  

 
Eleverna vet oftast mycket mer grejer, mycket snabbare än vad man själv gör. Så 

det känns som att man har egentligen nästan ingen chans. Men jag har märkt att 

vissa saker, när man söker med kvalitet som jag anser mig göra … det gör oftast 

inte ungdomar utan de tar bara första bästa som de hittar. Så den grejen kan jag dela 

med mig av, att visa dem hur de ska sålla. Att få dem att jämföra till exempel den 

information de får och det de själva hör och upplever, som inte, som sagt nästan 

aldrig riktigt stämmer (Kurt). 

 

Sara säger att eleverna på hennes skola, inom en snar framtid ska utrustas med bärbara 

datorer. Problemet som hon sett när datorer använts i undervisningen är att eleverna lätt halkar 

in på ”sidospår” som till exempel Facebook och olika nätverksspel. Nu när alla elever ska få 

varsin dator tycker hon att det ska bli intressant att se om de kommer att använda dem på 

lämpligt sätt. Sara verkar dock inte se så allvarligt på detta: ”...samtidigt är det ju lite harmlöst 

att sitta och spela lite nätverksspel också, det är ju rätt kul liksom, när man väl går dit som 

lärare och också gör det.” 

 

Både Börje och Tommy, som har mycket enskild undervisning, ger exempel på hur ny teknik 

kan underlätta att observera eleven när denne spelar. Börje använder CD-skivor/mp3-filer 

med inspelade ackompanjemang på lektionerna, vilket han menar har påverkat 

undervisningen på så sätt att han tillåts fokusera eleven och dennes bestyr med spelandet i 

betydligt högre grad än om han själv hade kompat på piano. Tommy menar att lärare och elev 

kan få chans till ökad fokus på elevens spelteknik. Genom att filma en elev vars hållning 

hämmar spelet och visa klippet för vederbörande kan eleven från ett utifrånperspektiv få en 

objektiv bild (bokstavligt talat) av situationen utöver lärarens ord och förmaningar. Detta görs 

med videokamera eller videofunktionen i en mobiltelefon. Även Kurt drar nytta av tekniken i 

observationshänseende. Genom att låta eleverna genomföra inspelningar under kursen får han 

möjligheten att i lugn och ro lyssna på vad eleverna egentligen gjorde. Detta menar Kurt är 

värdefullt i bedömningsförfarandet. Tekniken utgör alltså i alla tre fallen en tredje part som 

lärare och elev kan förhålla sig till och diskutera utifrån. 

 

 

4.2.2 Tidsaspekt 

 

Börje uppger att han frångått användandet av CD. Ett frekvent i- och urtagande från etuier gör 

skivor repiga efter en tid, vilket kan ge hackande musik. Att konvertera musiken till mp3-filer 

ger en högre tillförlitlighet i undervisningssituationen. Han gör också ett medvetet val i att 

använda sig av sin mp3-spelare och inte en dator.  

  
I den mån jag inte har CD-skivan som medium utan har låten i datorn så kan jag 

ändra tempo och sånt här. Men på nåt vis så blir det för besvärligt. Jag har testat att 

ha datorn med mig på lektionerna men jag tycker inte om det. Det blir för lång tid 

av en 20-minuterslektion som går åt till att jag sitter och meckar på den där. (Börje) 
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Efter att ha erfarit vilka låtar som kräver temposänkningar har Börje helt enkelt förberett 

långsammare versioner av dessa i datorn och överfört till sin mp3-spelare, och påstår sig 

därigenom spara dyrbar tid på lektionerna.  

 

Processen att ta ut musik, ”planka” låtar, beskrivs som betydligt enklare nu, med 

sequencerprogram, än tidigare. Man kan, säger Kurt, relativt enkelt importera den aktuella 

låten (förutsatt att man innehar den i mp3-format) i sitt program, markera ett avsnitt som 

kräver extra uppmärksamhet och ”loopa” detta så länge man behöver. Detta skall jämföras 

med att ständigt trycka på spola-tillbaka-knappen på sin CD- eller kassettbandspelare, under 

tiden som problempartiet behandlas. Det finns också, tack vare Internet, ett utbud av 

transkriberingar som inte funnits på samma sätt tidigare. Detta menar Kurt är smidigt då 

plankningen redan kan finnas färdig, men poängterar också att det sällan rör sig om enligt 

honom alltigenom korrekta analyser av musiken: ”...transkribera låtar det är det många som 

vill men inte alla som kan”. Metoden att söka upp en grund på Internet och lokalisera och 

korrigera tveksamheter däri, medger ändå att plankningen av en ”relativt avancerad låt” kan ta 

en kvart istället för två timmar som när man gör allt själv, enligt Kurt. Här påstås alltså 

användandet av ny teknik tidsbesparande. 

 

Just tidsaspekten är ett återkommande inslag i flera intervjuer. Informanterna Kurt och Sara 

använder sig båda av inspelningsprogram. Vi finner det intressant att de använder ungefär 

samma process för att beskriva två olika uppfattningar. Sara beskriver hur hon i början av sitt 

användande av musikdataprogram fick vänta länge på att få ett kommando utfört: ”När jag 

började så tog det ju kanske en halvtimme att lägga på en kompressor på trummor till 

exempel, och nu är det bara att trycka på en knapp...” Kurt jämför handhavandet med ett 

sequencerprogram med att läsa en bok, för att illustrera en källa till irritation. Han menar att 

om man skulle behöva vänta några sekunder var gång man ska vända blad när man läser en 

bok så skulle man bli tokig. Men en dator behöver fortfarande lite tid för att utföra vissa 

kommandon. 

 
Jag kan mycket hellre sitta och vänta, ja typ tio minuter på att ProTools öppnar sig 

och laddar alla sina insticksprogram, än att jag måste vänta tre sekunder på att den 

jäveln ska panorera in det jag trycker på. … För det liksom är ju någonting man 

omedelbart vill reagera på, precis som att titta på någonting eller läser en bok eller 

nåt sånt där så är det min hastighet som ska styra det (Kurt). 

 

Medan Sara påpekar de tekniska framsteg avseende snabbhet som gjorts, menar ändå Kurt att 

tekniken, om den jämförs med vår egen dator, hjärnan, fortfarande lämnar mer att önska. 

 

 

4.3 Attityd 

4.3.1 Erfarenhet och fortbildning 

 

Av våra fem informanter är det tre av dem, Börje, Kurt och Tommy, som 1989 köpte en dator 

för eget bruk eller som fått dator till sin arbetsplats för att arbeta med. Deras ålder då detta 

skedde var mellan 25 och 33 år. Kurt menar att det var först då man kunde köpa ”vettig hjälp 

till vettigt pris”. Börje uppger att han avvaktar med att köpa in digital teknik tills han tycker 

sig kunna göra en bedömning av tillförlitlighet och nytta. Börje köpte sin egna dator först 
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1996. Kristian och Sara, som är våra yngsta informanter, började arbeta med datorer i mitten 

på 90-talet, det vill säga då de fortfarande befann sig i grundskolan. Sara påtalar en utveckling 

av användarvänligheten genom åren fram till dags dato. I början var hon tvungen att kunna 

alla kommandon, förstå operativsystemen samt behärska programmering för att kunna arbeta 

med programmen, men nu går allt mycket smidigare.  

 

När vi frågar om informanterna har erbjudits någon fortbildning inom IKT, anger Börje att 

han gått en kurs i Sibelius. Sara har erbjudits en data-utbildning men tackat nej eftersom hon 

ansåg den vara för grundläggande. Kristian har gått en kurs i att hantera Unikum
4
. Kurt och 

Tommy har inte fått någon fortbildning. Tommy menar att man nuförtiden, även om det krävs 

en del sållande, kan söka upp den hjälp man behöver via Internet. Han pratar också med 

kollegorna för att få ”tips och trix” om olika digitala verktyg. Han har varit på en studiedag 

med ämnet data, men menade att han inte hade mycket utbyte av denna då det talades om 

saker han redan lärt sig på egen hand.   

 
   

4.3.2 Yttre faktorer 

 

När vi intervjuat alla våra informanter kunde vi se att den yttre påverkan var något som delvis 

låg till grund för deras handhavande med digitala verktyg. Kristian, Kurt och Sara nämnde att 

de på sin skola arbetar med It's Learning. Att det just blivit den plattformen är något som 

deras respektive arbetsplats valt och som de sen har fått lära sig att arbeta med. Sara menar att 

det tar ett tag innan hon och hennes kollegor hunnit lägga in allt det material som är tänkt att 

finnas där, men att det troligen kommer bli mycket enklare framöver att bedriva lektioner när 

allt material kommer finnas i programmets materialbank, både för eget och andra lärares bruk. 

”Det är roligare att planera i och med att det man planerar liksom hamnar i det här It's 

Learning”. (Sara) 

 

En annan påverkan som Kurt, Kristian och Tommy belyser är ekonomin. Utrustning och 

uppdateringar av mjukvara på deras arbetsplats beror till stor del på skolans/kommunens 

ekonomi. De upplever att förbättringar och support sitter långt inne, och att deras respektive 

skolors utveckling på IT-sidan inte är optimal. Tommy förklarar att den dator han arbetar med 

på sin arbetsplats är både gammal och långsam vilket medför väntetid när han till exempel ska 

starta en låt som finns i datorn. Konsekvensen blir att tid tas av lektionen som skulle kunna 

användas till annat. Kurt uppger att skolan där han arbetar har för avsikt att förse eleverna 

med egna datorer men han ställer sig frågande till aktualiteten i detta och till de styrandes 

insyn i dataanvändandet i musiksammanhang.  

 
Nu till exempel, nu har äntligen skolan kommit på att eleverna ska få en laptop, 

men nu har ju i princip eleverna lämnat laptop-stadiet, nu är det ju iPad eller 

liknande som gäller. Så den här stora kolossen till organisation ligger ju alltid sju 

och ett halvt år efter. … Att vi har datorer i varje rum här, det är ju efter ett och ett 

halvt års tjat från min sida, eftersom IT-organisationen i kommunen tror att datorer 

är ett kontorsredskap där man sitter och för in elevfrånvaron. De har inte förstått att 

                                                 
4 Unikum är ett verktyg för individuella utvecklingsplaner (IUP), mål och blogg på webben. Verktyget följer 

Skolverkets allmänna råd för IUP och Skriftliga Omdömen. Elever, lärare, föräldrar och skolledare når 

verktyget varhelst det finns internetuppkoppling. Verktyget stödjer alla steg i IUP- processen, från lärarnas 

förberedelse av material och information, via planering och utvecklingssamtal, till användning och 

uppföljning. 
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det är ett musikaliskt arbetsredskap (Kurt). 

 

Kristian arbetar i huvudsak med sin egen dator men påstår att hans arbete skulle förbättras 

med fler stationära datorer i lektionssalen. Han menar att alla elever måste få vara delaktiga. I 

nuläget har han bara en arbetsstation i musiksalen, och moment som involverar musikdata 

sker ofta i stor grupp vilket leder till ett visst mått av passivitet hos flera elever. 

     
Jag har även bett att få köpa en Mac mini till musiksalen för liksom 

musikbudgetpengar så. IT-enheten på kommunen var väl inte överlyckliga att jag 

skulle göra det. … Så jag fick inte koppla upp den till skolans nätverk. … och de 

tar inget ansvar för underhåll (Kristian). 

 

Vi upplever alltså att våra informanter ser positivt på de inslag av digitala verktyg de 

omgärdas av i sitt arbete. De är i flera fall drivande i frågan på sin arbetsplats men anser sig 

inte få den uppbackning och gehör för sina idéer som de skulle vilja ha.  

 

 

4.3.3 Visioner 

 

Att använda digitala verktyg i sin undervisning är något som samtliga informanter tror 

kommer fortsätta vara en del i musiklärararbetet. Kurt, Tommy och Sara tror att det i 

framtiden kommer bli fler lektioner via Internet med hjälp av plattformar som It's Learning 

eller kommunikationstjänster som Skype. Tommy, som bland annat arbetar som metodiklärare 

på en musikhögskola, menar att tack vare Skype finns möjligheten att ha kortare lektioner, på 

distans, mellan de ordinarie lektionerna vilket möjliggör en mer kontinuerlig progression. En 

poäng med läroplattformar som It's Learning är att ha tillgång till kursmaterial, att man kan 

tillgodogöra sig stora delar av lektioners innehåll på egen hand. Kurt, Tommy och Sara 

poängterar ändå att själva mötet med eleverna alltid måste finnas och att de digitala verktygen 

kan ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen.  

 

Börje nämner också ett ökat digitalt kommunicerande, som dock riktar in sig på att kunna ses 

mellan lektionerna. Han arbetar på en musikskola, eleverna har enskild lektion en gång i 

veckan och spelar kanske dessutom i en orkester en gång per vecka. Han skulle vilja att varje 

elev kunde gå in på en hemsida där de även anmäler sig till andra orkestrar eller lektioner av 

varierande svårighetsgrad som är öppna för alla. Han drar en parallell med hur man bokar in 

sig på ett träningspass på ett gym. Kort sagt ”fria timmar” där det bedrivs extra lektioner 

under veckorna.  

 

Kristian, som arbetar i klass, ser gärna att varje elev skulle utrustas med en iPad under 

skoltiden. I den skulle eleverna kunna ha digitala versioner av böcker och arbetsuppgifter 

inom alla ämnen på skolan. Han menar att risken att glömma pennor eller att få med sig fel 

bok till lektionen förminskas. Detta koncept kompletteras med trådlöst nätverk på skolan, så 

att lärare och elever har möjlighet till kontakt med varandra och Internet. 

    

Sara beskriver en förhoppning om en framtida metod som tillhandahåller information i flera 

olika former. Ett program som kombinerar inslag av flera olika program, i ett förberett 

upplägg med olika svårighetsgrader.  
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Nån sorts övningsprogram som man kan följa … så kanske det först kommer upp 

en text man ska läsa. Sen kanske låten drar igång och så övar man och så finns det 

möjlighet att variera tempot. Typ som en DVD fast i ett program där du kan spola 

och så (Sara). 

 

Av våra fem informanter utmärker sig Tommy som den med de tydligaste idéerna om framtida 

användningsområden. Då de andra i huvudsak beskriver hur de vill se en ökad tillgång till och 

ökad prestanda i redan existerande och sedan tidigare använda verktyg och funktioner, är 

Tommy enligt oss något mer visionär. Han vill till exempel se en Smart Board
5
 som kan 

hantera Skype och samtidigt visa inscannade
6
 noter. Han vill se en MIDI

7
-trombon för enkel 

notering i notationsprogram. En annan önskan är ett program speciellt inriktat på 

intonationsträning.  

                                                 
5 En digital skärm som används istället för traditionell tavla i klassrum. Tavlan styrs via dator och särskild 

mjukvara. Föreläsningar förberedda i den egna datorn kan alltså lätt projiceras i större format på tavlan. 

Tavlan tillåter också traditionellt skrivande, dock med en speciell penna. Det man skrivit med penna kan 

sedan sparas i datorn. 

6 Att scanna in något innebär att med en scanner läsa av bilden av ett pappersdokument, ungefär som i en 

kopiator. Bilden konverteras till digitalt format och överförs via en kabel till datorn och kan visas på 

skärmen. 

7 MIDI (Musical Instrument Digital Interface), en datakommunikationsstandard för musikinstrument. 
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5. Diskussion 

5.1 Tillförlitlighet 

 

I Johansson och Svedner (1998) kan man läsa att begreppet reliabilitet syftar på 

mätnoggrannheten hos de intervju- och observationsmetoder man använt. Mätnoggrannheten 

kan syfta på om allt material samlats in på samma sätt eller om intervjufrågorna varit 

välformulerade. I vårt fall har vi delat upp intervjuerna mellan oss då en av oss gjorde tre 

intervjuer och en gjorde två intervjuer. Vi ställde fasta frågor, i en specifik ordning, (se bilaga) 

men öppnade upp för följdfrågor beroende på informantens svar. Allt spelades in på samma 

sätt, med inspelningsprogram på en bärbar dator. Våra frågor är medvetet relativt öppet 

formulerade för att kunna ge olika svar. Vid ett fåtal tillfällen kommenterades frågor med ”kan 

du ge något exempel?” eller ”hur menar då?” varpå vi försökte omformulera frågan i den mån 

vi kunde utan att riskera en styrning av informantens svar. Frånsett detta ger resultatet oss 

ingen indikation på att frågorna missförståtts. Vi anser vårt arbete reliabelt. 

 

Då vi intresserat oss av hur lärare arbetar med digitala verktyg och inte om de gör det har vi 

avsiktligt gjort ett urval av informanter som använder sig av digitala verktyg. Detta ger en 

begränsad generaliserbarhet. För större generaliserbarhet skulle vi ha kunnat inrikta oss på en 

viss lärarkategori och/eller utöka antalet informanter. 

 

Gällande validitet skriver Johansson och Svedner (1998): ”Med validitet avses om resultaten 

ger en sann bild av det som undersökts. Täcker resultaten hela det område man avsåg att 

undersöka? (a.a. s. 85)”. 

 

Vi anser att arbetet är valitt då vi tycker oss ha funnit svar på våra forskningsfrågor. Vi har, 

utöver vårt fokus på lärares användande av digitala redskap, också belyst omgärdande 

omständigheter som kan inverka på detta.  

 

Några betänkligheter i samband med intervjuerna: 

 

 Det faktum att Kristian, under intervjutillfället, även passade sitt barn kan ha varit en 

källa till viss distraktion.  

 

 Intervjun med Börje startade 17 minuter senare än planerat. Då Börje skulle ha lektion 

efter 50 minuter blev den planerade intervjutiden förkortad. Detta tvingade fram ett 

milt påskyndande under de tre sista frågorna för att få en komplett intervju. 

 

 Att män är överrepresenterade i vår studie gör att vi inte kan dra några slutsatser 

gällande IKT-användandet relaterat till kön. 
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5.2 Resultatdiskussion 

 

I vår diskussion kommer vi, utifrån våra forskningsfrågor, reflektera över vilka pedagogiska 

tankar som kan tänkas ligga till grund för handhavandet av ny teknik. Vi kommer också att 

reflektera över informanternas attityder till ny teknik och om den skiftar i relation till ålder 

och yrkeserfarenhet.  

 

 

5.2.1 Pedagogiska poänger 

 

Något vi inte väntade oss var Tommys integration av en TV-spelskonsol i undervisningen. 

Utöver fräschören i ett för oss oväntat grepp kan vi också härleda några pedagogiska poänger 

ur detta. PlayStation är en leksak som många ungdomar har kul med. Det Tommy gör är att 

sätta in instrumentallärandet i en känd, avspänd kontext. Han överbryggar mellan olika 

lärandemiljöer (Säljö, 2010). Om eleverna finner momentet roligt och känner sig avslappnade 

ökar också chansen för framgång i inlärningen (Thörnqvist Gottschalk & Andersson, 2009). 

 

När Tommy vill hjälpa vissa elever att ta till sig ett rytmiskt förlopp filmar han sina händer 

och fötter klappandes och stampandes densamma. Vi kan se två vinster med detta. Den ena är 

att mediet hjälper minnet att komma ihåg hur rytmen ska utföras då det talar till den högra 

hjärnhalvan (Kellquist & Lundin, 1996). Den andra fördelen är att när eleven härmar det 

läraren gör, vilket är tanken med det hela, sker inlärningen medelst manipulation av det eleven 

kan ta på (eller med i detta fall), ett handgripligt experimenterande med den omedelbara 

omgivningen (Bruners representationsteori, nivå handling). Det är möjligt att Tommy för 

teoretiska resonemang kring rytmer med elever som han anser kan och bör hantera det på 

symbol-representationsnivå. 

 

Sara säger att hon mejlar internetlänkar med YouTube-klipp till eleverna för att eleverna ska 

få visuella ”minneslappar” mellan lektionerna. Detta gör hon för att hon inte kan vara 

närvarande vid elevens övningstillfällen mellan lektionerna. Sara drar här nytta av att 

YouTube-konsumerande är vanligt förekommande bland ungdomar (Georgii-Hemming & 

Kvarnhall, 2011). 

 

Vi kan se en koppling till Malténs uppmaningar hur Bruners representationsstadier bör 

tillämpas i Börjes resonemang kring att ”driva instrumentundervisningen i rätt ordning”. Han 

vill med sitt flitiga användande av kompbakgrunder involvera elevens gehör på ett tidigt 

stadium. Tilläggas bör att det material Börje nämner inte enbart tillhandahåller bakgrunder till 

de melodier som ska spelas utan också inspelningar av desamma där elevens stämma hörs. 

Eleven får chans att erfara hur det ska låta med en gång istället för att som tidigare börja med 

teorin kring noter och sedan komma till spelandet. 

 

I intervjun beskriver Kristian hur han upplever hur vissa elever blir mer aktiva under 

musiklektionerna, tack vare användandet av digitala verktyg. Det är inte alla elever det passar 

att spela instrument. Här ser vi en koppling till Wingstedts (1999) påpekande om vikten av att 

uppmärksamma och bereda plats för alternativa startpunkter i ungdomars musikintresse. 

Genom att Kristian använder sig av digitala verktyg kan han locka just dessa elever till 

skapande och låta dem få utlopp för sin kreativitet. Han nämner också att eleverna känner sig 
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”hemma” med att använda datorer. I skolinspektionens granskning av musikämnet i 

grundskola 2011 framgår att elever har positiva erfarenheter av att skapa musik i dator utanför 

skolan. Vi ser här en likhet mellan Kristians användande av musikdata i sin undervisning och 

vad som framkommit i skolinspektionens granskning. 

 

I vår undersökning kan vi se att alla informanter använde någon sorts streamingtjänst i sitt 

arbete, endera under lektionstid eller i planeringen. De mest påtalade argumenten för detta är 

förebildande, alltså att man kan se och höra hur andra gör saker, och att kunna ha en näst intill 

obegränsad låtbank till hands. Vi kan även här göra en koppling till hjärnans preferens för 

bilder framför text eller noter. Kan det vara så att inlärningen hjälps, inte enbart av att man får 

se någon spela det man själv vill lära sig, utan även utav en musikvideo? Där finns en i 

grunden kommersiell min likväl pedagogiskt tjänlig avsikt att intrycket av musiken ska 

förstärkas och sätta sig i minnet genom att länkas samman med en minnesvärd visuell 

framställning. Genom att minnas en sinnesstämning eller en speciell textrad kan man få lättare 

att minnas hela stycket. 

 

 

5.2.2 Attityder till ny teknik 

 

Av våra fem informanter var det de tre äldre som 1989 införskaffade en dator för privat bruk 

(Tommy, Kurt) eller fick tillgång till en på arbetsplatsen (Börje). Börje köpte sin första dator 

1996. Detta kan ses som att dessa informanter gjorde ett aktivt val 1989, då de valde att lägga 

relativt mycket pengar på ny teknik, för att de trodde på den. Börje kan ses som lite mer 

avvaktande då han väntade sju år innan han gjorde samma sak. Detta kan bero på att han inte 

ansåg det vara värt att lägga mycket pengar på ny teknik innan han fått bekräftat att det fanns 

ett praktiskt användningsområde inom musikundervisningen. Dessa avväganden kan jämföras 

med de två yngre informanterna som vi påstår inte behövde göra samma val. De kom i 

kontakt med datorer redan i grundskoleåldern och blev varse möjliga användningsområden. Vi 

kan också beakta den ekonomiska aspekten eftersom datorerna, när våra yngre informanter 

började arbeta som musiklärare, kostade betydligt mindre att köpa in jämfört med när de äldre 

informanterna köpte sin första dator. Att 1989 var det år då de vågade investera i en dator kan 

kanske ses i samband statens satsning Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 1988/89-1990/91 

(Riis, 2000), och att man började se en relevans och hanterlighet i datorer för en större massa. 

Kurt säger ”Det var först nu man kunde köpa vettig hjälp till vettigt pris”. 

 

Att säga att de äldre informanterna, i slutet av 80-talet och början på 90-talet, var pionjärer 

kan vara ett starkt ord men vi vill ändå poängtera deras vilja att ta till sig ny teknik och våga 

satsa på något nytt. Om de farhågor som ges uttryck för i Dahl et. al (1988) är en indikation på 

en mer utbredd skepsis skulle våra äldre informanter kunna betraktas som djärvare än andra 

just för att de vågade satsa på ny teknik.  

 

Sara nämner i intervjun att hon upplever inställning till IKT vara delvis beroende av ålder, att 

hennes äldre kollegor är mer skeptiska än de yngre. Tommy, å andra sidan, berättar om en 

kollega som några år innan sin pension gick in som nybörjare i en datakurs och så småningom 

blev något av en expert. Vi kan inte utifrån vår undersökning bekräfta en sådan hypotes om 

ålder som en faktor för hur mycket digitala redskap en lärare använder. De viktigaste 

faktorerna till lärares inställning till ny teknik som vi kan se är vilja, nyfikenhet och vilken 

nytta man anser sig ha av den. Våra informanter anser vi överlag ha en positiv attityd till 

tekniken - föga överraskande då vi gjort vårt urval utifrån vetskapen om deras användande av 
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densamma. Intressant är att se variationen; från att i huvudsak anamma streamingtjänster och 

inspelningsprogram så som de mest används, till att, enligt oss, innovativt laborera med olika 

digitala verktyg. 

 

Av våra fem informanter är det tre, Kurt, Sara och Kristian, som arbetar i klass och således 

följer skolverkets kursplan i musik för grundskola resp gymnasiet. Kurt och Kristian säger att 

de har fått argumentera under lång tid med IT-avdelning och skolledning om vikten av att få 

använda datorer i musikundervisningen. Detta tycker vi är intressant då det, som Kristian 

påpekar, finns uttalade riktlinjer i kursplanen för musik i grundskolan kring användandet av 

IT-verktyg. Kan detta vara ett tecken på att intresset som fanns för området vid satsningarna 

på 80- och 90-talen ebbat ut något? Eller är det ämnesrelaterat - finns det en (romantisk?) syn 

på ämnet musik som ickedigitaliserat, som något mänskligt och socialt som inte borde behöva 

maskiners inblandning? Det senare kan i så fall ses i ljuset av att liknande tankar framkom i 

undersökningen av Dahl et. al (1988), då betydligt fler var obekanta med datorer och vad de 

kunde användas till.  

 

Synen på människa och teknik som stående i motsatsförhållande och icke alltjämt förenliga, 

ges också uttryck i informanternas visioner om framtiden. Informanterna siar om mer 

kommunikation via nätverk och om lektioner på distans. De framhåller dock vikten av att ses 

fysiskt, att göra saker tillsammans för att uppleva det sociala i att jobba med musik. Även om 

de i viss mån kan betraktas som entusiaster vad gäller ny teknik, anar vi en reservation för att 

det finns någon sorts gräns där tekniken stjälper mer än hjälper. 

 

 

5.3 Avslutande reflektioner 

 

Vi finner det intressant att ingen informant tar upp det faktum att de blir beroende av Internet 

för att kunna använda både streamingtjänster och kommunikationsverktyg. Vi menar att 

teknik kan brista i tillförlitlighet och i hög grad påverka undervisningen om mycket av en 

lärares arbete kretsar däromkring. Att ingen nämner risken för haverier kan bero på att datorer 

och Internet inte står i centrum i deras arbete utan mer fungerar som ett komplement i deras 

undervisning och planeringstid. En annan orsak kan vara att de aldrig upplevt problem med 

detta.  

 

Det kan ses som ett tecken på elevinriktat lärande att musiklärare integrerar ny teknik i 

skolan, om man jämför med traditionell undervisning där innehållet i boken som läraren var 

expert på skulle förmedlas till eleverna. Kurt nämner att han ibland upplever eleverna som 

överlägsna i fråga om att vara uppdaterade i musik- och datavärlden. Vi skulle kunna påstå att 

samtidigt som Internet och IKT-redskap är ungdomars arena så är det inte alla lärares arena. 

Det finns flera saker man skulle ha nytta av att vara insatt i som musiklärare, men som man 

inte alltid kan, hinner eller kanske vill sätta sig in i. Vi håller det inte för omöjligt att detta blir 

ett stressmoment för vissa lärare. Kan det vara så att det inte enbart är av godo att anpassa 

undervisningens innehåll och form efter elevernas preferenser? Vi kan också fråga oss vilka 

konsekvenserna blir av att göra elever beroende av datorer för att utföra sitt skolarbete, vilket 

kan bli en följd av ökad digitalisering av undervisningsmaterial och centrering kring 

läroplattformar. 
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5.4 Förslag på framtida forskning 

 

Att undersöka hur skolor hanterar införandet av ska-satserna kring digitala redskap i 

ämnesplanerna för gymnasiereformen 2011. Kan det vara så att staten lovar mer än 

kommunerna kan hålla? Finns ekonomin och kompetensen? 

 

Vi musiklärarstudenter genomgår kurser i till exempel notations- och sequencerprogram, för 

att vi ska lära oss detta. Detta examensarbete visar att arbetet med IKT kan vara givande och 

relevant ute i yrkeslivet. Hur förbereds lärare för att arbeta pedagogiskt med IKT?  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 
Intervjufrågor. 

 

Kön:  

Ålder: 

Utbildning: 

Yrkeserfarenhet (antal år): 

Nuvarande tjänst, arbetsplats och ort: 

 

1. Vad lägger du i begreppen ny teknik/nya media? 

2 a.) Hur kom du först i kontakt med denna nya teknik/nya media/det som du nämner?  

   b.) Har ditt användande av detta förändrats med åren? Hur i så fall? 

 

3. Vilka inslag av ny teknik/ny media finns i din undervisning, och hur jobbar du med dem?  

 

4. Hur påverkas din arbetssituation / ditt sätt att arbeta av ny teknik/ny media/X*?  

 

5. Har du erbjudits någon typ av fortbildning inom området? 

 

6 a.) Vilka fördelar ser du med att använda digitala verktyg/X i undervisningen? 

   b.) Berätta om ett tillfälle då du upplevt användandet av digitala verktyg/X i undervisningen 

särskilt framgångsrikt. 

 

7 a.) Vilka nackdelar ser du med att använda digitala verktyg/X i undervisningen? 

   b.) Berätta om ett tillfälle då du upplevt användandet av digitala verktyg/X i undervisningen 

som ett misstag. 

 

8. Om du nu i huvudsak är positiv till användandet av ny teknik/ny media i din undervisning, 

    så kan det kanske finnas andra som inte är det. Vad tror du kan vara anledning till deras 

    skepsis? 

 

9. Vad vet du om användningen av digitala verktyg hos lärare i andra ämnen? 
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10. Hur upplever du att elevernas studieresultat påverkas av ny teknik/ny media i 

undervisningen? 

 

11. Vilka möjligheter ser du för ny teknik i undervisningen i framtiden? Hur tror du området 

kommer utvecklas? 

 

12. Finns det något inom digitala hjälpmedel som du saknar/önskar att det fanns tillgång till? 

 

13. Vilka risker kan finnas om användandet av ny teknik/ny media i undervisningen ökar? 

 

14. Hur tror / hoppas du att din relation till digitala hjälpmedel ser ut i framtiden? 5 – 10 år 

     eller mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I de fall ”X” nämns avses de exempel på hjälpmedel som informanten själv angivit. 
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Bilaga 2 – Ordlista  

Ordlista 
 

Community: Nätgemenskap, forum på Internet. Man behöver registrera sig som medlem för 

att kunna delta i diskussioner på sajten och ge kommentarer på t ex. bilder eller videoklipp 

som är uppladdade av andra användare.  

 

Digital: Elektronisk avkodning med hjälp av siffror, dock bara 1 och 0, för att transformera 

information mellan flera gränssnitt.  

 

IKT: informations- och kommunikationsteknik. Förut kallad IT och stod då för 

informationsteknik.  

 

Interface: svenska gränssnitt, en väldefinierad kontaktyta mellan två system eller enheter. 

Interface kan t.ex. gälla specifikation av hur två programmoduler kan samarbeta. 

Användargränssnitt för datorprogram är den kontaktyta i form av skärmbild, tangentbord etc. 

som möter användaren. 

 

Loop: En repeterande musikslinga där slutet på stycket passar in med början. Detta möjliggör 

att man kan bygga musikbakgrunder genom att lägga looparna efter varandra.  

 

Mjukvara: Det man jobbar med (program) men inte kan ta på i datorer, mobiltelefoner mm. 

 

Mp3: I detta arbete avses musik i digitalt format det vill säga musik som man till exempel kan 

ha i sin dator eller iPod. Musik är då ofta komprimerad för att ta mindre plats på hårddisken.   

 

Notationsprogram, notskrivningsprogram: Program avsett för notering och arrangering av 

musik. Med ett notbehandlingsprogram kan man få höra sin musik uppspelad via datorn, med 

ljud som ska efterlikna riktiga instrument. Andra viktiga funktioner som ger denna mjukvara 

ett försprång gentemot att skriva för hand är att man lätt kan transponera (ändra tonart på) allt 

från ett helt musikverk till enskilda noter med några få musklick. Det är också mycket enkelt 

att kopiera noter mellan olika stämmor, och även mellan olika verk.  

 

Sequencerprogram: Låter dig spela in ljud och musik genom MIDI eller mikrofon. I 

programmet kan man även använda sig av ”loopar” vilket är förinspelad musik som, likt 

byggklossar, kan läggas in längs en tidsaxel. Genom detta verktyg behöver man inte kunna 

spela/traktera musikinstrument själv för att skapa musik. Programmet har även möjligheter till 

att manipulera ljudet och tempot på ett relativt enkelt sätt. I arbetet växlar vi mellan termerna 

sequenserprogram och inspelningsprogram men avser samma sak.  

 

Streaming, att streama: Det att via internetuppkoppling lyssna på musik eller titta på film utan 

att ladda hem materialet. 

 

Specifika program/hjälpmedel 

 

Band in a box: Lanserades 1990 och används för att generera främst musikbakgrunder, men 

också melodier och solon. Programmet är inriktat mot västerländsk populärmusik. Rent 
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visuellt arbetar man med ett nät av rektangulära rutor, där varje ruta representerar en takt. I 

rutorna skriver man in de ackord man vill att datorn ska spela upp. Man kan välja tonart, 

taktart, tempo och kompstil. Programmet kan alltså producera bakgrunder i såväl jazz- som 

rockgenren, eller vad man nu vill ha. 

Cubase: Se sequencerprogram. 

 

Finale: Se notationsprogram. Utkom i sin första version i september 1988. 

 

GarageBand: Se sequencerprogram. Enklare version av Logic. 

 

Logic: Se sequencerprogram. 

 

ProTools: Se sequencerprogram. 

  

Sibelius: Se notationsprogram.  

 

Skype: Gratis nedladdningsbart program som låter dig prata i ”telefon” med vem som helst i 

hela världen via en internetuppkoppling. Om båda parter har programmet på sin dator så 

kostar samtalen ingenting. Programmet kan även användas för videosamtal, vilket också är 

gratis. Att ringa med Skype till en vanlig telefon är också möjligt men kostar pengar. 

 

Spotify: Streamingtjänst för musik, som funnits på marknaden sedan hösten 2008. Tjänsten 

finns i tre versioner, varav en är gratis för användaren. Gratisversionen är reklamfinansierad 

och innebär att de låtar man väljer att lyssna på varvas med reklaminslag, som i 

reklamfinansierad radio. Väljer man någon av betalversionerna utgår reklaminslagen och i 

den dyraste varianten har man dessutom möjlighet att få tillgång till viss musik, i sin telefon, 

dator eller mp3-spelare även när man inte är uppkopplad till Internet. 

 

YouTube: En kombinerad streamingtjänst och community, startad 2005. Vem som helst som 

registrerat sig som användare kan ladda upp videofiler för allmän beskådan på sajten. 

Communitydelen består i att man kan kommentera videoklipp och skriftligt diskutera med 

varandra. För den musikintresserade är YouTube ett mycket användbart verktyg då man finner 

låtinspelningar, instrumentdemonstrationer och instruktionsvideor i mängder. För den som vill 

lära sig spela har man alltså möjlighet att se hur musiken ter sig på instrumentet, inte enbart 

höra hur det låter. Det är i sig inte något nytt, men nu är tillgängligheten och utbudet för den 

enskilde mediekonsumenten alltså större än någonsin tidigare. Åt andra hållet ges man också 

möjligheten att nå ut med sin egen konst till människor över hela jorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


