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Abstrakt 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur instrumentalpedagoger och elever ser 

på webbaserade instrumentallektioner. Forskningsfrågorna är riktade mot att undersöka vilka 

skillnader samt vilka för- och nackdelar som finns mellan traditionell och webbaserad 

instrumentalundervisning. Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer med två 

verksamma instrumentalpedagoger och fyra elever. Resultatet av dessa intervjuer visar att 

varken pedagoger eller elever ser några större skillnader mellan de olika 

undervisningsformaten. Det geografiska oberoendet anses vara den största fördelen med 

webbaserade lektioner medan den fördröjning av ljudet som uppstår i kommunikation över 

internet anses vara den största nackdelen. Informanterna upplever även att det fysiska 

rummets betydelse förändras när undervisningen sker via internet istället för ett klassrum. De 

upplever även att kvalitén på de tekniska verktygen är viktig för den webbaserade 

undervisningen. 

 

Nyckelord: Instrumentallektioner, distansundervisning,  IT och musik, webbaserad 

instrumentalundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi skulle först och främst vilja rikta ett stort tack till de pedagoger och elever som deltagit i 

undersökningen. Tack för att ni har tagit er tid att intervjuas och så vänligt delat med er av era 

tankar och erfarenheter. Utan er hade denna studie inte kunnat genomföras. 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Helena samt personal och studerande på 

musikhögskolan i Piteå för all hjälp och stöd vi fått av er i vårt arbete. Vi skulle även vilja 

tacka Ann-Britt Jauhojärvi för den hjälp och respons som hon gett oss under arbetets gång. 

Piteå, Maj 2012 
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1. Inledning 

Definitionen av musik är i sin enklaste form av beskrivning "organiserat ljud". Olika kulturer 

har under århundranden format sina musikaliska parametrar, till exempel vad gäller skalor, 

harmonier och rytmer. Att lära sig spela och sjunga har alltså varit kulturbundet, och av 

tradition har förmågan att framföra sång och spel förts vidare mellan individer, ofta genom så 

kallad "mästare-lärling-tradition". Undervisning har skett på ett lokalt plan, i en lokal kultur. 

När radio och skivproduktion kom flertalet människor till del började ett mer intensivt utbyte 

av influenser från andra kulturer, där exempelvis svenska musiker lyssnade in sig på den afro-

amerikanska traditionen och sedan genom eget samövande prövade dessa influenser på till 

exempel svensk folkmusik (ett känt exempel är Jan Johanssons "jazz på svenska”, som kom ut 

1964). Med expansionen av internet och datortillgång har ytterligare steg tagits till den lokala 

musikbyn; det är nu möjligt att prata med, spela med och få lektioner av en "mästare" var 

helst hon eller han befinner sig i  världen. I följande uppsats undersöker vi några aspekter av 

detta lärande. 

I uppsatsen refererar vi till den undervisning som sker via internet som den webbaserade 

undervisningen och den undervisning där pedagog och elev befinner sig i samma rum som 

den traditionella undervisningen. 

 

1.1 Arbetsfördelning 

Det mesta arbetet i denna studie har vi gjort tillsammans. I vissa delar har vi dock delat upp 

huvudansvaret för att på så vis effektivisera arbetet. Utförandet av intervjuerna gjordes 

tillsammans men Peter hade huvudansvaret för att intervjua informanterna; pedagog B, elev 

A1, och B1 medan Johan huvudsakligen ansvarade för informanterna; pedagog A samt elev 

A2 och B1. Intervjutranskriptionerna av pedagog B, elev A2 och B2 gjordes av Peter medan 

pedagog A, elevA1 och B1 transkriberades av Johan. När det kom till analysen av 

intervjuerna och presentationen i resultatet så hade Johan huvudansvaret för pedagogerna och 

Peter hade huvudansvaret för eleverna. I diskussionen är det våra gemensamma tankar som 

diskuteras men när vi skulle skriva ner tankarna så delade vi upp det skriftliga ansvaret i 

resultatdiskussionens underrubriker. Johan ansvarade för underrubrikerna Det fysiska rummets 

för och nackdelar och Pedagogernas undervisningsmetoder medan Peter ansvarade för 

Behovet av teknisk utveckling och Hur implementeras webbaserad undervisning i skolan?. 

Allt annat i arbetet har vi gjort tillsammans. 
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2. Syfte 

S ftet med studien  r att f  förståelse för verksamma pedagogers och elevers uppfattning om 

fördelar och nackdelar med webbaserad instrumentalundervisning i jämförelse med 

traditionell instrumentalundervisning. 

Vi vill ta reda på vilka skillnader pedagoger och elever anser finns mellan dessa två 

undervisningsformer samt undersöka vilka eventuella fördelar/nackdelar som kan förekomma 

i respektive lektionsformat. Vi vill även se om webbaserad instrumentalundervisning skulle 

kunna vara ett komplement till den traditionella instrumentalundervisningen som idag bedrivs 

i skolan. Utifrån detta har vi formulerat tre frågeställningar. 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 

1. Vilka skillnader finns det enligt verksamma pedagoger och elever mellan 

traditionell och webbaserad instrumentalundervisning? 

2. Anser pedagoger och elever att det finns moment i den traditionella 

undervisningen som försvåras eller förenklas i den webbaserade undervisningen 

och i sådana fall vilka? 

3. På vilket sätt kan kvalitén säkras i den webbaserade instrumentalundervisningen? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden behandlas det som styrdokumenten för gymnasieskolan säger om instrumental-

undervisning i det estetiska programmet. Utöver gymnasieskolans styrdokument behandlar vi 

även dokument från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) angående styrdokument 

som är utformade för de kommunala kulturskolorna. Även skollagen och vad denna säger om 

elevers rättigheter i musikundervisningen tas upp. Vi redogör även för den svenska 

musikskolans (med fokus på den kommunala musikskolan) utveckling och organisation.  

Angående tidigare forskning ligger tonvikten på fyra huvudpunkter: Allmän forskning om 

instrumentalundervisning, forskning kring IT i skolan och den inverkan det har på lärandet, 

distansundervisning samt den fysiska lärandemiljöns roll i lärandet och hur denna eventuellt 

kan påverkas eller försvinna i undervisning via internet. 

 

3.1  Styrdokumenten 

 

I styrdokumenten för gymnasieskolan står det under examensmålen följande angående det 

estetiska programmet; ”B de individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska 

uttr cksmedel.” (Skolverket, 2011, s. 43) Det står även att finna att eleverna ska ges möjlighet 

att arbeta med sitt estetiska ämne, i det här fallet musik, inom områden som teknikutveckling 

och kommunikation. Inom området teknikutveckling kan det innefatta att arbeta med rena 

musikprogram som till exempel Cubase och Sibelius men det kan även handla om 

kommunikation via internet i form av exempelvis distansundervisning. 

 

I kursplanen för ämnet musik i gymnasieskolan (http://www.skolverket.se) finns det under 

rubriken Ämnets syfte nio olika punkter som eleverna ska utveckla färdigheter i. 

 

1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 

färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 

3. Förmåga att improvisera. 

4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 

musikaliska färdighetsutveckling. 

5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 

6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller fler valda ensembletyper. 

7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande 

inför och i kommunikation med publik. 

8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 

framställas och hanteras digitalt. 

9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. (Skolverket, 2011, s. 1) 

 

http://www.skolverket.se/
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I kursen instrument eller sång, som är den mest relevanta kursen i denna forskning ligger 

fokus främst på punkterna 1-2, 4-5 samt musicerande inför publik. Dessa punkter måste vara 

möjliga att få med i den webbaserade undervisningen för att kunna berättiga denna typ av 

lektioner i gymnasieskolan. 

 

I den senaste verksamhetsplanen som Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (2011b) tagit fram 

betonas det att kulturskolornas vision ska verka mot alla barn och ungdomars rättighet och 

möjlighet att utveckla kreativitet, färdigheter och erfarenheter inom konstnärliga 

uttrycksformer. Dock finns tendenser som visar på att detta inte är fallet idag för i många 

kommuner runt om i landet är kölistorna till den kommunala musikskolan långa och det kan 

ofta ta flera år innan eleverna erbjuds en plats. Västerås kommun redovisade till exempel att i 

mars 2012 en kölista på 585 elever till kulturskolan (http://www1.vasteras.se/kulturskolan/ 

documents/KotillKulturskolan120305.pdf). Den här situationen gäller i detta exempel enbart 

Västerås kommun men situationen ser liknande ut i många andra kommuner också. 

 

 

3.2  Förankring i skollagen 

 

I skollagen står det under paragraf 8 § i kapitel 1 att ”alla ska, oberoende av geografisk 

hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet om inte annat följer av särskilda best mmelser i denna lag” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 3). Detta innebär att sådant som bostadsort eller 

föräldrars ekonomiska möjligheter inte ska spela någon roll för kvalitén och tillgången till 

utbildning. Inom musik, och mer specifikt instrumental-undervisningen, betyder detta att de 

elever som är bosatta på orter där det inte finns eller är brist på utbildade pedagoger inom ett 

visst område/instrument ändå ska ha samma tillgång till den undervisning som erbjuds elever 

vars hemort har bättre resurser i form av utbildade pedagoger. Utifrån vad denna paragraf 

säger om de ekonomiska olikheter som kan existera mellan elever innebär det att skolan är 

skyldig att, i musikundervisningen erbjuda de resurser som krävs för ett bra lärande. Det kan 

exempelvis handla om att varje elev ska ha tillgång till musikinstrument och annan relevant 

utrustning inom skolans väggar. Om vi enbart fokuserar på den webbaserade 

instrumentalundervisningen i skolan är det skolans uppgift att se till att det finns tillräckliga 

tekniska resurser för att kunna genomföra denna typ av lektion. 

 

Om webbaserad instrumentalundervisning ska kunna bedrivas i gymnasie- och kulturskolan 

och anses vara likvärdig den traditionella instrumentalundervisningen krävs det att alla 

berörda elever och pedagoger har tillgång till modern och tillräcklig teknisk utrustning. Med 

tillräcklig utrustning menas att det inte räcker att det finns tillgång till datorer och 

kommunikationsprogram. Det krävs även tillräckligt avancerad hård- och mjukvara som 

klarar av att ta bort de tekniska hindren som gör att den webbaserade undervisningen inte blir 

lika användbar som den traditionella undervisningen. 

 

 

http://www1.vasteras.se/kulturskolan/%20documents/KotillKulturskolan120305.pdf
http://www1.vasteras.se/kulturskolan/%20documents/KotillKulturskolan120305.pdf
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3.3 Instrumentalundervisning inom den svenska musikskolan 

 

För att få en inblick i instrumentalundervisningens roll inom skolan har vi studerat den 

svenska musikskolans utveckling utifrån ett historiskt perspektiv till vad den är idag. 

 

Innan den svenska musikskolan startade upp under 1930-talet bedrevs 

instrumentalundervisning främst av privatpersoner vilket innebar att många barn och 

ungdomar inte hade någon tillgång till instrumentalundervisning på grund av begränsade 

ekonomiska resurser (Brändström & Wiklund, 1995). Under den senare halvan av 1990-talet 

skedde det dock en omfattande utveckling av den kommunala musikskolan vilket ledde till att 

instrumentalundervisningen blev mer tillgänglig. 

 

Persson (2001) menar att det som ligger till grund för utvecklingen av den kommunala 

musikskolan är ett flertal statliga utredningar från 1940-talet som visade på en saknad av 

bildning hos folket samtidigt som kravet på kulturell jämlikhet blev en del av 

demokratibegreppet. Utifrån detta skapades ett behov av instrumentalundervisning och i och 

med välståndsutvecklingen har även kommunala musikskolan vuxit till vad den är idag där 

endast tolv kommuner i Sverige stod utan musik- eller kulturskola år 2010, enligt 

resultatredovisningen i Musik- och Kulturskolerådets rapport 2010 (SMoK, 2011a). Orsaken 

till musikskolans starka ställning bland kommunerna menar Persson (2001) bland annat har 

att göra med musikskolornas betydelse för det lokala musiklivet samt den svenska 

musikexporten. 

 

I musikskolans utvecklingsmönster från mitten av 1990-talet till nutid finns det en tydlig 

strävan efter att instrumentalundervisningen ska bli mer lättillgänglig. I detta syfte har det 

gjorts stora framsteg under slutet av 1990-talet och 2000-talet men en intressant fråga som 

dyker upp är; hur ska utvecklingen av tillgängligheten till instrumentalundervisningen 

fortsätta främjas? 

 

 

3.4  Tidigare forskning 

Webbaserad instrumentalundervisning är fortfarande ett ganska nytt begrepp i skolan och för 

att se hur tidigare forskning kan användas inom detta ämne tycker vi att det är viktigt att se till 

vissa olika aspekter som påverkar lärandet. Allmän forskning inom ämnet instrumental-

undervisning är intressesant då vi vill se vilka moment i undervisningen som påverkar 

lärandet. Ämnet IT och lärande är även det intressant eftersom det visar på vilka möjligheter 

inom IT som idag finns i skolan och även de tekniska krav som ställs när undervisning 

bedrivs via datorer. Ämnet distansundervisning handlar även det till viss del om de tekniska 

krav som ställs för att kunna bedriva undervisning men fokuserar även på upplägget i kurser 

som ges på distans. Till sist har vi även fokuserat på den rumsliga gestaltningen och dess 

betydelse för lärandet. Detta är viktigt då den fysiska kontakten mellan pedagog och elev 
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försvinner i distansundervisning samtidigt som den fysiska rumsmiljöns betydelse också 

påverkas eller försvinner. 

 

3.4.1 Instrumentalundervisning 

 

Den enskilda instrumentalundervisningen inom olika typer av musikutbildningar spelar ofta 

en viktig roll för elevernas musikaliska utveckling. I denna form av undervisning sker 

lärandet genom ett samspel mellan elev och pedagog där pedagogen har rollen som en typ av 

guide eller mentor. Genom att lyssna till och observera elevens färdigheter och förmågor kan 

pedagogen utifrån elevens bästa, visa hur denne ska gå vidare för att fortsätta utvecklas.  

 

Holgersson (2011) beskriver två huvudsakliga traditioner som historiskt sett har präglat 

instrumentalundervisningen inom den västeuropeiska konstmusiken. Han menar att 

undervisningen fram till mitten av 1880-talet skedde genom den praktisk-empiriska metoden. 

Denna metod gick ut på att eleverna genom gehör imiterade sina lärare och på så vis blev 

förtrogna med grunderna på instrumentet. När eleverna sedan nått en viss nivå introduceras de 

till musicerande utifrån noter. Den andra traditionen som nämns växte fram under 1830-talet 

och går under begreppet den instrumental-tekniska metoden. Denna metod flyttade mycket av 

det fokus som tidigare lagts på gehörsbaserade övningar till tryckta noter. Holgersson menar 

att denna utveckling ”innebar att individuella tolkningsutrymmen försvann för eleverna och 

att undervisningens fokus flyttades från musikaliska till instrumentaltekniska aspekter” 

(Holgersson, 2011, s.11). Det är dessa två metoder, enligt Holgersson, som i kombination med 

varandra används i dagens instrumentalundervisning. 

 

Det finns traditionellt sett inga skrivna läroplaner i svenska kulturskolor. Undervisnings- och 

lärandeprocessens utformande i instrumentalundervisningen sker i regel i samspel mellan den 

enskilde pedagogen och eleven. Kvalitén på undervisningen anses då ofta bero på pedagogens 

personlighet och musikaliska talang (Rostvall och West, 2003).  

 

Även Holgersson (2011) belyser denna aspekt av synen på instrumentalundervisning, 

framförallt inom högre musikutbildningar. Han menar bland annat att pedagogens kompetens 

och anseende har stor betydelse för hur eleverna förhåller sig till undervisningen. Han menar 

även att studenters val av skola ofta beror på specifika instrumentalpedagoger och deras rykte 

och erfarenheter inom musikbranschen. Det pedagogiska kunnandet är i regel av mindre 

betydelse än det musikaliska kunnandet hos pedagogen i dessa fall.  

 

Mills (2004) påvisar att en majoritet av de instrumentalister som undervisar på 

musikkonservatorier i Storbritannien först och främst är verksamma musiker och att 

undervisningen enbart utgör en liten del av deras arbetstid. Mills menar även, precis som 

Holgersson, att till följd av detta söker sig många studenter till särskilda musikkonservatorier 

på grund av att de vill få undervisning av en speciell pedagog. För studenter inom högre 
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musikutbildningar har med andra ord valet av skola i många fall mer med enskilda pedagoger 

att göra än med skolan i sig. 

 

Utifrån de observationer som Rostvall och West (2003) gjorde av elva instrumentallektioner 

inom instrumentgrupperna gitarr och brassinstrument, fann de vissa gemensamma mönster i 

pedagogers och elevers sätt att använda sig av språk och musik under lektionerna. Ett av dessa 

mönster hade att göra med musicerandet under lektionerna. De kunde se att pedagogerna inte 

själva spelade speciellt mycket utan istället valde att prata om hur eleverna skulle spela. När 

de väl demonstrerade genom att spela var de ofta dåligt förberedda och spelade fel trots att de 

var professionella musiker vid sidan av undervisandet. När elev och pedagog väl spelade 

tillsammans tog inte pedagogen ledarrollen utan följde istället eleven. Dessa två faktorer ledde 

i många fall till att eleverna aldrig lärde sig hur det egentligen skulle låta. Ett annat mönster 

var pedagogernas oförmåga att vara observanta på elevernas spel när de samtidigt fokuserade 

på spelböcker samt att se lektioner utifrån ett elevperspektiv och interagera med eleverna när 

det behövdes. Elever tvingades ofta utgå från sina egna förkunskaper, framförallt när det 

gällde motoriska färdigheter och musikaliskt uttryck. Rostvall och West menade att detta 

påverkade elever med få eller inga förkunskaper på så vis att de fick sämre möjligheter att lära 

sig tolka notationen i läroböckerna samt även svårare att förstå vad pedagogen menade när 

denne förklarade eller demonstrerade. 

 

I den slutsats som Rostvall och West (2003) drar av undersökningen belyser de att de 

observerade lektionerna har väldigt lite gemensamt med befintliga ideal och riktlinjer inom 

skola och lärande. Detta menar de beror på brist på forskning inom musikundervisningen och 

även på den ensamma naturen i instrumentalpedagogers yrke. Det vill säga att pedagoger som 

bedriver enskild instrumentalundervisning ofta saknar respons på sitt undervisande från 

kollegor eller skolan som institution. Vidare hävdar Rostvall och West att ett högre fokus på 

gehörsspel och improvisation istället för spel efter noter skulle hjälpa, framförallt 

nybörjarelever att utveckla en förståelse för musiken och instrumentet och att det även skulle 

vara till nytta för interaktionen mellan pedagoger och elever. Pedagogernas förmåga att 

koncentrera sin uppmärksamhet på eleverna blir bättre när de inte behöver lägga fokus på 

noter. 

 

 

3.4.2 IT och lärande 

 

För att förstå begreppet IT och lärande har vi sett till hur Nationalencyklopedin definierar 

ordet IT.  

 

informationsteknik, (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska 

möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation. 

(http://www.ne.se/lang/it/214244) 
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Det har gjorts mycket forskning kring IT och lärande, och mer specifikt användandet av 

digitala verktyg i musikundervisning. Denna forskning innefattar många olika synvinklar på 

användandet av IT i undervisning och behandlar allt från musikskapande till kommunikation 

via datorer och andra digitala medel. För att få en enkel överblick av ämnet börjar vi med att 

se till hur utvecklingen har sett ut historiskt fram till de möjligheter som finns idag. 

 

Söderlund (2000b) påpekar att sedan 1980-talet har datorer blivit mer överblickbara verktyg 

underanordnade sina användare. Som en följd av telenätets utbyggnad och framväxten av 

World Wide Web har datatekniken och kommunikationstekniken öppnat upp nya dörrar. I sin 

artikel Det långa mötet - IT och skolan: om spridning och anammande av IT i den svenska 

skolan. belyser Söderlund (2000a) att användandet av datorer i skolan under 1980-talet var 

förhållandevis lågt. En tredjedel av grundskolorna hade ingen dataundervisning och de som 

hade tillgång hade i genomsnitt fem arbetsstationer. På gymnasieskolorna var siffran något 

högre och av de som använde sig av dataundervisning fanns tjugo arbetsstationer. Först i 

mitten av 1990-talet började skolorna på allvar satsa på IT i skolan. Från 1993 till 1999 har 

antalet datorer ökat från 38 elever per dator till 10st i grundskolan, och från 11 till 5st datorer 

per elev i gymnasieskolan under samma tidsperiod. Det syns tydligt att gymnasieskolan satsat 

på IT och datorer tidigare och i högre grad än grundskolan. 

1994 tillsatte den dåvarande regeringen en IT-kommission med en rad stadsråd och 

representanter för näringslivet som framlade ett betänkande kallat Informationsteknologi – 

vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118). Där står att läsa att ”IT kan inom 

undervisningen medverka till en utveckling av nya undervisningsmetoder - i 

skolan och på distans, i ungdomsutbildningen likaväl som i det livslånga lärandet – som är 

starkare än motsvarande förändring på många andra områden.” (s. 4). 

 

Saar (2000) visar på att IT inom ämnet musik även här har sett stora förändringar. Från att 

tidigare haft ett material bestående av exempelvis sångböcker, CD-skivor, sammanställningar 

av ackord och skalor, samlingar med musiklekar och övningshäften till att idag ha 

möjligheten att använda program som Spotify, YouTube, uppslagsverk på CD-rom, hemsidor 

på internet samt interaktiva datorprogram. Utöver dessa digitala informationskällor och 

hjälpmedel har IT-utvecklingen även inneburit nya kommunikationsmöjligheter. Söderlund 

(2000b) menar att denna utveckling har medfört att lärare och elever kan samspela över 

internet. 

 

Detta kan ske genom att mjukvara i multimediaform förmedlas via nätet men också i form av 

interaktion mellan lärare och studerande i realtid via ljud, videobild, webb-sidor, etc. För att 

kunna dra nytta av dessa tekniker krävs emellertid goda möjligheter att föra över större 

datamängder via nätverken (ökad bandbredd) och kunskap hos nätverkstekniker om hur 

hårdvaran på nätet ska ställas in.  (Söderlund, 2000b, s. 128) 

Burnard (2007) går så långt som att säga att en av de mest centrala frågorna för 

musikpedagogisk utveckling idag handlar om effektiviserandet och anv ndandet av ”e-

learning”, elektroniskt l rande i musikundervisningen. Burnard fortsätter med att beskriva två 

begrepp som är avgörande för utvecklingen av elektroniskt lärande i två kategorier; kreativitet 
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(den mänskliga faktor som ligger till grund för utvecklingen av lärande) och teknologi (de 

digitala verktyg som gör elektroniskt lärande möjligt). Det är dessa två faktorer som i relation 

med varandra utgör grunden för det som Burnard kallar, en evolution inom 

musikundervisningen. 

Gällande användandet av IT i form av kommunikationsmöjligheter mellan exempelvis 

pedagoger och elever i undervisningssammanhang har det utförts diverse projekt där de bland 

annat bedrivit webbaserad instrumentalundervisning, det vill säga instrumentallektioner över 

internet. Ett sådant projekt bedrevs i Finland där pedagoger vid bland annat Oulu universitet 

genomförde webbaserade instrumentallektioner med elever som befann sig ca hundra mil 

bort. Jukka (2001) beskriver erfarenheterna från detta projekt som mycket positiva från 

elevernas håll på grund av att de inte hade tillgång till instrumentalpedagoger i den by de 

befann sig i. Det finns dock stora problem som uppkommer i den webbaserade instrumental-

undervisningen, främst på grund av teknikens oförmåga att återskapa tillräcklig kvalité på ljud 

och bild samt den fördröjning som uppstår. Jukka menar att detta inte påverkar den teoretiska 

undervisningen som till exempel musikhistoria eller musikteori, men att det däremot kan 

innebära svårigheter när undervisningen kräver ett musikaliskt samspel. Detta eftersom 

fördröjningen av ljudet gör det näst intill omöjligt att spela eller sjunga tillsammans. 

 

 

3.4.3 E-learning – Distansundervisning via internet 

 

I statens offentliga utredning (SOU 1998:83) menar att i distansundervisning när elev och 

pedagog inte fysiskt träffar varandra blir möjligheterna för improvisation mindre. Det är inte 

alltid pedagogen som genomför lektionen som är den som planerar undervisningen och själva 

upplägget kan ofta vara anpassat för en väldigt stor och icke välkänd grupp. I en 

lärandesituation i ett klassrum känner pedagogen och eleverna varandra väl, grupperna är 

relativt små och ”l raren kan anpassa sin undervisning och improvisera för stunden” (s. 47). 

Vidare beskrivs planeringsarbetet inom distansundervisning som mer genomarbetat och mer 

omfattande i form av förberedelser än vid traditionell undervisning. Det finns en rad 

handböcker som i detalj beskriver lektionsuppgifter och upplägg för pedagoger som ska 

bedriva undervisning på distans. 

 

”I artiklar och böcker om distansutbildning ges omfattande belysning av vad samspelet mellan 

den studerande och andra aktörer skall innehålla för att leda till l rande.” (SOU 1998:83, s. 

58). I utredningen nämns några huvudpunkter som bör finnas med i distansutbildningen för att 

denna ska fungera väl, bland annat fokuseras det på återkoppling. Eleven ska ges möjlighet att 

få tips, idéer och akademiskt stöd genom till exempel telefon. Eleven ges då möjlighet till att 

lyssna, granska och ifrågasätta samt att eleven känner sig närmare sin lärare och får större 

chans till spontana kommentarer. En annan punkt rör det emotionella. Eleven ska få 

bekräftelse på sin utveckling, ges möjlighet till gruppsamhörighet och även kunna samtala om 

annat än kursinnehåll. Utredningen visar på att ”Det finns goda sk l att anta att just den 
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emotionellt färgade interaktionen kan vara avgörande för främst ovana studenters möjligheter 

att n  studieframg ng.” (s. 60).  

 

Enligt Fåhræus (2004) måste pedagogen vara tydlig i sitt lärande om detta sker på olika 

platser. Hon jämför detta med att försöka förklara temperaturen till en person som befinner sig 

på annan plats. Det är inte en självklarhet för den som får detta förklarat, utan måste utförligt 

beskrivas. Vidare menar hon att det har visat sig svårare att motivera eleverna om inte ett 

faktiskt möte äger rum mellan pedagog och elev innan kursen startat. Hon anser att i den grad 

det är möjligt bör ett möte äga rum innan. 

 

Enligt Saar (2000) är distansutbildning idag är ett välkänt begrepp. Enskilda kurser och även 

hela program kan ges över internet. Ett exempel på detta är Den virtuella musikskolan i Nacka 

där musikelevernas inspelningar läggs upp på skolans hemsida. Elever följer en kursplan med 

moment och får även utvecklingsråd. Ett annat exempel är den klassiska violinisten Pinchas 

Zuckerman. Pinchas bedriver instrumentalundervisning genom videokonferenser med sina 

elever. Enligt Saar (2000) är det ”ingen överdrift att musikdataprogrammen och internet på ett 

dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för musicerande och l rande” (s. 8). Dock kan 

dessa tekniker innebära problem främst på grund av den bristande tekniska kompetensen hos 

pedagoger och elever (Holmberg, 1998). 

 

Howell (2001) diskuterar ett problem som uppkommer i situationer när kommunikation 

förflyttas från fysisk interaktion mellan människor till interaktion över internet. Han har 

kommit fram till att desto mer tid människor spenderar uppkopplade på internet desto större 

blir chansen att de uppvisar symptom av depression och ensamhet. Howell menar att en av 

orsakerna till detta kan bero på att tiden som spenderas på internet går ut över tiden som 

spenderas till att umgås med familj och vänner. Vidare fortsätter han med att föreslå olika 

lösningar på detta problem inom undervisningen. Den röda tråden i dessa lösningar är att 

mötesplatserna på internet måste bli mer personliga, exempelvis genom att alla deltagande 

pedagoger och elever skapar en personlig sida med information om dem själva. På detta vis 

kan enligt Howell den känsla av isolation från omvärlden som uppstår i webbaserad 

interaktion minimeras. 

 

 

3.4.4 Rummets betydelse för lärandet 

 

Alerby & Hörnqvist (2005) har studerat skolans rumsliga gestaltning utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv. De har besökt två skolor, en i Australien och en i Sverige, i syfte att få en 

förståelse för elever och pedagogers reflektioner kring skolans arkitektoniska utformande. 

Utifrån de reflektioner som gjordes blev det tydligt att både pedagoger och elever såg 

klassrummet och de rum som hade flera olika användningsområden, till exempel skolans 

bibliotek, som de mest betydelsefulla utrymmena i skolan. Efter vidare reflektioner 

uppmärksammades den betydelsefulla relationen mellan rum och lärande och en kreativ och 

inspirerande klassrumsmiljö ansågs vara viktig för lärandet. 
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Utifrån denna undersökning kommer Alerby & Hörnqvist fram till att det är ömsesidig 

samverkan mellan människor och arkitektur som formar lärandemiljön i skolan. 

Denna fysiska miljö som skolan erbjuder kan försvinna i distansundervisningen och på så vis 

eventuellt påverka lärandet. Ericsson (2002) har bland annat undersökt detta och gjort 

intervjuer med elever i syfte att få kunskap om vilken betydelse skolans fysiska miljö har för 

elevernas musicerande. Utifrån dessa intervjuer kommer han fram till att skolan har en viktig 

roll som en musikalisk mötesplats för eleverna där de kan samspela med andra och få ett 

helhetsperspektiv på musiken utan att behöva anstränga sig nämnvärt. Det är detta som, enligt 

Ericssons forskning, är den största skillnaden på musicerande i hemmiljö och musicerande i 

skolan. 

Axelsson (2004) beskriver hur användandet av datorer och internet i skolan har skapat fler 

studiemiljöer än enbart klassrummet. Han redogör för en ny form av folkbildning där det 

traditionella klassrummet ersätts av nya former av lärandemiljöer och virtuella studierum.  

Elever och pedagoger har möjlighet att samverka med varandra i miljöer utanför skolan som 

exempelvis hemmet. Axelsson (2004) ställer sig frågan om studiemiljöer utanför skolan är ett 

hjälpmedel eller hinder för utvecklingen. Han har utifrån samtal med elever kommit fram till 

att problemen med att arbeta utanför skolan ofta handlar om det sociala livet och svårigheter 

att organisera studietiden. Elever blir ofta störda av familj eller vänner och får svårigheter 

med disciplinen när de studerade från hemmet eller andra miljöer utanför skolan. I denna 

studieform ställs krav på elevernas disciplin och förmåga att själva skapa goda lärandemiljöer. 

Vidare är även ekonomi och materiella tillgångar en viktig faktor för hur framgångsrik 

studieformen blir. Med detta menar Axelsson (2004) att sådant som exempelvis tillgång till 

avskilda studieutrymmen och tillräckligt avancerade datorer är nödvändigt för att kunna 

bedriva studier utanför skolan. För att tillgången till lärandemiljöer utanför skolan inte ska bli 

en klassfråga betonar Axelsson vikten av att skolor arbetar efter att kunna förse alla elever 

med tillräckliga resurser. 
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4. Metod 

I detta avsnitt behandlas den valda metoden, varför valet föll på denna metod och hur 

undersökningen utfördes. Vidare ges en presentation av informanterna samt behandling av 

forskningsetiska överväganden. Till sist redogörs för hur insamlad data har behandlats och 

analyserats. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vår fokusering är pedagogers och elevers uppfattning av för- och nackdelar med webbaserad 

instrumentalundervisning. För att ta reda på detta har vi använt oss av kvalitativa 

samtalsintervjuer. Vi har valt denna metod eftersom att den strävar efter att förstå den 

intervjuades livsvärld, det vill säga den tolkar innebörden av intervjupersonernas svar och 

kartlägger deras egna uppfattningar av omvärlden (Kvale, 1997). Vidare har vi utifrån Kvales 

resonemang om semi-strukturerade intervjuer valt att använda oss av en blandning mellan 

slutna som exempelvis frågor om informanternas ålder och öppna frågor som exempelvis hur 

informanterna upplever uppföljningsarbetet i de webbaserade instrumentallektionerna. 

Intervjuerna med två pedagoger och fyra elever inleds med korta, slutna frågor för att sedan 

gå över till mer öppna frågor där informanterna har större utrymme att utveckla sina tankar. 

Intervjufrågorna är formulerade utifrån syftet och de teorier vi belyser i bakgrunden. 

Anledningen till att vi valt intervjuform är att vi, genom kvalitativa intervjuer med två 

pedagoger och fyra av deras elever, kan få en bild av hur det ser ut för de som aktivt använder 

sig av webbaserade instrumentallektioner. Av svaren kan vi sedan göra en sammanställning 

och få ett tillförlitligt resultat (Lantz, 1993). 

 

4.2 Urval av undersökningspersoner 

Vi har intervjuat två verksamma pedagoger på olika orter i Sverige. Båda två är utbildade vid 

musikhögskolor och använder sig aktivt av webbaserade instrumentallektioner i sitt arbete 

samtidigt som de även undervisar genom traditionella instrumentallektioner. De har därmed 

en stor kunskap i ämnet. Dessa två pedagoger frågade i sin tur sedan två elever vardera om de 

kunde ställa upp på intervjuer. De två instrument som är representerade är munspel och gitarr. 

Informanternas erfarenhet av instrumentalundervisning genom både traditionella och 

webbaserade lektioner var av stor vikt i urvalet av undersökningspersoner. Detta på grund av 

att vi ville se vilka eventuella skillnader som elever och pedagoger upplever finns mellan de 

två lektionsformerna utifrån ett undervisnings- och lärandeperspektiv. Utifrån detta skedde 

valet av pedagoger genom att vi hörde oss för bland bekanta och lärare på vår egen skola och 

på så vis fick förslag på lämpliga pedagoger att intervjua. Det var däremot svårare att hitta 

elever med erfarenhet av både traditionell och webbaserad instrumentalundervisning eftersom 
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vi var begränsade till de intervjuade pedagogernas elever. Vi fick helt enkelt ta de elever vi 

fick tillgång till och hoppas på att de flesta hade erfarenhet av traditionell undervisning genom 

till exempel kommunala musikskolan. 

 

4.2.1 Informanter 

Här kommer en kort presentation av informanterna och deras förutsättningar. 

 Pedagog A är 29 år och utbildad på en musikhögskola som musiklärare med inriktning 

mot gitarr. Han har arbetat som musiklärare på olika skolor i två år och gett web-

baserade instrumentallektioner i fyra år. 

 Elev A1 är 42 år. Han har spelat gitarr i fyra år och tagit webbaserade instrumental-

lektioner i ca ett år. 

 Elev A2 är 37 år. Hon har spelat gitarr till och från i ca 20 år och tagit webbaserade 

instrumentallektioner i ca ett år. 

 Pedagog B är 39 år och utbildad på en musikhögskola som musiklärare med inriktning 

mot munspel. Han har arbetat som musiklärare på olika skolor i sju år och gett web-

baserade instrumentallektioner i tre år. 

 Elev B1 är 25 år. Han har spelat munspel i sju år och tagit webbaserade instrumental-

lektioner i ca ett år. 

 Elev B2 är 18 år. Han har spelat munspel i fyra år och tagit webbaserade instrumental-

lektioner i ca ett år. 

 

4.3 Genomförande 

Innan den första intervjun genomfördes gjordes en pilotintervju med en student på 

musikhögskolan i Piteå. Detta för att säkerställa att frågorna var tillräckligt välformulerade 

samt att vi skulle få en möjlighet att öva och bli bekväma i vår roll som intervjuare. 

Eftersom de elever och pedagoger vi intervjuade befann sig på olika platser i Sverige gjordes 

intervjuerna via Skype, med undantag för en av intervjuerna som genomfördes genom ett 

möte på den berörda informantens arbetsplats och en annan som gjordes via mobiltelefon 

eftersom den berörda informanten inte fick Skype att fungera. De intervjuer som gjordes över 

Skype spelades in direkt på datorn och de övriga intervjuerna spelades in med en iPad. Med 

hjälp av dessa inspelningar kunde vi sedan transkribera varje intervju. 

Innan intervjuerna startade underrättades informanterna om att samtalet spelades in samt att 

intervjuerna var helt anonyma. Utöver detta informerades de även om deras rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst, även efter intervjun var över.  
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4.4 Forskningsetik 

För att följa de forskningsetiska riktlinjerna (Kvale, 1997) nämner vi inte några namn på 

skolor, pedagoger eller de elever vi intervjuat. För att ge dem anonymitet och avidentifiera 

dem har vi valt att kalla pedagogerna A och B och eleverna A1/A2 samt B1/B2. Innan varje 

intervju har informerat undersökningspersonerna om konfidentialiteten och även läst upp 

forskningsfrågorna för att klargöra syftet med studien. Alla informanter har även blivit 

informerade om rätten att avbryta sin medverkan. 

 

4.5 Analysmetod 

Utifrån inspelningarna lyssnades intervjuerna igenom flera gånger, därefter dokumenterades 

intervjuerna skriftligt i sin helhet genom transkription. Vi inspirerades av den 

meningskoncentrering som Kvale (1997) pratar om. Detta genom att vi bearbetade vårt 

material på ett sådant sätt att vi koncentrerade längre stycken i kortare meningar för att få en 

överblick i materialet. Här utgick vi från syftet och forskningsfrågorna för att kunna 

koncentrera oss på de frågor som var intressanta för studien. För att säkerställa kvalitén och 

hålla trovärdigheten av undersökningen giltig, gick vi igenom det insamlade materialet ett 

flertal gånger för att garantera att ingenting viktigt sållats bort i enlighet med Lantz (1993) 

resonemang om datareduktion. 

Sedan fortsatte vi bearbetningsprocessen genom kvalitativ analys där vi först jämförde 

pedagogernas tankar och resonemang mot varandra. På samma sätt jämfördes sedan den 

information vi fått från elevintervjuerna. Detta för att få en överblick av likheter samt 

skillnader i deras svar. Informationen kategoriserades först genom pedagoger och elever var 

för sig och sedan i rubrikerna; överensstämmande uppfattningar och skilda uppfattningar. 

Det sista steget i vår analys var tolkningen av informanternas svar. Tolkningen skedde genom 

det som Kvale & Brinkmann (2009) kallar för självförståelse. Informanternas svar tolkades på 

så vis att deras egna uppfattningar och synvinklar tydliggjordes. Likheterna och skillnaderna i 

elevernas och pedagogernas uppfattningar jämfördes sedan med varandra för att synliggöra 

mönster och göra tolkningar som kunde vara av intresse. 
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5. Resultat 

I resultatet redogör vi för hur intervjuerna med informanterna har gått samt den data som 

dessa har gett (alla intervjufrågor finns att läsa i bilaga 1 & 2). Vi har valt att först göra en 

sammanfattning av intervjuerna var för sig för att ge läsaren en uppfattning om pedagogernas 

och elevernas individuella situationer och uppfattningar. Efter att intervjuerna sammanfattats 

jämförs pedagogernas svar med varandra för att se vilka likheter och skillnader som kan ses i 

deras uppfattningar och tolkningar. På samma vis jämförs även elevernas svar med varandra. 

När likheterna och skillnaderna i de svar vi fått från pedagoger och elever redovisats 

sammanfattas till sist insamlad data från samtliga informanters svar för att se vilka slutsatser 

som kan dras av tolkningarna. 

 

5.1 Intervjuer med pedagoger 

De intervjuade pedagogerna är utbildade och verksamma instrumental/musiklärare. Båda två 

undervisar aktivt över internet men har även stor erfarenhet av traditionell 

instrumentalundervisning i sina respektive arbeten. 

 

5.1.1 Pedagog A 

Pedagog A är en man på 29 år som är utbildad musiklärare (inriktning mot el-gitarr) vid en 

musikhögskola i Sverige. Han har varit verksam gitarrlärare över internet i ca fyra år och har 

utöver detta arbetat vid skolor där han undervisat genom traditionella instrumentallektioner i 

ca två års tid. Vid tillfället för intervjun arbetar han deltid åt att undervisa i gitarr på en 

gymnasieskola samt en privat organisation i södra Sverige. Resten av arbetstiden ägnar han åt 

att ge privatlektioner i gitarr över internet. Pedagogen beskriver undervisandet via internet 

som småskaligt till en början men att det med tiden har vuxit väldigt stadigt och linjärt. 

Synen på lärande och de undervisningsmetoder han använder sig av har mycket att göra med 

de enskilda elevernas behov och tidigare erfarenheter/kunskaper. Pedagogen berättar att han 

brukar inleda lektioner med nya elever genom att fråga eleven om dennes tidigare erfarenheter 

och kunskaper och även vad eleven själv vill få ut av lektionerna. Utifrån de svar som 

eleverna ger sätter han sedan ihop en lektionsserie på ca fyra till fem lektioner och arbetar 

sedan utifrån det. I den webbaserade undervisningen sker detta i regel innan den första 

lektionen genom kontakt via telefon eller e-mail medan det är vanligare att det sker under den 

första lektionen i den traditionella undervisningen. Pedagogen brukar sedan regelbundet 

utvärdera med eleverna vad de tycker och vad de fått ut av undervisningen för att på så vis få 

vad han själv beskriver som en kvalitésredovisning. 

Pedagog A säger att en typisk lektion över internet börjar med att han på en avtalad tid möter 

sin elev på Skype, som är det kommunikationshjälpmedel han för nuvarande använder sig av. 
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Lektionen sätter sedan igång och pedagogen beskriver sin roll i denna som ganska drivande. 

Han måste ta ett tydligt kommando över lektionen och i kommunikationen med eleverna för 

att de ska känna sig trygga och bekväma. Detta menar han beror på att lektionsformatet 

(lektioner över internet) är ganska nytt för samtliga av hans elever. En annan orsak till att han 

måste ha en drivande roll är att tekniska medel som till exempel Skype eller webkameran kan 

krångla och då måste han med ord, vägleda och hjälpa sina elever så att de kan åtgärda dessa 

problem. Balansgången mellan att vara väldigt drivande men inte så drivande att det känns 

stressigt eller jagat (som han själv beskriver det) menar pedagog A är en pedagogisk finess 

som utvecklats med tiden när han bedrivit webbaserad undervisning. Själva lektionen är inte 

speciellt olik en vanlig traditionell gitarrlektion enligt pedagog A. Grundprincipen att 

deltagarna sitter mitt emot varandra med en gitarr och spelar är i stort sett densamma i båda 

lektionsformerna med skillnaden att det sker genom en webkamera och datorskärm i de 

webbaserade lektionerna. 

Angående skillnaderna mellan att undervisa över internet och genom traditionell undervisning 

är pedagog A väldigt tydlig med att det finns två huvudsakliga skillnader som han har 

upplevt. Det ena har att göra med det fysiska rummet och just att pedagogen inte befinner sig 

på samma plats som sin elev. Han tar som exempel upp att han inte på samma sätt som i den 

traditionella undervisningen kan luta sig fram, ta tag i elevens fingrar och placera dem för att 

visa hur denne ska ta ett ackord. Detta menar pedagogen är ett problem men menar samtidigt 

att han kan kompensera för detta genom att vara extra tydlig i sina ordval och beskrivningar. 

”Det  r kanske inte orden i sig som  r viktiga utan snarare att jag  r konsekvent i mina 

beskrivningar s  att eleverna först r vad jag menar” säger pedagogen. Utöver detta nämner 

han även ett till exempel som har att göra med det fysiska rummets betydelse. Han blev 

uppsökt av en mamma till ett barn som ville lära sig att spela gitarr men som på grund av en 

sjukdom hade problem att befinna sig i sociala sammanhang, alltså med andra ord inte klarade 

av att befinna sig i samma rum som pedagogen. Lektioner över internet visade sig i det fallet 

fungera utmärkt. 

Den andra stora skillnaden har att göra med den fördröjning av ljudet som uppstår när 

kommunikationen sker över internet. Denna fördröjning gör att pedagog A inte kan 

ackompanjera sina elever under lektionerna. Det går alltså inte att spela tillsammans, 

samtidigt på samma sätt som vid traditionella gitarrlektioner. Detta problem har pedagogen 

löst genom att använda sig av så kallade backtracks (förinspelade musikbakgrunder) som 

eleverna kan spela till. Dessa skickas till eleverna innan eller under lektionen och på så vis får 

eleverna ett ackompanjemang ändå. Pedagog A menar dock att detta ändå är ett problem i och 

med att det hindrar det spontana musicerandet som ofta uppstår under traditionella 

gitarrlektioner. Detta har han däremot personligen löst med en speciell loop-pedal som han 

kan koppla till sitt ljudkort, men det gör bara att han kan spela med sig själv. Problemet med 

att musicera tillsammans med eleven kvarstår fortfarande. 

Utöver ljudfördröjningen finns även en del mindre problem som har att göra med tekniken 

och som kan uppfattas som störande enligt pedagog A. Dessa problem har till största del att 

göra med teknisk utrustning som krånglar och tar upp lektionstid och beror i regel på gammal 
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eller trasig utrustning. Pedagogen menar att han själv kan förhindra dessa störningsmoment 

genom att hålla sig uppdaterad med ny och fräsch utrustning men att han däremot inte kan 

påverka elevernas tekniska utrustning. Han kan till exempel se till att själv ha en bra dator 

men kan däremot inte kräva att eleverna ska spendera mycket pengar på dyr teknik. Han 

betonar dock att detta inte är ett stort problem och att det i regel fungerar utmärkt att 

genomföra en lektion med relativt enkel, teknisk utrustning. 

När pedagog A får frågan om det finns några fler skillnader mellan de olika lektionsformerna 

funderar han en lång stund och nämner sedan kroppsspråkets betydelse. Betydelsen av både 

hans eget och elevens kroppsspråk försvinner till viss del i den webbaserade undervisningen 

men detta kompenseras av att talspråkets betydelse blir större. Det läggs ett större fokus på det 

som sägs. 

Om vi ser till de resonemang och tolkningar som pedagog A gör är det tydligt att han anser 

den webbaserade instrumentalundervisningen vara minst lika bra och användbar som den 

traditionella instrumentalundervisningen förutsatt att arbetsmetoden anpassas till den 

förändrade situationen. På frågan om vilken undervisningsform han helst skulle använda sig 

utav om han tvingades välja mellan webbaserad och traditionell instrumentalundervisning 

svarar pedagog A att han skulle välja den webbaserade undervisningen, främst på grund av 

fördelen med det geografiska oberoendet. 

 

5.1.2 Pedagog B 

Pedagog B är en man på 39 år och utbildad musiklärare vid en musikskola i Sverige. Han är 

yrkesverksam som både instrumentallärare (med huvudinriktning på munspel) och klasslärare 

med erfarenhet från gymnasieskolan och musikhögskolan sedan ca sju år tillbaka. Han har 

även bedrivit en del undervisning i privat regi. Webbaserad instrumentalundervisning har han 

sysslat med i ca tre års tid. 

Pedagog B beskriver förberedelserna inför en webbaserad munspelslektion som väldigt likt en 

vanlig, traditionell lektion. Han nämner dock att vissa moment kräver att pedagogen har en 

”b-plan” förberedd och tar som exempel att sådant som normalt kan demonstreras och 

korrigeras handgripligen i den traditionella undervisningen kanske inte fungerar på samma 

sätt i den webbaserade undervisningen. När diskussionen sedan fortsätter med skillnaderna i 

själva genomförandet av lektionen påpekar pedagogen att det direkta ”bollandet” och 

kommunicerandet mellan de deltagande parterna blir mindre och försvåras en del i de 

webbaserade lektionerna i jämförelse med de traditionella lektionerna. Detta menar han till 

stor del beror av att fördröjningen av ljudet gör att elev och pedagog ofta börjar prata i 

munnen på varandra och att kommunikationen då blir mer stakande och hackig. Här nämner 

han även att möjligheten att spela tillsammans försvåras eller helt och hållet försvinner, även 

det på grund av fördröjningen av ljudet. Just fördröjningen av ljudet, eller latency som det ofta 

kallas, är en av de största skillnaderna och problemen i webbaserad undervisning om en  
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jämförelse görs med traditionell undervisning enligt pedagog B. På grund av detta brukar han 

inte själv spela med eleverna utan istället skicka över ljudfiler med backtracks när han vill 

höra dem spela med ackompanjemang. Utöver fördröjningen av ljudet påpekar han också att 

kvalitén på ljudet har en inverkan på hur den webbaserade instrumentalundervisningen står 

sig i förhållande till traditionell instrumentalundervisning. Det kan vara svårt att avgöra hur en 

elev spelar om ljudkvalitén inte är tillräckligt bra. 

Just ljudkvalitén menar pedagog B är en faktor som han själv kan styra mycket över från sitt 

eget håll genom att använda sig av så bra utrustning som möjligt. Däremot är det svårare för 

honom att påverka vilken utrustning eleverna använder sig utav. Han menar att det enda han 

kan göra där är att försöka uppmuntra dem att använda sig av exempelvis en så bra mikrofon, 

ljudkort och internetuppkoppling som möjligt men påpekar också att detta i vissa fall helt 

enkelt inte är möjligt. Detta på grund av att eleven inte har tillgång till dessa medel. 

En annan påtaglig skillnad mellan de två olika lektionsformaten är enligt pedagog B den 

direkta kontakt och fysiska närhet som finns i den traditionella undervisningen men som 

försvinner i den webbaserade undervisningen. Inom undervisning i munspel och övriga 

blåsinstrument är det viktigt för pedagogen att kunna se om eleven använder sig av rätt teknik 

och detta menar pedagog B försvåras när undervisningen sker via internet. Han nämner också 

att han upplever de webbaserade lektionerna som mer anonyma än de traditionella lektionerna 

och att den personkemi som uppstår när två personer möts i ett rum, oavsett om den är bra 

eller dålig, inte blir lika påtaglig när mötet sker över internet. Det är enklare att avkoda 

elevers reaktioner i ett fysiskt rum än vad det är över nätet.  

När det kommer till uppföljningen av webbaserade instrumentallektioner menar pedagog B att 

detta, på samma sätt som förberedelserna, är ganska likt uppföljningen av traditionella 

instrumentallektioner. Han menar att skillnaden när det kommer till överföringen av material 

blir att han använder sig av datorn istället för kopieringsmaskinen, det vill säga att det sker via 

e-mail istället för genom att eleven får en bunt papper i handen. 

Pedagog B tar upp många problem som han upplever i den webbaserade undervisningen men 

han ser också vissa fördelar med att undervisa över internet. Den huvudsakliga fördelen med 

webbaserade lektioner i jämförelse med traditionella lektioner menar han är bekvämligheten 

att kunna bedriva lektioner i sitt hem eller på annan välkänd miljö. Detta är enligt pedagog B 

dels en bekvämlighetsaspekt i form av att varken pedagog eller elev behöver förflytta sig 

någonstans för att ha lektion men kan även ha ett pedagogiskt värde i form av att eleverna 

känner sig mer avslappnade och trygga när de befinner sig i en bekant lärandemiljö. Detta 

resonemang fortsätter även när pedagogen får frågan om vilken undervisningsmetod han 

skulle välja om han var tvungen. Pedagog B menar att han, om valet skulle göras av rent 

egoistiska skäl, skulle välja den webbaserade undervisningen på grund av bekvämligheten i 

denna men om han ser till kvalitén på undervisningen skulle han välja traditionella lektioner. 

Han menar slutligen att en kombination av de båda undervisningsformerna antagligen skulle 

vara det bästa eftersom det då går att få med det bästa av två världar. 
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5.2 Pedagogernas överensstämmande uppfattningar 

Det finns många likheter mellan de två pedagogernas individuella uppfattningar. Pedagog A 

och pedagog B nämner båda det fysiska rummets betydelse för instrumentalundervisningen. 

Båda exemplifierar även denna med att de inte handgripligen kan demonstrera och korrigera i 

den webbaserade undervisningen på samma sätt som de gör i den traditionella. Pedagogerna 

visar även på hur de måste ändra sina undervisningsmetoder för att kompensera för detta. 

Pedagog B beskriver det som att han måste ha en ”b-plan” förberedd medan pedagog A menar 

att han kompenserar för detta problem genom att vara extra tydlig i ordval och beskrivningar.  

Vidare inom ämnet, den rumsliga gestaltningens betydelse, går båda pedagogerna in på att 

möjligheten att läsa av eleverna minskar när lektionerna sker via internet. Pedagog B upplever 

att personkemin till viss del förvinner och att de webbaserade lektionerna ofta får en anonym 

prägel. Han menar också att det blir svårare att avkoda elevernas reaktioner och prestationer, 

främst på grund av otillräcklig bildkvalité. Pedagog A är inne på samma spår och nämner att 

situationen som uppstår med webbaserade instrumentallektioner ofta är en ny upplevelse för 

hans elever, vilket kan få dem att känna sig osäkra. Han fortsätter detta resonemang med att 

reflektera över sin egen lärarroll och nämner att, om han tar kommandot över lektionen blir 

eleverna bekvämare och det skapar en tryggare lärandesituation. Precis som pedagog B tar 

han också upp problematiken kring att det blir svårare att läsa av elevernas uttryck och 

kroppsspråk. Pedagog A utvecklar dock detta och menar att spelrummet för kroppsspråket 

visserligen förminskas, men att det samtidigt innebär att spelrummet för talspråket ökar. 

Båda pedagogerna tar också upp fördelen med det geografiska oberoendet i den webbaserade 

undervisningen. De menar att det är bekvämt för både dem själva och deras elever att kunna 

genomföra lektioner i stort sett var som helst. Utöver bekvämligheten innebär även det 

geografiska oberoendet att elever får möjlighet att ta lektioner av pedagoger som kanske inte 

skulle vara möjliga att träffa på riktigt i ett fysiskt rum. 

När det kommer till de rent teknologiska aspekterna av jämförelsen mellan webbaserad och 

traditionell instrumentalundervisning nämner pedagogerna flera olika saker som har betydelse 

men de nämner framförallt latency, fördröjning i ljudet, som en gemensam, huvudsaklig 

punkt. Båda två använder sig av programmet Skype i sin undervisning och de tycker att det 

fungerar relativt bra. Dock innebär kommunikationen över internet att det blir en liten 

fördröjning av ljudet och det i sin tur gör det omöjligt för pedagogerna att musicera 

tillsammans med eleverna. Båda pedagogerna anser att detta är en stor skillnad i jämförelse 

med den traditionella undervisningen men båda två har löst problemet genom att använda sig 

av förinspelade ackompanjemang, så kallade backtracks, som de skickar till eleverna via e-

mail. På så vis anser de att de ändå får en rättvis bild av elevernas spelinsatser, samtidigt som 

eleverna får möjlighet att spela till ackompanjemang.  

Pedagogerna diskuterar även kring vilken betydelse den tekniska utrustningen har för lärandet 

och kommer fram till att en bra kvalité på ljud och bild är viktig för att en webbaserad lektion 

ska kunna bli så bra som möjligt. De främsta komponenterna i denna fråga är enligt  
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pedagogerna kvalitén på dator, internetuppkoppling, ljudkort, mikrofon och webkamera. Båda 

två berättar att de personligen försöker hålla sig uppdaterade med den senaste och bästa 

utrustningen men att de däremot inte kan påverka vilken utrustning eleverna använder sig av. 

Bortsett från ljudfördröjningen och att pedagogen inte befinner sig i samma rum som eleven 

är båda pedagogerna överens om att undervisningen i de webbaserade instrumentallektionerna 

inte skiljer sig speciellt mycket från undervisningen i de traditionella instrumentallektionerna. 

Pedagog A nämner bland annat att undervisningen till stor del ser likadan ut i de två 

lektionsformaten med skillnaden att istället för att sitta mitt emot varandra i samma rum sitter 

personerna på varsin sida av en webkamera. Pedagog B är inne på samma spår när han 

nämner skillnaden med att, istället för att ge en elev ett notpapper i handen i den traditionella 

undervisningen, skicka materialet över e-mail i den webbaserade undervisningen. 

 

5.2.1 Skillnader mellan pedagogernas uppfattningar 

Överlag är det tydligt att pedagog A är mer positivt inställd till webbaserad instrumental-

undervisning än vad pedagog B är. Pedagog B är inte direkt negativ till den webbaserade 

undervisningen men ser den mer som ett alternativ när traditionell undervisning inte är möjlig. 

Han ser en fördel i bekvämligheten med att bedriva instrumentalundervisning via internet men 

upplever inte denna lika kvalitativ utifrån ett lärandeperspektiv som den traditionella 

undervisningen. Till skillnad från pedagog B upplever pedagog A kvalitén på webbaserade 

lektioner som minst lika god som traditionella lektioner så länge pedagogen, som han själv 

beskriver det, anpassar sina arbetsmetoder. 

Angående kroppsspråket upplever pedagog B det som ett problem att den visuella kontakten 

förminskas i kommunikationen över internet i jämförelse med om personerna befinner sig i 

samma rum. Pedagog A håller visserligen med om att detta förminskas men upplever det inte 

som ett problem då han anser att den ökade muntliga kontakten väger upp för den minskade 

visuella kontakten. 

Gällande de tekniska aspekterna visar samtalen med de båda pedagogerna på vissa skillnader i 

vilken utrustning pedagogerna använder sig utav. Båda två säger att de använder sig av så bra 

utrustning som de ha möjlighet till men pedagog A använder sig inte riktigt av lika avancerad 

utrustning som pedagog B, detta kan antas bero på ekonomiska förutsättningar. 

Konsekvenserna av detta är att pedagog A beskriver hur det ibland kan uppstå tekniska 

problem som blir ett störningsmoment i lektionen. Pedagog B beskriver samma problem men 

skillnaden är att det då uteslutande beror på elevens utrustning. 

Det är intressant att se till hur de olika pedagogerna har svarat på frågan; Vad skulle du välja 

om du måste välja mellan webbaserad och traditionell instrumentalundervisning? Pedagog A 

väljer utan att tveka den webbaserade med hänvisning till att kvalitén på denna är håller minst 

lika hög nivå som i den traditionella undervisningen. Fördelen med det geografiska 

oberoendet gör därmed undervisningen via internet till det bättre alternativet. Pedagog B 

problematiserar frågan och menar att det bästa kanske vore en kombination av de båda 
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lektionsformaten. Om han däremot måste välja skulle valet falla på webbundervisningen på 

grund av det geografiska oberoendet som innebär att han sparar tid och att arbetssituationen 

blir bekvämare. Ska han däremot se till det kvalitésmässiga utifrån ett lärandeperspektiv 

skulle han hellre välja det fysiska mötet, alltså traditionell undervisning. 

 

5.3 Intervjuer med elever 

De intervjuade eleverna är tre män och en kvinna i olika åldrar. Eleverna har varierande 

erfarenheter både när det gäller instrumentallektioner i ett klassrum och webbaserade 

instrumentallektioner. Eleverna är utspridda över landet och instrumenten som är 

representerade är gitarr och munspel. 

 

5.3.1 Elev A1 

Elev A1 är en man på 42 år. Han har spelat gitarr i ca fyra år. Han är helt självlärd och har 

först på senare tid börjat få lektioner över internet. 

Elev A1 börjar med att beskriva hur en lektion över internet går till och han konstaterar att det 

 r ”verkligen busenkelt”. Han har till exempel aldrig tidigare använt sig av programmet 

Skype, men han menar att ur ett tekniskt perspektiv är webbaserad undervisning väldigt 

enkelt, det är egentligen bara att sätta på datorn och starta Skype. Lite problem på grund av 

tekniken finns dock, till exempel att Skype ibland kan brytas eller hacka men finns däremot 

en bra internetanslutning är detta inget problem. Ljudkvalitén anser han vara bra, men det 

beror mycket på vilken mikrofon och högtalare som används, och han säger sedan att han inte 

upplever fördröjningen som något problem. 

Vidare beskriver han hur lektionsupplägget ser ut. Innan kursstart pratade pedagog A och elev 

A1 om vad kursen ska handla om och innehålla, och i samförstånd med elev A1 har sedan 

pedagog A presenterat ett upplägg de arbetat efter. Pedagog A har innan lektionen skickat 

tabulaturer eller noter via e-mail och eleven poängterar också att övningar har skickats under 

lektionens gång. Elev A1 framhåller som mest positivt att pedagog A efter genomförd lektion 

öppnat upp en privat Youtube-kanal där elev A1 haft möjlighet att gå in när som helst för att 

se en sammanfattning av tidigare genomförda lektioner och övningar. 

Elev A1 är positiv till webbaserade instrumentallektioner och menar att ur ett geografiskt 

perspektiv är det väldigt bra då läraren kan sitta på en helt annan ort. Sedan menar han att det 

inte är ett lika stort  tagande att ” ka hem efter jobbet, packa gitarren och dra iv g” d  m nga 

timmar går förlorade bara på själva resandet. Han tycker det blir väldigt effektivt att ha 

undervisningen hemma. De nackdelar han nämner är att han inte får samma överblick som i 

ett klassrum eftersom det då blir tvådimensionellt. Elev A1 exemplifierar detta genom att 

berätta att om han står bredvid pedagogen kan han gå fram och verkligen titta på greppbrädan 

om det är någonting han undrar över. 
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Som avslutning säger elev A1 att om han enbart skulle tänka på undervisningstimmen är 

lektioner i ett klassrum att föredra, men om han lägger till tidsåtgång för resande tycker 

eleven att internetbaserade lektioner är att föredra. Dock hade en kombination varit bäst, och 

då med ett fysiskt möte var tionde gång. 

 

5.3.2 Elev A2 

Elev A2 är en kvinna på 37 år. Hon har spelat gitarr av och till under 20 år. Hon har fått 

instrumentallektioner i grundskolan och har på senare tid även börjat ta lektioner över 

internet. 

Elev A2 beskriver de webbaserade lektionerna som att pedagog A skickar e-mail med 

övningar som hon tittat på innan själva lektionen. Mycket ansvar ligger på eleven själv och 

hon upplever formatet som öppen kommunikation. Övningarna är uppbyggda så att pedagog 

A direkt ser ifall elev A2 behöver mer hjälp med något moment. Pedagog A lägger efter 

avslutad lektion även upp en video med en kortare sammanfattning av övningar och moment 

på en privat Youtube kanal. 

Vidare berättar elev A2 att hon inte har upplevt speciellt mycket negativt med den tekniska 

biten, någon enstaka gång har Skype ”kraschat” och hon har själv haft problem med den egna 

datorutrustningen, i detta fall sina högtalare. Hon berättar då att pedagog A har stor kunskap 

om detta och kunde hjälpa henne få ordning på problemet. Ljudet anser hon vara av god 

karaktär ”det k nns ju n stan som att han sitter h r i rummet” och po ngterar att med bild blir 

uppfattningen bättre. Hon fortsätter vidare med att berätta att hon inte upplevt någon 

fördröjning av ljudet. 

Skillnaden mellan instrumentallektioner i ett klassrum och över internet tror elev A2 beror 

väldigt mycket på hur pedagogen är och på vilken nivå eleven ligger på. Hon menar att som 

nybörjare kan det vara lättare att ha undervisning i ett fysiskt klassrum, men som för henne 

som går en fortsättningskurs, är webbaserade lektioner ett bra format. Speciellt eftersom det 

finns en större chans att bestämma över sina tider och hon inte är bunden till en särskild tid. 

Elev A2 fortsätter att berätta om överblicken i ett klassrum där det finns en möjlighet att själv 

styra var fokus ska läggas medan det över internet blir upp till pedagogen att bestämma vad 

eleven ska se. Den stora fördelen med lektioner över internet är att elev och pedagog blir 

geografiskt obundna och kan sitta var som helst i världen. 

Som avslutning säger elev A2 att lektioner i ett klassrum hade varit att föredra. Hon anser att 

den fysiska närvaron i ett klassrum gör det enklare att koncentrera sig helt på uppgiften. Hon 

menar att hemma finns allt för mycket i miljön som distraherar, men anledningen till att hon 

valt just detta lektionsformat är just för att ha större möjlighet att styra tiden själv. 

 
 
 
 



23 

 

5.3.3 Elev B1 

Elev B1 är en man på 25 år. Han har spelat munspel i sju år. Han har tagit lektioner både i ett 

klassrum och över internet. 

Elev B1 anser att det inte är någon större skillnad mellan instrumentallektioner i ett klassrum 

jämfört med de över internet. I stället för att få papper i handen under lektionen får eleven 

skickat övningarna till sig via e-mail. Han brukar då gå igenom dessa innan lektionen för att 

vara förberedd, och elev B1 menar att inför nästkommande lektion gör pedagog B en slags 

uppföljning för att se hur det gått innan de går vidare. Han brukar även få ljudfiler skickade, 

så kallade backtracks, för att kunna spela till ackompanjemang mellan och under lektionerna. 

Vidare säger han att internetuppkopplingen är viktig. Han menar att det kan vara bra att 

fundera över kvalitén på uppkopplingen i hemmet och om denna inte är tillräckligt bra, då 

förflytta sig någonstans där det finns stabilt internet. Detta eftersom att en dålig uppkoppling 

kan försämra ljudkvalitén och själva känslan i spelet. 

Elev B1 menar vidare att den största fördelen med webbaserade instrumentallektioner är att 

läraren kan befinna sig vart som helst, han kan ta lektioner av någon i USA utan att behöva 

tänka på hur han ska ta sig dit och tillbaka, och just detta tycker elev B1 överväger de hinder 

som kan uppstå. De nackdelar han kommer att tänka på är att han tycker att kontakten 

försämras lite över internet. Lektioner i ett klassrum är lite närmare och ”lite enklare”. 

Som avslutning tycker elev B1 att även om internetbaserade lektioner är smidigt ur ett 

geografiskt perspektiv, är en kombination mellan dessa två lektionsformer det bästa på så sätt 

att några lektioner sker över internet men att sedan även en eller två lektioner sker i ett 

klassrum. Då ges en möjlighet träffa pedagogen i verkligheten och även känna efter om det är 

någon skillnad mellan de olika lektionsformaten. 

 

5.3.4 Elev B2 

Elev B2 är en man på 18 år. Han har spelat munspel i ungefär fyra år. Han har tagit lektioner 

både i ett klassrum och över internet. 

Elev B2 beskriver de internetbaserade lektionerna så att innan lektionen börjar, har han fått 

övningar och ljudfiler skickade till sig via e-mail som han går igenom och övar på. När 

lektionen väl genomförs kollar pedagog B att elev B2 verkar ha förstått, och är det några 

oklarheter stannar de upp och repeterar ännu en gång. Elev B2 upplever att det är mycket upp 

till honom vad han vill lära sig och det beskriver han som någonting positivt.  

Det rent tekniska tycker elev B2 fungerar väldigt bra. Pedagog B har en bra mikrofon och 

högtalare så det låter bra. Själv har han köpt en i-Rig mikrofon och ett par hörlurar. Den enda 

nackdelen han kan komma på är att han har problem med sin webkamera, men de har löst det 

genom att elev B2 använder sin telefon för själva Skype kontakten, samtidigt som han har 

igång sin dator om pedagog B skickar övningar via e-mail.  
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Elev B2 upplever inga direkta skillnader i lärandet mellan lektioner i ett klassrum och 

lektioner över internet. Han tycker internetbaserade instrumentallektioner är smidigare 

eftersom han inte fysiskt behöver ta sig iväg någonstans utan behöver bara starta upp 

utrustningen hemma. Han funderar vidare i banorna om vad han helst skulle vilja ha och 

kommer fram till att på grund möjligheten att kunna ta lektioner av en pedagog som bor vart 

som helst i världen är internetlektioner väldigt bra. Dock är det trevligt att ibland ha lektioner 

i ett klassrum där det finns riktiga instrument som ackompanjerar. Han anser det inte heller 

nödvändigt att behöva träffa pedagogen då själva Skype-kontakten fungerar bra. 

 

5.4 Elevernas överensstämmande uppfattningar 

Precis som i pedagogernas uppfattningar finns det många likheter mellan elevernas 

individuella uppfattningar. Alla elever beskriver hur de haft möjlighet att själv påverka vad de 

vill lära sig under kursen, de anser att ett stort ansvar ligger på dem själva, vad de vill lära sig 

och i vilken takt, och att pedagogerna är lyhörda för deras önskemål och frågor. De fortsätter 

sedan att beskriva hur själva kontakten ser ut när kursen väl startat. De får övningar med 

tabulaturer, noter och ljudinspelningar skickade till sig via e-mejl som de går igenom innan 

lektionen för att vara förberedda. Även under lektionens gång skickar pedagogerna över 

material och övningarna är oftast uppbyggda så att pedagogen snabbt ser ifall eleven behöver 

repetition på något moment.  

En annan enig uppfattning är att internetundervisningens lektionsformat kräver en tydlighet i 

hur, och vad som sägs. Att ställa många frågor är viktigt för att vara säker på att rätt 

information om hur exempelvis övningen ska genomföras går fram.  

Alla elever är överens om att ur ett tekniskt perspektiv är faktorer som bra dator, mikrofon, 

högtalare samt fungerande internetuppkoppling viktiga. Detta för att få en stabil bild och bra 

ljudkvalité, lite ljudfördröjning och ökad känsla i spelet. Alla elever använder sig av 

programmet Skype som de tycker är ett enkelt och väl fungerande program. Dock har alla vid 

något tillfälle upplevt att det kraschat eller på annat sätt hackat, men det är sällsynt. Alla 

upplever ljudet från pedagogerna som väldigt bra, det är nästan som han sitter i samma rum 

säger elev A2. En annan likhet eleverna beskriver är att de inte upplever någon fördröjning. 

Ingen av pedagogernas elever har märkt av några tekniska hinder som gör att ljudet försvårar 

att spela tillsammans över internet.  

Den geografiska friheten är något som alla elever är väldigt positiva till. De menar att de i 

princip kan ta instrumentallektioner av vem som helst i världen genom internet utan att 

behöva tänka på resor och annat som uppstår runt omkring. En annan aspekt är smidigheten 

med webbaserade lektioner som eleverna är eniga om, det går inte bort flera timmar till att 

resa till och från lektionen som om den skulle hållas i ett fysiskt klassrum, och eleverna kan 

lättare styra när lektionen ska ske i stället för samma utsatta tid en viss dag varje vecka. Sett 

till just tiden innan själva lektionstimmen som inte försvinner på grund av resor är alla eniga 

att webbaserade lektioner är att föredra. 
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5.4.1 Skillnader mellan elevernas uppfattningar 

Det finns en del skillnader mellan elevernas uppfattningar angående instrumentallektioner i ett 

fysiskt klassrum i jämförelse med lektioner över internet. Elev A1, A2 och B2 menar att 

närheten försvinner lite när lektioner bedrivs över internet och att det blir svårare att verkligen 

ta tag i moment om det är något de undrar över. Vidare menar de att lektioner med 

webkamera blir tvådimensionella och att det då är upp till pedagogen att styra vad eleven ska 

se. I ett klassrum finns en större överblick och det finns ökade möjligheter att själv styra över 

vilken information som ska tas in, ”man kan verkligen g  fram och nosa p  greppbr dan” 

beskriver elev A1. Elev B1 är inne på samma spår och menar att kontakten försämras över 

internet, ”det är lättare och enklare i ett klassrum” säger han. Elev A2 tror att det är mycket 

upp till hur pedagogen är, för hur bra lektionerna blir och det omfattar både i klassrum och 

över internet. Hon tror vidare att det är mer lämpligt som nybörjare att ha lektioner i ett 

fysiskt klassrum. Elev B2 däremot, har inte alls märkt av detta utan tycker inte det är någon 

skillnad mellan att få lektioner i ett klassrum eller över internet. 

En annan skillnad är att elev A1 och A2 efter genomförd lektion har fått tillgång till en privat 

Youtube-kanal där moment och övningar sammanfattats från lektionen, allt för att förenkla 

elevens övning inför nästa tillfälle. Detta nämner inte elev B1 och B2 viket kan antas bero på 

att de inte har haft tillgång till detta. 

Elev A1 och B2 anser att en kombination mellan lektioner via internet och lektioner i ett 

klassrum vore det bästa, kanske en lektion i ett klassrum var tionde gång. Då får eleven även 

träffa pedagogen på riktigt samt känna om det känns eller låter annorlunda mot vad eleven 

upplevt över internet. Elev A2 tycker dock att lektioner i ett fysiskt klassrum är att föredra då 

det finns för många aspekter som kan vara distraherande i hemmet. Elev B2 anser att 

webbaserade lektioner är det bästa och kommer fortsätta på det sättet. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

När samtliga informanters erfarenheter och uppfattningar av webbaserade och traditionella 

instrumentallektioner sammanställts och tolkats syns en hel del likheter. Alla informanter 

upplever att den undervisning som sker via internet kräver en stor tydlighet i den muntliga 

kommunikationen. Eleverna beskriver det som att de har ett ansvar att ställa många frågor och 

under lektionens gång kontinuerligt försäkra sig om att de har förstått rätt. Detta är viktigt för 

att lektionen ska bli kvalitativ och att inga missförstånd ska ske. Även pedagogerna menar att 

en tydlighet i talspråket är viktig inom den webbaserade undervisningen och drar paralleller 

till den traditionella undervisningen där kommunikationen genom kroppsspråk ofta är lika 

betydande som den muntliga kommunikationen. I den webbaserade undervisningen försvinner 

ofta möjligheten att läsa av eleverna via kroppsspråk. 

Informanterna är även överens om att kvalitén på de tekniska verktygen är viktig för att 

lektionerna över internet ska kunna genomföras på bästa möjliga vis. Det är främst kvalitén på 
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dator, internetuppkoppling, mikrofon och webkamera som nämns. En klar slutsats som kan 

dras av informanternas upplevelser är att pedagogernas ljud och bildkvalité är fullt tillräcklig 

för att kunna genomföra bra instrumentallektioner men att elevernas tekniska utrustning, i 

vissa fall, skulle behöva uppgraderas för att den tekniska biten inte ska utgöra ett hinder för 

undervisningen. Informanterna nämner även att överföringen av undervisningsmaterial över 

e-mail fungerar bra och varken pedagoger eller elever ser någon märkbar skillnad mellan 

webbaserade och traditionella lektioner i denna aspekt. Den enda skillnaden menar de består 

av att pappersdokumenten från den traditionella undervisningen byts ut mot digitala dokument 

i den webbaserade undervisningen. 

Det geografiska oberoendet är en aspekt av den webbaserade undervisningen som 

informanterna ser väldigt positivt på. De fördelar som de ser med detta kan delas in i två delar 

där den första delen har att göra med den ökade möjligheten till kommunikation. Denna 

möjlighet gör att elever kan ta lektioner av vilken pedagog de vill oberoende av geografiskt 

avstånd samtidigt som pedagogernas tillgång till elevunderlag blir större. Den andra delen 

handlar om bekvämligheten den webbaserade undervisningen medför. Både pedagoger och 

elever upplever att de sparar tid och energi genom att inte behöva transportera sig till 

exempelvis en skola för att ha lektion samtidigt som det tycker att det är avslappnande att 

kunna genomföra lektionerna i det egna hemmet. 

En intressant del i intervjuanalyserna är pedagogernas och elevernas skilda upplevelser av 

latency i kommunikation via internet. Pedagogerna upplever detta som en av de största 

skillnaderna mellan webbaserade och traditionella instrumentallektioner. Pedagogerna 

upplever inte nödvändigtvis detta som ett problem men menar ändå att det är något som de 

behöver kompensera för om undervisningen ska kunna genomföras på samma villkor som i 

traditionella lektioner. Eleverna har däremot inte upplevt några bekymmer med detta och de 

flesta eleverna säger till och med att det inte ens existerar någon märkbar fördröjning av ljudet 

i de webbaserade instrumentallektionerna. 

Vad det gäller informanternas erfarenhet av traditionella instrumentallektioner skiljer det en 

del mellan pedagogernas och elevernas erfarenheter. Båda pedagogerna har erfarenhet av att 

arbeta med instrumentalundervisning inom skolan, men när det kommer till eleverna har inte 

alla erfarenhet av traditionella instrumentallektioner och av de som har det är erfarenheten 

inte så stor. Med detta i åtanke är det intressant att pedagogerna i högre grad än eleverna 

föredrar den webbaserade undervisningen framför den traditionella. 
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6.  Diskussion 

Vår diskussion har vi delat in i två huvudrubriker; metoddiskussion och resultatdiskussion.     

I metoddiskussionen reflekterar vi över hur intervjuerna har gått samt vad vi kunde gjort 

annorlunda. Vi granskar även kritiskt arbetet och fastställer trovärdigheten i undersökningen. 

Under rubriken resultatdiskussion diskuterar vi kring resultatet och knyter detta till tidigare 

forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Orsaken till vårt val av kvalitativa intervjuer som metod berodde på att forskningsfrågorna 

kräver en förståelse för innebörden av pedagogers och elevers uppfattningar av traditionell 

och webbaserad undervisning. För att vi själva skulle få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna inledde vi arbetet genom att gå igenom tidigare forskning inom områden som var 

intressanta för ämnet. Detta gjordes i enlighet med Patel och Davidson (2003) som menar att 

kunskap om problemområden bör inhämtas innan intervjuerna genomförs. När vi ansåg att vi 

hade tillräckligt goda kunskaper i ämnet utformade vi intervjufrågorna och genomförde en 

pilotintervju för att se hur frågorna fungerade i praktiken. Detta ansåg vi vara viktigt i 

förarbetet inför utförandet av intervjuerna eftersom att ”En intervjuare bör vara kunnig p  det 

område som är föremål för undersökningen, behärska konsten att samtala, ha språkkänsla och 

ett öra för intervjupersonens speciella sätt att uttrycka sig.” (Kvale, 1997, s. 136). Just konsten 

att samtala var svårare än vi hade väntat oss. I pilotintervjun märkte vi ofta att vi stakade oss i 

språket och inte lade tillräckligt mycket fokus på de svar vi fick. De erfarenheter som 

pilotintervjun gav oss gjorde att utförandet av de riktiga intervjuerna blev lite bättre, men 

samtidigt hade det nog behövts ytterligare övning i form av fler pilotintervjuer för att vi skulle 

ha blivit bekväma i rollen som intervjuare. En annan sak vi har funderat över är beslutet att 

dela upp ansvaret för de olika intervjuerna som togs efter pilotintervjuen. Om vi ska vara 

efterkloka hade det kanske varit bättre om vi hade samarbetat mer i intervjuerna för att på så 

vis kunnat hjälpa varandra och kanske fått fram fler följdfrågor som kunde ha varit 

intressanta. 

De största svårigheterna som vi har upplevt med kvalitativa intervjuer har mycket att göra 

med att få informanterna att utveckla sina resonemang. Vi har försökt att forma intervjuerna 

efter de kvalitéskriterier som Kvale (1997) tar upp, det vill säga korta intervjufrågor som leder 

till långa, spontana och relevanta svar från den intervjuade. Detta har gått relativt bra när vi 

intervjuat pedagogerna men varit svårare i elevintervjuerna. Anledningen till varför det blivit 

så här kan ha att göra med att pedagogernas erfarenhet kring både traditionell och 

webbaserade instrumentallektioner är mycket större än elevernas erfarenheter och att de av 

den anledningen kan föra mer utvecklade diskussioner kring våra intervjufrågor. Pedagogerna 

har antagligen, till skillnad från eleverna, även en automatisk förståelse för vad vi var ute efter 

i intervjuerna då de är väl insatta i ämnet samt har läst samma utbildning som oss. Med detta i 
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åtanke kanske det hade varit mer effektivt att forma elevintervjuerna så att de bestod av ett 

större antal, mer direkta frågor. Exempelvis har vi nu i efterhand, utifrån det resultat vi fått, 

sett att det skulle varit till gagn för vårt resultat om vi i högre utsträckning ställt mer direkta 

frågor om hur det musikaliska samspelet går till under webbaserade lektioner. På så vis hade 

vi kanske även i elevintervjuerna fått fram den faktor som pedagogerna menar att latency 

utgör. Istället för att ställa frågan; Har du märkt av några hinder i den webbaserade 

undervisningen som beror på tekniken? hade kunde vi exempelvis ha ställt frågor av 

karaktären; Hur går det musikaliska samspelet till i de webbaserade lektionerna? Brukar 

pedagogen ackompanjera eleven under lektionen? med mera. 

I urvalet av informanter var det viktigt för oss att intervjupersonerna hade tillräcklig 

erfarenhet inom både den traditionella instrumentalundervisningen och den webbaserade 

instrumentalundervisningen för att kunna resonera kring skillnader samt fördelar och 

nackdelar i de respektive undervisningsformaten. Detta tycker vi att vi lyckats bra med när det 

kommer till valet av pedagoger men när det gäller eleverna hade vi helst sett en större 

erfarenhet av exempelvis lektioner inom den kommunala musikskolan. Anledningen till detta 

tror vi beror på att vi inte hade lika stor möjlighet att påverka valet av elever, vi var 

begränsade till de elever som pedagogerna för närvarande bedrev webbaserade 

instrumentallektioner med. Eftersom urvalet av pedagoger skedde innan urvalet av elever 

kunde vi kanske ha hört oss för med olika pedagoger först för att få en bild av vilka elever 

som fanns tillgängliga. Sedan kunde vi ha baserat vårt urval av pedagoger utifrån eleverna. På 

så vis hade vi själva haft större inflytande över urvalet av samtliga informanter. Det hade till 

exempel varit intressant om vi haft större skillnader mellan elevinformanternas åldrar. Hade 

elever i grundskolan haft samma tankar som de vuxna elever vi intervjuade? De kommunala 

musikskolorna erbjuder idag undervisning till elever från grundskolan upp till gymnasiet. I 

vissa kommuner kan undervisningen fortgå ända upp till 25 år, kanske även mer beroende på 

musikskola. Utifrån vår egen erfarenhet som både elever och verksamma 

instrumentalpedagoger ser vi inte någon större skillnad mellan den pedagogik som används 

för äldre och yngre elever. Styrdokumenten för gymnasieskolan och de kommunala 

musikskolorna är till exempel inte åldersbaserade utan kunskapsbaserade. Dock hade det varit 

intressant att ta reda på och jämföra skillnader i datavanor samt behovet av mänsklig 

interaktion i ett fysiskt rum. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut mellan de olika 

åldersgrupperna?  

En annan nackdel med vår begränsade tillgång till elevinformanter är att det kan ses som 

troligt att pedagogerna ville ge en så positiv bild som möjligt av sin verksamhet och därmed 

först och främst hörde sig för med de elever som var mest positivt inställda till webbaserad 

instrumentalundervisning. Vi har heller inte fått tillgång till de elever som börjat med 

webbaserade lektioner men valt att inte fortsätta med dem och det kan även här ses som troligt 

att dessa elever är mindre positivt inställda till undervisning via internet. Med detta i åtanke är 

det inte säkert att den positiva inställning som våra elevinformanter har till webbaserad 

undervisning kan ses som representativ för en större mängd elever.  
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Om vi bortser från denna aspekt av urvalet som vi inte haft möjlighet att påverka är vi överlag 

ändå nöjda med valet av informanter, samtliga var samarbetsvilliga och hade mycket 

intressant att säga. 

Analyserandet av intervjuerna blev på många sätt enklare än vad vi hade förväntat oss, detta 

berodde kanske främst på att informanternas svar i hög grad stämde överens med varandra. 

Det gjorde i sin tur att det blev enklare att dra slutsatser och se röda trådar i de samlade 

intervjuerna. Efter att intervjuerna transkriberats läste vi igenom dem ett flertal gånger och 

punktade upp de centrala teman som informanterna fokuserat på. Genom att göra detta blev 

det enklare för oss att sålla bort information som inte var intressanta för våra forskningsfrågor. 

En tanke som vi hade i ett tidigt stadie av arbetet var att vi skulle komplettera intervjuerna 

med observationer av både traditionella och webbaserade instrumentallektioner. Vi tror att 

detta hade tillfört en ny dimension i analyserandet då det hade gett oss möjligheten att med 

egna ögon se vilka skillnader som finns mellan undervisningsformaten. Det hade varit 

intressant att jämföra våra egna observationer med informanternas uppfattningar. Intervjuerna 

fokuserar i väldigt hög grad på informanternas egna uppfattningar och kanske hade 

observationer kunnat visa på hur dessa uppfattningar stämmer med verkligheten. Hur kommer 

det sig till exempel att pedagogerna upplever ljudfördröjningen som en av de största 

skillnaderna mellan traditionell och webbaserad undervisning medan eleverna knappt har 

märkt av detta? Observationer hade kanske gett svar på den frågan. Tyvärr var genomförandet 

av observationer inte möjligt eftersom informanterna var utspridda över hela landet. 

Alternativet hade varit att enbart välja informanter som befann sig i Piteås närområde men det 

är inte säkert att detta hade varit möjligt på grund av att webbaserad instrumentalundervisning 

fortfarande är relativt ovanligt. 

 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 

Syftet med denna studie var att få en uppfattning om pedagogers och elevers uppfattning om 

webbaserad instrumentalundervisning i jämförelse med traditionell instrumentalundervisning 

och på så vis få fram mönster i dessa uppfattningar som tyder på fördelar och nackdelar i de 

två undervisningsformaten. När vi har utfört våra intervjuer har detta syfte hela tiden funnits 

med som en röd tråd. Reliabiliteten i studien har vi försökt säkra i enlighet med Kvale (1997) 

genom att vara konsekventa i intervjuerna och inte använda oss av alltför ledande frågor. Vi 

har strävat efter att intervjusituationen ska vara lika för samtliga informanter samtidigt som vi 

har försökt att påverka deras svar och utlägg så lite som möjligt. I vissa fall har det varit svårt 

att inte ha en ledande roll som intervjuare på grund av att informanternas svar inte har varit så 

omfattande som vi trodde att de skulle vara. Orsaken till detta är antagligen att det finns 

skillnader mellan pedagoger och elever som intervjupersoner. För pedagoger är det naturligt 

att reflektera över undervisningen och lektionsformat men detta är inte lika självklart för 

elever och detta är något vi borde ha tänkt på när vi gjorde intervjufrågorna. Detta har 

inneburit att vissa intervjuer omedvetet har blivit lite mer styrda men vi anser att dessa 
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intervjuer ändå är tillförlitliga eftersom de visar på liknande resultat som de intervjuer där 

informanterna inte var lika styrda.  

För att säkerhetsställa validiteten har vi i utförandet och analyserandet av intervjuerna hela 

tiden haft forskningsfrågorna i bakhuvudet. Intervjufrågorna var utformade så att de skulle 

fokusera på det vi ville undersöka. Validitetsbegreppet är dock lite oklart i vårt arbete 

eftersom vi använde oss av kvalitativa intervjuer där vi helst inte ville styra frågorna för 

mycket utan istället låta informanterna göra sina egna tolkningar av intervjufrågorna och på så 

vis ge oss en bättre bild av deras egna uppfattningar. Detta är förenligt med det Trost (2010) 

påpekar angående problematiken med validitetsbegreppet i kvalitativa intervjuer. 

På grund av att webbaserad instrumentalundervisning fortfarande är relativt nytt och inte 

praktiseras av alltför många verksamma pedagoger hade vi vissa problem med att hitta 

informanter, i slutändan blev det två pedagoger och fyra elever. Ett större antal informanter 

hade kanske varit att föredra då det hade gett oss mer material att analysera och i högre grad 

säkerhetsställt informanterna som representativa för övriga pedagoger och elever. Dock kan vi 

se så pass många likheter i informanternas upplevelser att vi ändå tror att resultatet kan ses 

som representativt för en större mängd pedagoger och elever än de vi har intervjuat och att 

resultatet därmed är trovärdigt. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi ville i vår studie få en djupare kunskap inom ämnet webbaserad instrumentalundervisning 

eftersom vi tycker att detta är ett intressant ämne och tror den tekniska utvecklingen kommer 

innebära att lektioner via internet blir allt vanligare med tiden. Det mest intressanta 

utvecklingsområdet vi såg i inledningen av arbetet var användandet av instrumentallektioner 

via internet i skolan. Om vi utgår från de resonemang som Holgersson (2011) för kring 

pedagogens personliga och musikaliska kvalitéers betydelse för elevernas utveckling och 

engagemang inom instrumentalundervisningen skulle en så stor tillgång som möjligt till 

pedagoger med olika spetskompetenser vara önskvärd. En utveckling inom skolan som går 

mot en ökad tillgång till pedagoger skulle innebära fler möjligheter för elever i 

gymnasieskolan och de kommunala musikskolorna. Kanske skulle det vara problematiskt att 

införa fler valmöjligheter inom varje instrument då det skulle innebära att skolorna måste 

anställa fler pedagoger inom samma ämne och då kanske blir tvingade att skära ner i de 

befintliga pedagogernas tjänster. Däremot tror vi att det skulle vara bra om skolorna kunde 

erbjuda lektioner på mindre vanliga instrument som ingen av skolornas befintliga pedagoger 

har kompetens för att undervisa i. Detta är något som de webbaserade instrumentallektionerna 

kan erbjuda och utifrån de intervjuer vi gjort kan vi även se att detta är en av de största 

fördelarna med webbaserad undervisning. I samtliga intervjuer har fördelen med att inte vara 

beroende av pedagogers eller elevers geografiska position nämnts.  

Eftersom att den webbaserade undervisningen fortfarande är i ett relativt tidigt stadie i sin 

utveckling kan ett antagande att det finns stora utrymmen för förbättring göras. Vår 
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förhoppning var därför att våra forskningsfrågor slutligen skulle resultera i en bild av hur 

webbaserade instrumentallektioner står sig i förhållande till traditionella instrumentallektioner 

samt vilka områden som eventuellt behöver förbättras och hur denna förbättring borde ske. Vi 

ska fortsätta diskutera de slutsatser och lärdomar vi dragit i rubriker som vi anser speglar de 

viktigaste frågorna i studien. 

 

6.2.1 Det fysiska rummets för och nackdelar 

Utifrån tidigare forskning och resultatet av våra intervjuer tycker vi att den stora fördelen med 

det avskaffandet av det fysiska rummet i den webbaserade undervisningen är det geografiska 

oberoendet. I resultatet av intervjuerna kan vi se att både pedagoger och elever ser det som en 

fördel att de inte behöver ta sig till en skola eller någon annan lokal för att ha lektion. Den 

fördel som vi tidigare nämnt där eleverna ser en möjlighet att kunna välja bland ett större 

antal pedagoger i den webbaserade undervisningen är även förenlig med de resonemang som 

Holgersson (2011) och Mills (2004) för kring de enskilda pedagogernas betydelse för 

elevernas val av skola. Detta är något som även pedagoger kan dra fördel av eftersom att 

upptagningsområdet av elever blir större. Enligt vår erfarenhet är det geografiska oberoendet 

något som nästan uteslutande utnyttjas inom privatundervisning och högre musikutbildningar 

men det skulle vara intressant att se om detta skulle kunna användas inom gymnasie- och 

kommunala musikskolan också. Vi kommer att gå in på detta ämne djupare lite senare i 

diskussionen. 

Även om oberoendet av det fysiska rummet kan vara positivt i den bemärkelse som vi 

beskrivit ovan kan det även medföra en hel del svårigheter. Alerby och Hörnqvist (2005) 

konstaterar att både pedagoger och elever ser skolans fysiska miljö är en viktig faktor i 

undervisning och lärande och frågan vi ställer oss då är; Hur påverkas den webbaserade 

instrumentalundervisningen av detta? I den traditionella undervisningen är det fysiska rummet 

som både pedagogen och eleven befinner sig i alltid närvarande men när undervisningen sker 

via internet försvinner detta rum. Utifrån Alerby och Hörnqvists undersökning borde den 

webbaserade undervisningen förlora en del viktiga aspekter av lärandet som därmed måste 

kompenseras för på något sätt, men samtidigt upplever inte de pedagoger som vi intervjuat 

några större skillnader i hur de undervisar i de olika lektionsformaten. Pedagogerna beskriver 

skillnaden som att mötet mellan pedagog och elev i den webbaserade undervisningen ser ut på 

samma sätt som i den traditionella undervisningen, bara det att mötet sker via webkamera. 

Kanske kan vi här dra slutsatsen att mötet inte har så mycket att göra med det fysiska rummet 

i sig utan snarare har att göra med kontakten mellan pedagog och elev. Ett annat sätt att tolka 

detta på är att se till Axelsson (2004) som beskriver hur det traditionella klassrummet idag 

ofta ersätts med nya, virtuella lärandemiljöer. Inom skolans lokaler finns det, från skolans 

sida, i regel en pedagogisk tanke bakom den rumsliga gestaltningen men om vi ser på 

lärandemiljöer och studierum utifrån Axelssons resonemang blir skolans eller pedagogens 

möjligheter att påverka miljön mindre. Det blir då istället elevernas ansvar att skapa goda 

lärandemiljöer för sig själva. I de fall där eleven tar lektioner från det egna hemmet tänker vi 
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oss att förutsättningar för en god lärandemiljö, först och främst handlar om att undanröja 

störningsmoment som till exempel mobiltelefoner, tv-spel eller vänner och familj som stör. Vi 

har inte fått med denna aspekt i våra elevintervjuer men om vi hade gjort om intervjuerna 

hade det varit intressant att se hur mycket eleverna tänker på detta, om de tänker på det 

överhuvudtaget? Vi har även funderat en del kring hur det hade sett ut om elevinformanterna 

varit yngre. Inom de kommunala musikskolorna så är de flesta eleverna yngre än 15 år och då 

kan vi spekulera i hur betydelsen av det fysiska rummet skiljer sig mellan äldre och yngre 

elever. Antagligen så spelar den mänskliga interaktionen i ett fysiskt rum en stor roll för yngre 

elevers lärande, särskilt för de allra yngsta eleverna. Om detta antagande stämmer så skulle 

det kanske inte vara lämpligt att använda sig utav webbaserad undervisning när det gäller 

yngre elever. 

Om vi ser till informanternas uppfattningar utifrån ett genusperspektiv är det intressant att den 

enda kvinnan av våra informanter också är den enda som ser hemmiljön som ett störande 

moment. Kanske kan detta ha att göra med att hemmiljön tenderar att vara en avkopplande 

miljö för männen medan kvinnor ofta upplever vistelsen i hemmet som ett andra arbete.  

En annan intressant aspekt av rummets betydelse är vilka möjligheter som finns att påverka 

det virtuella rummet. Det borde rimligen gå att forma virtuella rum och forma dem efter 

pedagogiska ramar på samma vis som klassrummen inreds för att stimulera lärande. Genom 

att skapa sådana rum tror vi att följderna av detta inte bara skulle kunna främja lärandet utan 

även kunna motverka den känsla av isolation som Howell (2001) menar kan uppstå när 

kommunikation sker över internet istället för genom fysisk interaktion mellan människor. 

Angående just interaktionen mellan människor i den traditionella undervisningen visar 

pedagogintervjuerna på att ett vanligt förekommande pedagogiskt verktyg inom traditionella 

instrumentallektioner försvinner i webbaserade instrumentallektioner, nämligen möjligheten 

att handgripligen kunna demonstrera och korrigera. Detta är direkt relaterat till avsaknaden av 

det fysiska rummet och det kräver att pedagogerna kompenserar genom att använda sig av nya 

undervisningsmetoder. 

 

6.2.2 Pedagogernas undervisningsmetoder 

Vi har inte hittat någon forskning som behandlar metodiken i webbaserad instrumental-

undervisning men däremot finns det en del forskning om instrumentalundervisning i 

allmänhet. Den praktisk-empiriska samt instrumental-tekniska metoden som Holgersson 

(2011) menar utgör grunden för dagens instrumentalundervisning bygger på en kombination 

av gehörsbaserat lärande och lärande från notbaserade övningar. Detta stämmer överens med 

våra egna, såväl som de intervjuade pedagogernas uppfattning om hur vi bedriver 

instrumentalundervisning. Till exempel ser en typisk instrumentallektion ofta ut som följande; 

pedagogen använder sig utav gehörsbaserad undervisning under lektionen i form av att eleven 

får lära sig genom att lyssna och imitera och sedan får eleven även tillgång till tryckt material 

som denne kan använda sig av i övningen mellan lektionerna. Detta syftar till de traditionella 
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instrumentallektionerna men kan pedagoger använda sig av samma upplägg i webbaserade 

instrumentallektioner? 

Resultatet av de intervjuer vi gjort visar på att det finns vissa moment och didaktiska metoder 

i instrumentalundervisningen som försvinner eller försvåras när undervisningen sker via 

internet. Den avsaknad av handgriplig demonstration och korrigering som de båda 

pedagogerna nämner är ett exempel på detta. Om den webbaserade undervisningen ska kunna 

ses som ett fullgott alternativ till den traditionella undervisningen anser vi att det som faller 

bort i kommunikationen via internet måste kompenseras för. Om det inte går att lösa med 

tekniska medel måste kompensationen ske på ett pedagogiskt plan. Just det problem som har 

att göra med demonstration och korrigering menar de intervjuade pedagogerna att de kan lösa 

genom att ersätta den handgripliga delen från den traditionella undervisningen med att 

demonstrera och korrigera via ord. Det är intressant att koppla detta till de resonemang som 

Rostvall och West (2003) för kring de konsekvenser som uppstår när pedagoger berättar hur 

eleverna ska spela istället för att faktiskt visa hur de ska spela. Rostvall och West menar att 

eleverna i dessa fall tvingas lita till sina egna förkunskaper och aldrig lär sig hur det 

egentligen ska låta. Kan detta vara ett problem i den webbaserade undervisningen? Det 

behöver inte nödvändigtvis vara det. I de situationer som Rostvall och West nämner är det ett 

omedvetet val av lärarna att prata mer än vad de spelar och demonstrerar vilket inte är fallet 

med de pedagoger som vi intervjuat. Det intryck som vi fick av intervjuerna var att båda 

pedagogerna hade reflekterat mycket kring detta och de upplevde det båda som att den 

muntliga delen fungerade bra. En av pedagogerna ansåg det till och med vara mer effektivt att 

demonstrera via ord än handgripligen, så länge det gjordes med en tillräcklig tydlighet. Detta 

beror, enligt honom, på att både han själv och eleverna blir mer lyhörda för vad som sägs och 

även mer uppmärksamma på den andre personen. 

Det verkar finnas en klar åsikt bland våra informanter om att den webbaserade undervisningen 

kräver vissa ändrade förhållningsätt till förmedlingen av kunskap i jämförelse med den 

traditionella undervisningen. Det är inte bara pedagogerna som nämner vikten av den 

muntliga kommunikationen i den webbaserade undervisningen, även eleverna nämner hur 

viktigt talspråket och tydligheten i detta är. Samtliga elever upplever det som viktigt att ställa 

många frågor under lektionens gång för att på så vis försäkra sig om att de förstått 

pedagogerna rätt. Enligt samma princip beskriver pedagogerna hur de i den webbaserade 

undervisningen nästan måste vara övertydliga i sina förklaringar och beskrivningar för att 

försäkra sig om att eleverna förstår dem rätt. Om vi utgår från att informanternas 

uppfattningar stämmer överens med verkligheten går det att kompensera för saknaden av den 

fysiska interaktionen med muntlig kommunikation, så länge pedagoger och elever är 

medvetna om detta. Dessa resonemang stämmer väl överens med Fåhræus (2004) resonemang 

kring vikten av pedagogers tydlighet i den muntliga kommunikationen. 

Problemet med latency återkommer vid upprepade tillfällen under våra intervjuer. Det är 

tydligt att pedagogerna måste komma på lösningar för att komma runt detta. Problemet i sig 

består av att den lilla fördröjning av ljudet som uppstår i kommunikation via internet gör det 

omöjligt för pedagogen och eleven att spela tillsammans samtidigt. Som vi nämnt tidigare har 
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båda pedagogerna löst detta genom att skicka backtracks som eleverna kan spela till. Även om 

detta är en lösning som gör att både pedagog och elev kan spela till ackompanjemang under 

lektionerna går det inte att bortse från att det spontana musicerandet försvåras i den 

webbaserade undervisningen vilket även kommer fram i intervjun med en av pedagogerna. 

Detta ser vi som det kanske största hindret för att den webbaserade instrumental-

undervisningen ska kunna utgöra ett fullgott alternativ till den traditionella 

instrumentalundervisningen. Som vi ser det är den enda lösningen på detta problem att 

teknikutvecklingen i framtiden medför lättillgängliga program som kan göra att ljud-

fördröjningen blir så pass liten att den inte märks och att det därmed blir möjligt att musicera 

tillsammans över internet.  

I den här studien var det enbart programmet Skype som undersöktes i och med att samtliga 

informanter använde sig av detta när de bedrev lektioner. Det hade varit intressant att 

undersöka fler program för att på så vis bilda en uppfattning om vilka möjligheter som finns, 

men på grund av bristande tid och resurser var detta inte möjligt. Vi vet dock att problemet 

med latency i kommunikation via internet inte är möjligt att överkomma helt och hållet men 

att det däremot finns möjligheter att minska fördröjningen så pass mycket att den inte blir 

märkbar. Problemet har att göra med hur tillgänglig denna teknik är.  

En annan intressant aspekt som vi upptäckte i intervjuerna var att medan pedagogerna nämnde 

ljudfördröjningen som en stor fråga var det ingen av eleverna som hade reflekterat över detta. 

Den tolkning som vi gjorde av detta var att eleverna helt enkelt inte hade märkt av 

ljudfördröjningen eftersom att pedagogerna använda sig av andra lösningar för att 

ackompanjera eleverna. Eleverna hade således inte upplevt några situationer där fördröjningen 

utgjorde ett problem. Dessutom hade eleverna inte några större erfarenheter av vanliga 

lektioner och kunde därmed inte relatera till hur det musikaliska samspelet sker i den 

traditionella undervisningen. Detta är alltså en egen tolkning men skulle det kunna tolkas på 

något annat sätt? Vi har inte hittat några andra troliga orsaker men det är kanske värt att 

reflektera över. 

Utöver detta resonemang angående latency och dess inverkan på kvalitén i den webbaserade 

undervisningen kan vi utifrån resultatet se att de aspekter av undervisningen som skiljer sig 

mellan traditionell och webbaserad instrumentalundervisning i många fall kräver förändringar 

i både pedagogers och elever arbetsmetoder. Vi kan även se att lösningarna med exempelvis 

backtracks och en ökad medvetenhet i den muntliga kommunikationen är något som samtliga 

informanter anser vara bra lösningar. Den slutsats vi drar av detta är att det går att kompensera 

för de moment från den traditionella undervisningen som försvåras eller försvinner i den 

webbaserade undervisningen. Detta går även att koppla Burnard (2007) som menar att den 

mänskliga kreativiteten i kombination med utvecklandet av digital verktyg utgör grunden för 

en av de mest centrala frågorna inom musikpedagogisk utveckling. 
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6.2.3 Behovet av teknisk utveckling 

Tekniken som idag används när instrumentalundervisning bedrivs via internet är vad vi 

kommit fram till uteslutande mikrofon, högtalare, internet och ett program för videosamtal. 

Även om väldigt mycket har hänt inom IT-utvecklingen finns här rum för vidare utveckling. 

Båda pedagogerna påtalar till exempel att samspelet med deras elever försvinner på grund av 

latency, fördröjning av ljudet. Pedagogerna har båda löst detta problem med att skicka via e-

mail filer med komp som eleverna kan spela till. Även Jukka (2001) påtalar latency som ett 

problem när det kommer till just instrumental undervisningen. Fördröjning av ljudet gör det 

näst intill omöjligt att spela och sjunga tillsammans. Även bilden som skickas kan vara ett 

problem för undervisningen men det kan oftast lösas med en stabil och snabb internet 

uppkoppling. Undersökningen Jukka gjorde är över 10 år gammal. Det kan därför antas att 

saker har förbättrats sen 2001 då IT är ett område som utvecklas väldigt snabbt. I dagsläget 

går det inte att få bort fördröjningen av ljudet helt och på grund av det försvinner just 

samspelet mellan pedagog och elev. Vi kan bara hoppas att framtida forskning och utveckling 

kommer på en lösning på problemet. Om vi tänker kritiskt på hur vi hade kunnat göra 

annorlunda borde vi innan intervjuerna haft en instrumentallektion över internet med 

varandra. Detta hade gett oss mer förståelse för de problem och möjligheter som internetledda 

lektioner ger och hade även kunnat ge oss inspiration till fler intervju frågor inom området 

teknik och behovet av utveckling. 

 

6.2.4 Hur implementeras webbaserad undervisning i skolan?  

Ska skolan, och då tänker vi gymnasieskolan, kunna erbjuda instrumentalundervisning via 

internet, måste kraven som finns i styrdokumenten mötas och undervisningen kunna kopplas 

till dessa dokument. Sett till det centrala innehållet inom kursen instrument och sång 1, finns 

det vissa punkter som kan bli svåra att få med om undervisningen sker helt över internet. Till 

exempel punkten; Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av 

program och medverkande, scennärvaro. Denna punkt blir svår för instrumentalpedagogen att 

få igenom fullt ut om all undervisning sker via internet. Dock skulle en lösning på problemet 

vara att all förberedelse sker med pedagogen över internet, och själva genomförandet kan ske 

in i en annan kurs, med en ansvarig pedagog på plats. Vidare är det små saker som skulle 

kunna försvåras som till exempel instrumentvård, ergonomi och samspel. Dessa punkter går 

att lösa över internet om pedagogen har en bra och förberedd plan men även dessa punkter är 

sådant som kan tillämpas i andra kurser för att på så sätt legitimera instrumental-undervisning 

via internet. Rostvall och West (2003) menar, att även om styrdokument inom instrumental-

undervisning finns, är det oftast upp till pedagog och elev i ett samspel komma överens om 

vad som ska finnas med i kursen.  

Hur skulle webbaserad instrumentalundervisning kunna användas av skolor idag? Om vi utgår 

ifrån estetiska programmet är valbara instrumentalkurser oftast styrda beroende på vilka 

pedagoger som finns tillgängliga på skolan och i dess närområde. Skulle skolorna gå ett steg  
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längre och erbjuda sina elever instrumentkurser som annars inte erbjuds skulle webbaserade 

instrumentallektioner vara en bra lösning. På grund av det geografiska oberoendet skulle 

skolor kunna köpa in lektioner av i princip vilken pedagog som helst och som är verksam vart 

som helst i världen. Detta är samma fördelar Jukka (2001) påtalar. Lektionen skulle då kunna 

bedrivas inom skolans lokaler för att på så sätt erbjuda eleven bättre lämpad teknik än vad 

eleven exempelvis har hemma. Detta syftar på en fungerande dator, ett bra ljudkort, bra 

mikrofon samt högtalare och en snabb internetuppkoppling. När det gäller kulturskolor har vi 

märkt av att det oftast är långa köer och väntetider för att få plats. En väg hade varit att 

kulturskolor skulle anställa pedagoger oberoende geografiskt läge för att på så vis kunna 

erbjuda fler elever plats, och då via webbundervisning. Detta är givetvis en kostnadsfråga men 

ändå en intressant tanke. En annan intressant tanke är gällande datautrustning. Om skolor 

skulle erbjuda instrumentalundervisning över internet borde det erbjudandet vara valfritt. Är 

kursen däremot obligatorisk kräver det att skolan är den part som erbjuder all teknisk 

utrustning för genomförandet. Annars kan internetundervisningen lätt bli en klassfråga, precis 

som Axelsson (2004) menar, och elever och föräldrar vars ekonomiska status kanske inte är 

lika god riskerar att hamna på efterkälken eller helt tvingas avstå. Det står även i skollagen att 

”alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förh llanden, ha lika 

tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna 

lag” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 3). Därför tycker vi att skolan är den part som ska 

erbjuda den utrustning som krävs, om inte i skolans lokaler så kanske med en bärbar dator och 

utrusning som mikrofon och ljudkort. 

 

6.2.5 Avslutande tankar 

Utifrån våra egna erfarenheter är webbaserade instrumentallektioner någonting som idag 

framförallt erbjuds inom högre musikutbildningar samt av pedagoger som bedriver privat 

undervisning. Om vi ser till resultatet finns det många fördelar som kan dras av 

instrumentalundervisning via internet, framförallt på grund av det geografiska oberoendet som 

detta innebär. Hur kommer det sig då att detta inte är mer använt inom andra skolformer, 

framförallt inom kommunala musikskolan och det estetiska programmet på gymnasieskolan? 

Detta kan bero på flera olika orsaker som till exempel att många skolor redan anser sig ha 

tillräckliga pedagogiska resurser eller att webbaserad undervisning fortfarande är under 

utveckling och ett relativt nytt begrepp som inte hunnit etablera sig tillräckligt. En annan 

orsak kan vara att synen på den webbaserade undervisningen är att den endast är en 

kompromiss som kan användas när traditionell undervisning inte finns tillgänglig och inte ett 

fullgott alternativ till den traditionella undervisningen. Vi tycker att de intervjuer vi genomfört 

med pedagoger och elever angående förhållandet mellan traditionella och webbaserade 

instrumentallektioner visar på att de olika lektionsformaten på många sätt kan anses vara 

likvärdiga. Vissa självklarheter från den traditionella undervisningen som exempelvis 

kroppsspråkets betydelse och möjligheten till direkt interaktion mellan människor i ett rum 

kan försvinna eller försvåras i den webbaserade men dessa kan i sin tur kompenseras för 

genom vissa pedagogiska justeringar. Dessutom uppkommer det en hel del fördelar som till 
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exempel möjligheten att genomföra lektioner från hemmet eller andra bekväma platser, samt 

förbättrade möjligheter att dokumentera lektioner. 

När vi har jämfört skillnaderna mellan de olika undervisningsformaten och vägt fördelar mot 

nackdelar i de respektive undervisningsformaten har vi kommit fram till att det är en punkt 

som väger tyngre än alla andra och är nödvändig för att hitta lösningar när det kommer till 

frågan om webbaserad instrumentalundervisning kan hålla samma kvalité som traditionell 

instrumentalundervisning. Denna punkt är problemet med latency, fördröjning av ljudet. Vi 

tror att vi skulle få medhåll av många andra instrumentalpedagoger när vi säger att samspelet 

mellan pedagog och elev, både det planerade och det spontana, är en viktig del av 

instrumentalundervisning. Om vi ser till exempelvis Skype som är det program som våra 

informanter använt sig av är det uppenbart att det i nuläget inte är möjligt för pedagogen och 

eleven att samspela med varandra genom detta program. Här krävs det tekniska lösningar för 

att möjliggöra det musikaliska samspelet och därmed komma åt denna viktiga aspekt av 

instrumentalundervisningen även i de webbaserade lektionerna. Detta tror vi inte är en 

omöjlighet då de digitala verktygen är under ständig utveckling. 

Redan innan vi började med detta arbete var vi båda två intresserade av de möjligheter och 

potential som finns i den webbaserade instrumentalundervisningen och efter att ha fördjupat 

oss i ämnet kan vi bara säga att intresset blivit ännu större. Det har varit ett intressant arbete 

och den slutsats vi gör utifrån intervjuer och tidigare forskning är att skillnaderna mellan 

traditionell och webbaserad instrumentalundervisning inte är så stor, med undantag för 

ljudfördröjningen. Vi tror att den tekniska utvecklingen kommer att innebära ökade 

användningsområden för undervisning via internet och att detta är något vi bara kommer se 

mer och mer av inom musikundervisningen i framtiden. 
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7. Förslag till vidare forskning 

I detta avslutande stycke tar vi upp tankar och idéer som kommit upp under arbetets gång som 

kan ligga till grund för vidare forskning inom området. 

 

 Det problem som påtalas som det största inom webbaserad undervisning är latency. 

Hur skulle detta problem kunna stävjas? 

 Hur hade resultatet sett ut om elevinformanterna varit yngre? 

 Pedagogiska, virtuella mötesplatser. Finns det ett behov av detta och hur skulle dessa i 

så fall utformas? 

 Finns det en speciell metodik för pedagoger som undervisar genom internet? Hur 

effektiviseras sådant som muntlig kommunikation och förmågan att skapa alternativa 

lösningar? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor - Pedagoger 

Inledande frågor: 

 Namn? 

 Ålder? 

 Utbildning? 

 Erfarenhet inom yrket? (Vart/hur länge har du jobbat? Huvudinstrument? etc.) 

 Nuvarande arbete? 
 

Fortsatta frågor: 

 Hur länge har du undervisat med traditionella instrumentallektioner? 

 Hur länge har du undervisat via internet? 

 Hur skulle du beskriva att en lektion över internet går till? (förberedelser, 

genomförande) 

 Hur följer du upp lektioner över internet? (Vad eleven lärt sig?) 

 Upplever du några skillnader mellan dessa två lektionsformer utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv? 
 Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan webbaserad och traditionell 

instrumentalundervisning? 

 Vilket/vilka program och andra tekniska medel använder du och dina elever er av 

under lektioner via internet? 

 Har du märkt av några hinder i den webbaserade undervisningen som beror på 

tekniken? Påverkar dessa undervisningen på något vis? 

 Vad tror du skulle krävas för att undanröja dessa hinder? 

 Tycker du att det uppstår hinder, som har att göra med att man inte befinner sig i 

samma rum, i den webbaserade undervisningen som inte finns i den traditionella 

undervisningen? I så fall vilka? 

 Vad anser du skulle krävas för att undanröja dessa rumsliga hinder? 

 Om du måste välja, vilken typ av lektioner skulle du helst ha. Lektioner över internet 

eller lektioner i ett rum där du träffar dina elever på riktigt? Varför? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor - Elever 

Inledande frågor: 

 Namn? 

 Ålder? 

 Instrument? (Huvudinstrument? Övriga instrument?) 

 Musikalisk erfarenhet? 

 Har du tagit traditionella instrumentallektioner på exempelvis kommunala 

musikskolan eller liknande?  

 Hur länge har du tagit webbaserade instrumentallektioner? 

Fortsatta frågor: 

 Förberedelser inför en lektion över internet? (Vad krävs? Hur går det till?) 

 Hur skulle du beskriva att en lektion över internet går till? 

 Hur använder du dig av det material du fått av läraren mellan lektionerna? (Ex. spelas 

lektionerna in? Skickar läraren material innan/under/efter lektionen? osv) 

 Hur upplever du att läraren följer upp det som ni gjort på lektionerna? (Kollar av 

läxor? Ser vad som gått bra/dåligt?) 

 Vilket/vilka program och andra tekniska medel använder du och din lärare er av under 

lektioner via internet? 

 Har du märkt av några hinder i den webbaserade undervisningen som beror på 

tekniken? Påverkar dessa undervisningen på något vis? 

 Vad tror du skulle krävas för att undanröja dessa hinder? 

 Upplever du några skillnader mellan instrumentallektioner via internet och 

instrumentallektioner i ett klassrum? 

 Vilka fördelar/nackdelar tycker du det finns med att ha lektioner över internet i 

jämförelse med att ha lektioner på exempelvis musikskolan? 

 Om du måste välja, vilken typ av lektioner skulle du helst ha. Lektioner över internet 

eller lektioner i ett rum där du träffar läraren på riktigt? Varför? 

 


