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Abstrakt 
 
I denna studie har vi tittat på hur digitala verktyg kan användas i musikundervisningen. Vi 
har undersökt hur digitala verktyg påverkar musiklärares arbetssituation och elevernas 
kompetens. De metoder vi använt för att samla in datamaterial är kvalitativa intervjuer och 
observationer. För att få en så bred förståelse som möjligt har vi inhämtat empiri från 
musiklärare, elever och oss själva i vår egen roll som lärare. Vi har utfört kvalitativa 
intervjuer med sex musiklärare och två gymnasieelever. För att inhämta material från vårt 
eget perspektiv utförde vi fältstudier. Under dessa fältstudier observerade vi hur det är att 
använda digitala verktyg i musikundervisningen och hur det påverkar lärarens arbete. Vi 
observerade också hur det påverkade elevernas kompetens.  
 
Resultatet visar att fyra av sex musiklärare använder digitala verktyg i musikundervisningen.   
Musiklärarna uttryckte att en av de största fördelarna med att använda digitala verktyg i 
undervisningen är att det ger möjlighet att utforma ett material som går att anpassa till varje 
enskild elev. Detta kan exempelvis innebära att musikläraren spelar in en musikbakgrund, 
som eleven kan använda sig av i dennes hemstudier. En av de intervjuade eleverna bekräftade 
det lärarna uttryckte, gällande musikbakgrunder, då denne ansåg att musikbakgrunder var ett 
stöd i sina hemstudier.   
 
Nyckelord: digital kompetens, digitala verktyg, mjukvaruprogram för musik, 
musikpedagogik   
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1. Inledning 
 
Käck och Männikkö Barbutiu (2012) uttrycker att den digitala utvecklingen går snabbt 
framåt. Därför anser vi att är det viktigt att forska inom området digitala verktyg i 
musikundervisningen. Det skapas ständigt nya digitala verktyg och därmed fler möjligheter 
för musiklärare att hitta arbetsredskap som kan användas i undervisningen. Vårt arbete är 
därför i hög grad aktuellt för dagens musiklärare. Nedan presenteras två referenser som 
påvisar vikten av att använda digitala verktyg i undervisningen.  
 
I Prensky (2010) ställs tre frågor. De är följande:  
 

• Är dagens studenter annorlunda? Är deras uppmärksamhet bristfällig? Vad vill de ha? 
 

• Hur kan vi motivera och engagera dagens studenter? 
 

• Finns det ett bättre sätt att hjälpa dagens studenter att lära? Hur kan vi nå dit? 
 
Prensky menar att dagens elever anklagas för att ha en dålig uppmärksamhetsförmåga, samt 
oförmåga att koncentrera sig. Emellertid hävdar Prensky att eleverna felaktigt anklagas. 
Samma elever som sitter okoncentrerade i skolan, spenderar timmar med att spela dataspel, 
titta på film med stor koncentration. Prensky menar att dagens barn och ungdomar har en 
dålig uppmärksamhetsförmåga i relation till skolans sätt att undervisa. Baserat på intervjuer 
fann Prensky att elever vill skapa med hjälp av sin tids verktyg. Vidare beskriver Prensky att 
eleverna vill lära sig på sätt som känns relevanta för dem. 
 
Webster (2009) berättar att han samtalat med en grupp lärare om användandet av digitala 
verktyg i musikundervisningen. Under detta samtal kom de fram till att fokus måste ligga på 
den musikaliska upplevelsen. De digitala verktygen ska endast användas som ett 
kompletterande stöd för lärare och elever i skolan. Vidare presenterar Webster fem 
grundregler: 
 

• Först och främst betonar han att undervisningen till största del ska bestå av att spela 
instrument, sjunga, lyssna, röra sig till musiken eller arbeta i grupp med fokus på 
komposition eller improvisation.  

 
• När elever undervisas i musik är det en blandning av lärarinstruerat innehåll och 

barnets eget utforskande. Forskning har visat att elever ofta lär sig bäst när de jobbar i 
projektform. Både enskilt och i grupp med sina kompisar. Det är viktigt att lärare 
sätter tydliga gränser och ger tydliga instruktioner så att eleven verkligen förstår 
vilken uppgift de har. 
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• De digitala verktygen är inte det viktiga. Musiken är det viktigaste. Klok användning 
av digitala verktyg kan däremot bidra till att förbättra elevers musikaliska förståelse. 
Användandet av digitala verktyg kan exempelvis hjälpa elever att lättare kunna öva på 
egen hand genom att t.ex. använda ett sequencerprogram.  

 
• De flesta barn och ungdomar är trygga med att använda datorer och 

mjukvaruprogram, för att skapa musik eller försöka lösa problem, med hjälp av 
internet. Dagens ungdomar kan inte tänka sig en värld utan Youtube, internet, iPods, 
o.s.v. Läraren har en skyldighet att lära sig att använda dessa digitala verktyg, vilket 
kan ge både styrkor och begränsningar för elevernas kompetens.  

 
• Våra strategier att använda mer datorer och musikprogram i undervisningen skiljer sig 

inte mycket ifrån exempelvis användandet av cd-spelare eller iPods. Det är inte de 
digitala verktygen som gör oss till bra musiklärare. Det viktigaste är att skapa en 
lektion som ger en bra erfarenhet och upplevelse för eleven.   

 
Vi vill genom detta arbete bl.a. undersöka hur musiklärare kan använda digitala verktyg i 
musikundervisningen för att skapa goda lärmiljöer för våra framtida elever. Detta gjorde vi 
genom att utföra två kvalitativa intervjustudier. Den ena intervjustudien utförde Eleonor med 
sex musiklärare och den andra utförde Emil med två gymnasieelever. Emil utförde också 
fältstudier, där han undervisade elever med hjälp av digitala verktyg. Detta för att få ett 
ytterligare perspektiv på hur användandet av digitala verktyg påverkar musiklärares arbete, 
samt elevers kompetens. Anledningen till att inhämtandet av materialet delades upp berodde 
på tidsbrist. Transkriberingarna delades upp så att det gjordes av den som inhämtat 
materialet. I övrigt har allt genomförts tillsammans.   
 
Vi har positiva erfarenheter av att använda digitala verktyg i musikundervisning och hoppas 
finna svar på våra frågor, så att vi kan ge våra elever en optimal variation i undervisningen, 
som förhoppningsvis bidrar till ökad kunskapsutveckling och lust för musik. Våra 
förhoppningar är att genom användandet av digitala verktyg i undervisningen, kunna nå ut till 
fler elever och skapa möjligheter för alla att utvecklas inom musik. Om läraren använder sig 
av dessa verktyg, kan det dessutom bidra till att undervisningen sker i en mer demokratisk 
anda, d.v.s att elevens delaktighet ökar.  
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2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad digitala verktyg innebär och hur de kan 
användas i musikundervisningen. Vi vill också undersöka vilka positiva och negativa 
aspekter som finns för lärare och elever om digitala verktyg används i musikundervisningen. 

2.1 Forskningsfrågor 
 

- Hur kan användandet av digitala verktyg påverka musiklärares arbete? 
- Hur kan användandet av digitala verktyg påverka elevers kompetens? 

2.2. Avgränsning 
 
Digitala verktyg innefattar fler hjälpmedel än de som vi har för avsikt att beröra i denna 
studie. Vi har avgränsat arbetet genom att inrikta oss mot programvaror för musik, som t.ex. 
GarageBand, och hur dessa kan användas i musikundervisningen, samt dess påverkan för 
lärare och elever.  
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3. Bakgrund 
 
Vad innebär digitala verktyg? Hur skulle användandet av digitala verktyg kunna påverka 
musikämnet utifrån lärar- och elevperspektiv? Detta är några av de aspekter som kommer att 
belysas under denna punkt. 
 
Bakgrunden är indelad i följande kategorier:  
 

• Begreppsdefinition av digitala verktyg  
 För att tydliggöra begreppet digitala verktyg på bästa sätt, kommer vi börja med att 
 redovisa Nationalencyklopedins, samt skolverkets definitioner av digitala verktyg. 
 

• Digitala verktyg i musikundervisningen 
 Här presenteras tidigare forskning, som visar positiva och negativa  aspekter med att 
använda digitala verktyg i musikundervisningen.  

 
• Programvaror för musik och dess användningsområden i musikundervisningen 

 Under detta avsnitt presenteras hur musiklärare använder olika digitala verktyg, i 
 form av programvaror, i sin musikundervisning. De programvaror som kommer 
 beröras är indelade under kategorierna ljud, notation och inspelning.  
 

• Elevens hemstudier med hjälp av digitala verktyg 
 Innehållet i denna rubrik handlar om vikten av att ge elever goda förutsättningar för 
 sina hemstudier. Här refereras tidigare forskning som visar hur musiklärare kan 
 stödja  elevers hemstudier genom att bli medveten om olika inlärningsmetoder. 
 Genom att använda digitala verktyg kan fler inlärningsmetoder beröras. 
 

• Digital kompentens i dagens skola  
 Under denna punkt presenteras en teori om digital natives och digital immigrants, som 
handlar om att det finns två olika typer av människor i dagens samhälle. Denna teori 
ligger till grund för vårt arbete. Vidare presenteras tidigare  forskning, som visar hur 
behovet av kompetensutveckling inom området digitala verktyg ser ut. Slutligen 
refereras tidigare forskning, som visar på hur lärarutbildningen kan bedrivas, för att 
öka kompetensen hos blivande lärare.   

 
• Sammanfattande ord 

 Avslutningsvis sammanfattas den valda litteraturen som visar på väsentliga 
 poänger. Denna punkt kommer också redogöra för den litteratur som framstår som 
 extra viktig med tanke på denna empiriska undersökning.  
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3.1 Begreppsdefinition av digitala verktyg 
 
En begreppsdefinition av digitala verktyg fanns inte att hitta på Nationalencyklopedin. Vi 
sökte istället på ordet IT, som är en vanlig synonym till digitala verktyg. 
Nationalencyklopedin (2014) definierar begreppet IT på följande sätt: 
"IT, informationsteknik, (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska 
möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation." I 
förhållande till musik definierar Skolverket (2011a) ordet digitala verktyg i 
kommentarsmaterial till kursplanen i musik. Där beskrivs att dagens musik kan skapas med 
hjälp av programvaror för ljud, komposition, notation och inspelning. Dessa programvaror 
benämns i kursplanen som digitala verktyg. Skolverket lyfter också fram digitala verktyg som 
en del i elevernas eget musikskapande. Vidare uttrycker Skolverket att vissa programvaror 
kan ge musikaliska byggstenar som ger eleven möjlighet att komponera egen musik. 
Kursplanen föreskriver att eleverna ska utveckla kunskap i att "använda digitala verktyg för 
ljud- och musikskapande i årskurserna 4-6 samt digitala verktyg för musikskapande, 
inspelning och bearbetning i årskurserna 7-9" (Skolverket, 2011a, s.15). I Skolverkets 
kursplan för musik i grundskolan beskrivs under rubriken musikämnets karaktär och 
uppbyggnad att: 
 
 Utvecklingen av IT erbjuder nya möjligheter till lärande, kommunikation, 
 musicerande och skapande och har förändrat ämnets förutsättningar. Det innebär att 
 även elever utan färdighet på instrument självständigt kan arbeta med musik, såväl 
 genom eget komponerande, som för att lära sig olika delar av ämnet (Skolverket,  2008, s.46). 

3.2 Digitala verktyg i musikundervisningen 
 
I Andersson och Hedmark (2011) framgår lärares tankar kring införandet av datorer på en av 
Sveriges musikhögskolor. De flesta lärares uttalanden var negativa. De uttryckte sig på 
följande sätt: "musiken skulle inte bli levande .... användandet av hjärnan skulle bli begränsat 
....  hantverket skulle få mindre plats"(s. 10). Det fanns också de som var positiva och såg det 
som en resurs att kunna få relevant kontakt med omvärlden.  
 
Webster (2009) presenterar en lärares uttalande gällande användandet av digitala verktyg i 
musikundervisningen. Läraren uttalade sig på följande sätt: "... Kids have enough of this at 
home and other places. I have so little time with them. I want music to happen, not 
computers"(s.9). Webster själv menar att det är viktigt att använda digitala verktyg i 
musikundervisningen och höll inte med tidigare nämnda påståenden. Han menar att barn och 
ungdomar inte skulle förstå världen utan YouTube, iPods och den kunskap som internet ger. I 
och med detta är det, enligt Webster, en lärares professionella skyldighet att försöka förstå de 
digitala verktygen och dess styrkor och begränsningar som våra elever växer upp med. 
Webster anser att användandet av digitala verktyg kan förbättra elevens förståelse för musik.  
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Henriksson (2002) visar i sin undersökning att lärare märkt positiva effekter på sina elever 
när de kompletterat sin undervisning med digitala verktyg, i form av mjukvaruprogram för 
musik. De uttrycker sig på följande sätt: 
 

- "Ett ökat intresse för musik". Nyfikenhet. `Jag kan` upplevelser från elever". 
- "Mkt motiverade elever/Eleverna har utvecklat ett bättre gehör och pulskänsla. De är bra på 

spel". 
- "Eleverna blir ödmjuka och uppmuntrande mot varandra; Har någon tillexempel gjort en bra 

tagning i studion möts han eller hon av applåder och uppmuntrande tillrop. Dessutom infinner 
sig en hälsosam konkurrens bland eleverna... Eleverna kan alltid göra något som upplevs som 
bra i de enkla programmen".  

- "Ungarna har kul". 
- "Att dom [sic] får en tro på sig själv att kunna skapa musik och att dom [sic] klarar längre 

pass, är uthålligare". 
 ( s.7). 
 

Detta är några av de positiva effekter som musiklärare tycker att användandet av digitala 
verktyg har på deras elever. 

3.3 Programvaror för musik och dess användningsområden i musikundervisningen 
 
För att läsaren ska få goda förutsättningar att förstå de mjukvaruprogram för musik som 
benämns i vårt arbete, kommer här redogöras exempel på program och hur dessa kan 
användas i musikundervisningen. Detta område avgränsas till programvaror för ljud, 
notskrivning och inspelning.  
 
Med programvaror för ljud menar vi bl.a. program som används för att skapa musik utan att 
göra en ljudinspelning. Detta kan t.ex. innebära att lärare bygger upp en ljudbild med hjälp av 
färdiga byggstenar i form av t.ex. olika midi-filer. Denna punkt inbegriper också program för 
redigering av redan existerande ljudbilder. I dessa program kan lärare t.ex. ändra tonart och 
tempo. Andra program som hamnar under denna kategori är exempelvis musikprogrammen 
Spotify och Youtube.  
 
Med programvaror för notation menar vi program som används för att skriva noter digitalt 
via t.ex. en dator. Dessa program kan användas för att komponera musik och förbereda 
övningar som kan användas av både lärare och elever. Det går även att spela upp musiken 
och lyssna på det som noterats. Vissa program har ljudbanker med orkesterinstrument som är 
inspelade med hög kvalitet, vilket gör det till ett kreativt verktyg för elevers skapande och 
kompetensutveckling i t.ex. skolan.   
 
Med programvaror för inspelning menar vi program som används för att spela in eller 
redigera redan existerande ljud. Dessa program ger möjlighet att spela in bakgrunder som kan 
användas av både lärare och elever. Det går även att redigera i en redan inspelad ljudfil om 
läraren t.ex. vill förkorta eller förlänga ett musikexempel. 
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3.3.1 Programvaror för ljud 
 
Ett exempel på musikprogram som kan användas till att göra musikbakgrunder är Band-in-a-
Box. Ferguson (2007) beskriver att användandet av detta musikprogram hjälper musiklärare 
att fokusera mer på eleven under lektionen. Det ger också möjligheten att skapa en mer 
sofistikerad musikbakgrund som kan bidra till att öka elevens lust att musicera. Andra 
fördelar som Ferguson beskriver i sin artikel är att det enkelt går att ändra tonart för att 
anpassa låten till varje enskild elev. Det går även att ändra låtens tempo och upprepa valda 
delar. Andra fördelar som beskrivs, är att det går att välja vilka instrument som läraren vill ha 
med i musikbakgrunden. Exempelvis går det att välja att bara spela upp piano, bas och 
trummor. Vidare beskriver Ferguson att vid undervisning i komposition och arrangering är 
användandet av musikbakgrunder ett bra stöd. Ett ytterligare användningsområde för 
musikprogram är vid improvisationsinlärning.  
 
Två program, som är väldigt populära idag, är Spotify och Youtube. Spotify är ett 
internetbaserat program som används för att lyssna på musik och har ett enormt utbud av 
olika artister och band, som där laddat upp sin musik. Programmet Youtube innehåller inte 
bara musik utan bygger på filmklipp som vem som helst kan lägga upp. Fördelar med detta 
program är att det finns möjlighet att lära sig mycket genom de olika lektioner och liknande 
filmklipp, som finns tillgängligt gratis, för alla med internetuppkoppling. Erixon, Marner, 
Scheid, Strandberg och Örtegren (2012) visar i sin undersökning, att det finns musiklärare 
som ser klara fördelar med att använda Youtube i undervisningen. Detta citat visar hur 
läraren använde programmet för att bidra till att öka elevens kompentens, samt underlätta sin 
egen arbetssituation:  
 
 I have pupils wanting to learn a special tune. I was in a bit of a hurry and checked on 
 YouTube. Then I found a guy who had an acoustic guitar. It was filmed very close and 
 showed the exact fingering very slowly. The next day the pupil had learned the tune. So 
 that’s great. And nearly all tunes are there (Erixon, m.fl. 2012, s.17)  
 
Henriksson (2002) beskriver att programvaror för ljud kan användas för att manipulera 
tempon och därav lättare kunna studera hur låtar är uppbyggda. Två program som kan 
användas på detta sätt är Capo och Transcribe. Dessa två programvaror kan också användas 
för att ändra tonarten på en sång. Henrikson menar att det är positivt att kunna ändra tonart då 
eleven kan öva sig på att spela en låt i flera tonarter. Programmen ger även möjlighet att se 
vilka ackord eller toner som spelas i låten. Andra fördelar med dessa program är att läraren 
kan strukturera en låt genom att markera ut de olika delar som låten består av. 

3.3.2 Programvaror för notation 
 
Henriksson (2002) ger exempel på hur musikläraren kan använda notationsprogram i 
musiklära och musikhistoria. Programmet ger möjlighet att sänka tempon, lyssna på 
instrument separat samt att eleverna kan följa med i notbilden. Henrikson menar att detta 
bidrar till att ämnet musikhistoria kan bli mer levande för eleverna.   
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Wise, Greenwood och Davis (2011) har gjort en studie med nio gymnasielärare där de 
undersökte hur de använde digitala verktyg och hur det påverkade deras dagliga arbete som 
lärare. Samtliga lärare använde notationsprogrammet Sibelius. Denna programvara används 
över hela världen för att skapa noter och är den mest använda programvaran i kompositioner 
som kräver en not som förhåller sig till de västerländska notationstraditionerna. 
Undersökningen visade också att det var mycket lyckat att låta eleverna arbeta med Sibelius 
och att det kan vara en nyckel för att utveckla elevernas kunskaper inom musikteori. Lärarna 
beskriver att användandet av Sibelius, och andra programvaror, var ett bra komplement för att 
kunna möta alla elevers behov. Lärarna använde programvarorna för att förbereda 
inspelningar och liknande för att hjälpa eleverna i sin undervisning. 

3.3.3 Programvaror för inspelning  
 
Wise m.fl. (2011) beskriver i sin undersökning att flera av lärarna använder programvaran 
GarageBand. Denna programvara levereras, som en del av det integrerade iLife-paketet, som 
ingår när konsumenten köper en dator från Apple. GarageBand tillåter användare att skapa 
musikstycken med hjälp av förinspelade slingor av ett stort antal instrument. Användarna kan 
även lägga till sina egna delar med hjälp av exempelvis en MIDI-klaviatur eller en gitarr som 
är ansluten till datorn.  
 
Henriksson (2002) ger förslag på hur digitala verktyg för inspelning kan användas i 
musikundervisningen. För sånglärare kan musikprogram användas för att göra 
musikbakgrunder som ovana sångelever kan sjunga till. Musikbakgrunder kan också 
användas i klassundervisningen för att exempelvis få en ensemble att bli mer samspelt. Ett 
förslag för gitarr- och pianopedagoger är att använda musikbakgrunder för att skapa mer flyt, 
vilket bidrar till att det blir ett mer lustfyllt lärande för eleverna. En annan aspekt är att lärare 
med hjälp av mjukvaruprogram för musik kan redigera och ta bort det instrument som eleven 
utövar för att ge en större musikalisk upplevelse.       

3.4 Elevens hemstudier med hjälp av digitala verktyg 
 
Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) 
uppmanar lärare att ha en stor variation på hur de lär ut i undervisningen. Detta eftersom 
elever har olika förutsättningar för att lära.  
 
 Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i 
 landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 
 likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 
 att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov 
 och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen (Skolverket, 2011b, s.6). 
 
Boström (1998) beskriver fyra olika sinnesmodaliteter. Dessa benämns som det visuella, 
auditiva, kinestetiska och taktila. Boström skildrar dem på följande sätt:   
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• Visuell inlärning - Denna inlärningsmetod innebär att eleven lär sig bäst med hjälp 
av synen. Här är det väsentligt att lära ut med hjälp av texter, bilder och diagram. Det 
finns två typer av visuell inlärning. En person kan vara textvisuell och/eller 
bildvisuell. Textvisuell inlärning innebär att personen i fråga lär sig och kommer ihåg 
bäst genom det personen läser. En bildvisuell person lär sig bäst genom bilder som 
kan vara i form av filmer, diagram och kartor. 

 
• Auditiv inlärning - Denna inlärningsmetod innebär att eleven lär sig bäst med hjälp 

av hörseln. För att ge eleven så bra förutsättningar som möjligt till att lära, är det 
viktigt att läraren i sin undervisning föreläser, spelar musik, för samtal, diskuterar 
o.s.v. Även denna inlärningsteknik består av två olika typer. Det finns de som är goda 
lyssnare och för dessa räcker det att just lyssna. Sedan finns det de som är mer 
muntliga och också vill göra sin röst hörd, via t.ex. diskussioner, för att lättare ta till 
sig kunskapen.   

  
• Kinestetisk inlärning - Denna inlärningsmetod innebär att eleven lär sig bäst när 

denne är aktivt och fysiskt deltagande. I skolan kan detta betyda ett hinder, eftersom 
större delen av undervisningen sker via föreläsningar, eller att eleven själv får läsa sig 
till kunskap. Den kinestetiska inläraren behöver använda sin kropp, experimentera 
och uppleva. Att göra utflykter och utföra fysiska aktiviteter som eleven gör under 
gymnastiktimmarna är bra exempel på vad som passar den kinestetiska inläraren.    

 
• Taktil inlärning - Denna inlärningsmetod innebär att eleven lär sig bäst genom 

praktiskt arbete med hjälp av händerna. Under lektionerna kan läraren låta eleven rita, 
skriva, bygga modeller och kopiera förlagor.  

 
I ämnet musik kan läraren få en variation i sin undervisning i förhållande till de fyra 
inlärningsmodellerna. De beskrivningar som Boström (1998) gör gällande de olika 
sinnesmodellerna går att översättas till musikämnet.  
 

• Den visuella inläraren lär sig bäst genom att t.ex. titta på notbilder.  
• Den auditiva inläraren lär sig bäst genom att t.ex. lyssna på när musikläraren 

demonstrerar material.  
• Den kinestetiska eleven lär sig bäst när denne får vara fysiskt delaktig i 

undervisningen genom att själv musicera. 
• Den taktila inläraren lär sig bäst då denne får använda händerna praktiskt som t.ex. 

pianister och flöjtister får göra.   
 
Att utforma övningsmaterial för elevers hemstudier i enlighet med de ovanstående fyra 
inlärningsmetoderna, kan vara en god idé. Nedan följer exempel på hur digitala verktyg kan 
användas för att underlätta elevens hemstudier.       
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Webster (2009) beskriver hur olika mjukvaruprogram, så som GarageBand och Band-in-a-
Box, kan fungera som ett hjälpmedel i elevens övande. De färdiga ljudfilerna som skapats i 
musikprogram, kan spelas upp och fungera som ett bakgrundsband, när eleven övar. Kvidal 
(2009) bekräftar de tankar som Webster har gällande användbarheten av mjukvaruprogram 
och elevens hemstudier. Han beskriver hur ljudfilerna kan sparas ned på en CD eller 
mediaspelare, för att läraren sedan ska kunna skicka dessa med eleven. 
 
Hallam, Rinta, Varvarigou, Creech, Papageorgi, Gomes och Lanipekun (2012) visar i sin 
studie att på grund av dagens digitala framgång, kan de flesta av dagens elever göra 
ljudinspelningar med sina mobiltelefoner, eller annan mobilutrustning när de övar eller 
framträder. Dessa inspelningar kan användas av lärare i musikundervisningen för att 
diskutera med elever vad de kan göra för att exempelvis utveckla sina övningsstrategier. 
Nielsen (2001) uttrycker att detta sätt att undervisa har visat sig vara ett effektivt sätt att 
förbättra elevers förmåga att öva självständigt. Vidare nämner Hallam m fl. att motivation är 
en av de viktigaste uppgifterna för lärare att förmedla till sina elever och framförallt för att se 
till att eleverna utvecklar ett intresse för musik som kommer hålla i sig under en lång tid. Att 
som musiklärare använda olika arbetssätt bidrar till att hitta nya ingångar för elever att lära 
sig. Eftersom de flesta av dagens ungdomar använder mobiler, eller liknande utrustning med 
inspelningsmöjligheter, kan detta vara ett bra komplement i undervisningen. 

3.5 Digital kompetens i dagens skola  
 
Enligt Käck och Männikkö-Barbutiu (2012) kan digital kompetens innefatta olika 
kompetenser, förmågor och kunskaper som tillhör IT och dess användningsområden. Vidare 
uttrycker de att digital kompetens är ett mångfasetterat begrepp som kan ha flera innebörder. 
De uttrycker att digital kompetens handlar om att våga förändras och att anpassa sig utefter 
samhällsutvecklingen, då digital kompetens handlar om ett öppet förhållningssätt. Käck och 
Männikkö-Barbutiu uttrycker också att skolan nu har ett ansvar att varje elev, efter avslutas 
skolgång, kan använda digital teknik för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande. 

3.5.1 Digital natives, digital immigrants 
 
Under denna punkt behandlas Prenskys teori om digital immigrants och digital natives. 
Kortfattat innebär denna teori att det finns två olika sorters människor. Den ena sortens 
människor är de som vuxit upp med dagens teknik och den andra sorten är de som behövt 
skolas in i den. Efter detta presenteras hur kompetensutveckling för lärare kan se ut gällande 
digitala verktyg.  
 
 Today’s students – K-12 through college –represent the first generations to grow up with this 
 new technology .... Computer games, e-mail, the Internet, cell phones and instant messaging 
 are integral parts of their lives .... What should we call these “new” students of today? Some 
 refer to them as the N-(for Net)-gen or D-(for digital)-gen. But the most useful designation I 
 have found for them is Digital Natives .... Those of us who were not born into the digital 
 world but have, at some later point in our lives, become fascinated by and adopted many or 
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 most aspects of the new technology are, and always will be, compared with them, Digital 
 Immigrants .... Not-so-smart (or not-so-flexible) immigrants spend most of their time 
 grousing about how good things were in the "old country" .... Today’s teachers have to learn 
 to communicate in the language and style of their students (Prensky, 2001, S. 1, 3, 4)  
 
Mer ingående får läsaren veta att den amerikanska skolan har försämrats. Prensky menar att 
detta beror på att undervisningssystemet inte är utformat för dagens elever. Dagens 
generation av elever är annorlunda mot gårdagens. Enligt Prensky beror detta på den snabba 
utvecklingen av digital teknik. Läsaren får också veta att dagens ungdomar under sitt liv 
generellt spenderar mindre än 5 000 timmar på att läsa, men mer än 10 000 timmar på att 
spela videospel och 20 000 timmar på att titta på tv.   
  
Vidare menar Prensky (2001) att det ofta, på grund av dagens teknik, sker en krock när elever 
och lärare möts i klassrummet. En förklaring, enligt Prensky, är att det finns två olika typer 
av människor i dagens samhälle. Den ena typen av invånare kallar han digital natives och den 
andra digital immigrants. Digital natives är den grupp människor som vuxit upp i det 
samhälle då digitala verktyg haft en framträdande roll i människans vardag. Digital 
immigrants har inte vuxit upp med den digitala teknik som används idag. Det är mellan dessa 
två typer av människor som krocken sker. Prensky anser att lärarna i dagens skola, som ofta 
tillhör människotypen digital immigrants, borde acceptera den nya världen och ta hjälp av 
den yngre generationen för att lära sig och integrera. 

3.5.2 Kompetensutveckling  
 
I regeringsuppdraget om uppföljning av användandet av IT i förskola, skola och 
vuxenutbildningen, redovisar Skolverket (2013) följande resultat i sin undersökning: 
 

 
Fig. 1 (Skolverket, 2013). 
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Samma undersökning visar att: 
 
 Lärarna har bedömt sitt behov av kompetensutveckling inom de olika områdena utifrån att 
 kunna ge eleverna en god undervisning och för sin roll i övrigt som lärare .... Resultatet visar 
 att cirka tre av tio lärare har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom 
 grundläggande datorkunskap. Med grundläggande datorkunskap avses kunskap som behövs 
 för att t.ex. arbeta med olika datorprogram, öppna och spara dokument, filhantering. Flest 
 lärare upplever att det finns behov av kompetensutveckling inom områdena att förebygga 
 kränkningar på internet, it som pedagogiskt verktyg, hantering av bild/ljud/film, säker 
 användning av internet samt lag och rätt på internet. Ungefär hälften av lärarna anser att de 
 har behov av kompetensutveckling inom dessa områden (Skolverket, 2013, s. 97-98). 
 
Enligt Bergquist (2005) är det viktigt att definiera vilka kompetenser en lärare behöver 
gällande digital teknik. Detta för att studenter på högre utbildningar ska kunna utnyttja de 
resurser som finns tillgängliga under deras studietid, så att de är förberedda för det 
kommande läraryrket. Kirschner och Davis (2003) beskriver fem olika faktorer som är 
viktiga för lärarutbildningar att förmedla. Dessa fem olika faktorer är följande: 
 

• Personlig kompetens - Lärarutbildningen ska ge blivande, men också redan 
praktiserande lärare, personliga kompetenser i användandet av IT. Dessa kompetenser 
innebär bland annat att läraren ska kunna använda internet, sökmotorer och 
kommunikationsprogram 

 
• Mindtools - Mindtools är dataprogram och applikationer som t.ex. internet, 

sökmotorer och kommunikationsprogram. Lärarstudenter ska lära sig att använda 
dessa verktyg för att underlätta ett meningsfullt och professionellt tänkande och 
arbete. 

 
• Pedagogisk användning av IT - Lärarutbildningen ska ge eleven färdigheter i att 

använda IT som ett verktyg för samarbete och samverkan. Det är också av vikt att 
lärarstudenterna förbereds på den inverkan användandet av IT har på deras roll som 
lärare och elev.  

 
• IT som ett verktyg i undervisning - Det är viktigt att lärarstudenterna blir medvetna 

om att IT som verktyg inte ska användas för sakens skull. IT som verktyg ska bl.a. 
användas så att undervisningen håller hög kvalitet, vilket i sig leder till ökad 
kompetens.      

 
• IT i undervisningen- sociala aspekter - IT har en stor påverkan på samhället. Det är 

viktigt att de anställda på lärarutbildningen förstår och diskuterar detta. Att 
lärarutbildningen ska föregå som en bra förbild, i sitt användande av digitala verktyg, 
är en av de fem viktiga punkter utbildningen ska förhålla sig till.  
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3.6 Sammanfattning 
 
Skolverket (2011a) beskriver digitala verktyg som programvaror för ljud, komposition, 
notation och inspelning. Vi har valt att använda dessa begrepp i vårt arbete eftersom det 
ligger i musiklärarens uppdrag att kunna använda dem i musikundervisningen. Inom området 
programvaror för ljud finns program som t.ex. Band-in-a-Box. Ferguson (2007) beskriver att 
Band-in-a-Box exempelvis kan användas för att göra musikbakgrunder. Två internetbaserade 
program som också ingår i programvaror för ljud är Spotify och Youtube. Under kategorin 
programvaror för notation nämns Sibelius som ett exempel. Wise, Greenwood och Davis 
(2011) visar i sin undersökning att det är positivt att låta eleverna arbeta med Sibelius, då det 
kan vara en nyckel för att utveckla elevernas kunskaper inom musikteori och notläsning. 
Gällande mjukvaruprogram för inspelning, uttrycker Henriksson (2002)  hur dessa kan 
användas i musikundervisningen. Exempel på ett mjukvaruprogram för inspelning är Logic. 
 
I bakgrunden uttrycks de effekter som användandet av digitala verktyg har på elevers och 
lärares arbete. Henriksson (2002) har i sin undersökning citerat lärares uttryck på hur 
användandet av digitala verktyg påverkat deras elever. De uttrycker bl.a. att elever är mer 
nyfikna på musik och att de utvecklat ett bättre gehör och pulskänsla. Ferguson (2007) 
uttrycker att en av fördelarna med att använda digitala verktyg är att läraren kan ägna mer 
uppmärksamhet åt eleven. Det är inte enbart under lektionstid som digitala verktyg är ett 
positivt inslag, utan de kan också skapa goda förutsättningar för elevernas individuella 
övning. Med hjälp av de digitala verktygen kan läraren också nå de elever som lär sig bäst 
genom att lyssna. Boström (1998) beskriver att elever lär sig på olika sätt och att vissa lär sig 
bäst genom att lyssna. Webster (2009) berättar hur mjukvaruprogram som GarageBand och 
Band-in-a-Box, kan hjälpa eleven i sitt individuella övande. I dessa program kan läraren 
skapa musikbakgrunder som kan fungera som ett bakgrundsband när eleven övar hemma.  
 
Den forskning som presenteras av Prensky och Webster överensstämmer med det som står 
skrivet i Lgr11 (Skolverket, 2011b). Under de första sidorna står det skrivet om den 
värdegrund skolan vilar på. Läsaren får också ta del av de uppgifter skolan och dess anställda 
har gentemot samhället. Skolan ska sträva efter en likvärdig utbildning genom att se till 
elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Under kapitlet för övergripande mål 
och riktlinjer, finns även här text som påvisar vikten av en likvärdig utbildning. Där står det 
skrivet att skolan ska "ge stöd och stimulans till alla elever så att de kan utvecklas så långt 
som möjligt" (Skolverket, 2011b, s.10) och att läraren ska "utgå från den enskilda elevens 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande"(Skolverket, 2011b, s.10). 
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4. Metod 
 
För att få en så bred förståelse som möjligt för det valda ämnet beslutades i ett tidigt skede att 
inhämta material från tre olika perspektiv, från lärare, elever och oss själva i rollen som 
lärare. För att inhämta material från lärar- och elevperspektiv utfördes två olika kvalitativa 
intervjuer. Den ena intervjustudien utfördes med sex verksamma musiklärare och den andra 
med två gymnasieelever. För att inhämta material från vårt eget perspektiv utfördes 
fältstudier där vi själva verkade som lärare. Under dessa fältstudier var vår avsikt att 
observera hur det är att använda digitala verktyg i musikundervisningen och hur det påverkar 
lärarens arbete och elevens kompetens. För att skapa trovärda tolkningar av vårt insamlade 
material har vi utgått från det hermeneutiska vetenskapsteoretiska perspektivet. 

4.1 Hermeneutik 
 
Det hermeneutiska vetenskapsteoretiska perspektivet handlar om att tolka och om hur det 
omätbara kan mätas. I denna undersökning användes kvalitativa insamlingsmetoder, i form 
av intervju och observation. Det är viktigt att materialet tolkas på ett tillförlitligt sätt, som 
förhåller sig till vetenskapliga grundregler. Vi använder ett hermeneutiskt tolkningssätt för att 
försöka kontrollera vårt tolkningsarbete och öka våra tolkningars giltighet. 
 
Gustavsson (2004) beskriver att den hermeneutiska processen omfattar fyra huvudmoment: 
tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Tolkning innebär att forskaren inför sig själv 
och andra, lägger ut sin förståelse. Det finns flera olika typer av förståelse. Hermeneutisk 
förståelse innebär att forskaren förstår något på ett mer djupgående sätt, så att dennes livsstil 
berörs och påverkas av förståelsen. Förförståelse grundar sig på lärdomar av egna 
erfarenheter och innefattar även känslor från tidigare upplevelser. Utan förförståelse är det 
svårt att förstå. Det sista momentet är förklaring. Gustavsson menar att tolkningar ofta 
innehåller förklaringar eller bygger på dem. Genom att tolka och förstå utgör man en process 
mot att försöka skapa en fördjupad förståelse. När man förhåller sig till det hermeneutiska 
perspektivet kan man använda den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Detta innebär att 
forskaren tolkar materialet genom att låta den valda delen och helheten ömsesidigt stödja 
varandra.  
 
Vidare beskriver Gustavsson (2004) sex möjligheter som används för att skapa meningsfulla, 
i sammanhanget logiska och fruktbara tolkningar: 
 

1. Att kunna hantera texter - När forskaren analyserar verkligheten utgår denne oftast 
ifrån texter. Det är därför viktigt att den text som bearbetas är pålitlig. Vid intervjuer 
bör det göras en ljudinspelning för att i efterhand kunna ta del av intervjusvaren i sin 
helhet. Detta anser Gustavsson vara den mest tillförlitliga metoden. Sedan ska de 
inspelade intervjuerna skrivas ut. Det är viktigt att texten är så trogen originalet som 
möjligt. För att ge intervjupersonen en rättvis tolkning av intervjusvaren är det viktig 
att forskaren i skrift återger talspråket som det upplevs i tal. Därefter letar forskaren 
fram det material som är väsentligt för studien och delar in det i teman. Slutligen ska 
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texterna tolkas vilket innebär två olika steg. Först ska de olika delarna i huvudtexten 
relateras till varandra och sedan ska huvudtexten relateras till de sekundära texterna. 

 
2. Argumentation - Hermeneutik handlar om texter som behöver förstås i sitt rätta 

sammanhang. Dessa sammanhang kan inte analyseras statistiskt utan kräver att 
forskaren tolkar. Genom att analysera språkets form och argumentation kommer 
denne fram till sina tolkningar. Om forskaren redogör för sitt tankesätt, ges 
möjligheten till läsaren att själv ta ställning till tolkningars värde. Att använda dialog 
som ett verktyg bidrar till möjligheten att diskutera tolkningarna med andra och därav 
öka trovärdigheten.  

 
3. Källkritik - Det är viktigt att utföra källkritik enligt de principer som utvecklats 

genom tidigare forskning. Det första kravet är samtidskravet. Detta krav innebär att 
det man iakttar i en berättelse bör ligga så nära det inträffade i tiden som möjligt. Det 
andra kravet innebär att forskaren bör undersöka om intervjufrågorna har påverkat 
informanternas svar. Det sista kravet innebär att forskaren behöver granska om det 
finns möjlighet att den intervjuade ger ett svar som den nyttjat av en annan källa.  

 
4. Dataredovisning - I ett hermeneutiskt arbete bör dataredovisningen vara ganska 

riklig. Det utvalda materialet som används måste på ett rättvist sätt avspegla tendenser 
i hela materialet. Forskaren måste avväga hur mycket material som ska redovisas utan 
att läsaren tröttnar och tappar tålamodet.  

 
5. Noggrannhet - Kravet på noggrannhet gäller all forskning. Eftersom det kan vara lätt 

att begå misstag när man jobbar med text och språk är det extra viktigt. Den som 
skriver måste vara konsekvent i sitt sätt att stava och förhålla sig till regelboken. Vid 
användandet av referenser bör forskaren använda ett känt system för utformningen av 
referenser t.ex. Harvardsystemet. De referenser som används i arbetet ska vara i 
enlighet med de referenser som finns i referenslistan. De citat som används skall 
också avspegla originaltexten. Det är viktigt att inte utesluta text i citat som används 
om det finns möjlighet att det kan visa att det motsätter våra tolkningar. Slutligen 
behöver en text korrekturläsas av en person som är kompetent inom det valda 
området. Om forskaren inte är noggrann i hur denne presenterar texten i sitt arbete 
kan det bidra till att läsaren misstänker nonchalans i det material som slutsatserna 
grundar sig på.  

 
6. Tillämpning av tolkningskriterier - Inom hermeneutiken finns ett grundläggande 

problem. Detta problem handlar om hur forskaren undersöker och bestämmer sina 
tolkningars tillförlitlighet. Det tolkningskriteriet som enligt Gustavsson är det mest 
fundamentala och övergripande för hermeneutiken är del-helhetskriteriet. Det innebär 
att forskaren måste tolka så att del- tolkningarna stöds av helheten och vice versa.  

 
I enlighet med Gustavsson (2004) gjorde vi ljudinspelningar för att i efterhand kunna ta del 
av intervjusvaren i sin helhet. Eftersom vi varit två forskare som genomfört denna studie har 
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vi diskuterat kring vårt insamlade material. Efter genomförandet att vår provintervju 
genomfördes ett samtalade kring intervjufrågorna för att se om de påverkar informanternas 
svar. En ytterligare aspekt som diskuterades var hur mycket material som skulle redovisas för 
att läsaren inte skulle riskera att tappa tålamodet och tröttna. Under samtliga punkter i denna 
studie har vi försökt vara noggranna i hur text och citat presenteras. När vi tolkat 
intervjusvaren har texten tolkats utifrån att del- tolkningarna stöds av helheten och vice versa. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
 
I denna studie har kvalitativa intervjuer varit en av våra tre insamlingstekniker av empiri. Att 
använda intervju som metod anser Denscombe (2000) vara fördelaktigt, när forskaren söker 
djupare förståelse för ämnet som studeras. Han menar att intervju som metod är att föredra 
om forskaren vill ta reda på informantens emotioner, erfarenheter och känslor. Den typ som 
använts i vår intervjustudie, är den så kallade halvstrukturerade intervjun.  
 
Innan genomförandet av intervjustudien beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att 
intervjuaren bör utforma ett manus som strukturerar upp intervjuns förlopp. Vid en 
halvstrukturerad intervju bör intervjuaren skriva en översikt av de ämnen som ska täckas 
samt förslag till frågor. Frågorna bör vara öppna, korta och enkla. Detta eftersom att det 
bidrar till mer utförliga svar. Goda förkunskaper inom ämnet anser Kvale och Brinkmann 
(2009) var avgörande för att kunna genomföra en kvalitativ intervju.  
 
Kvale och Brinkmann beskriver en mängd olika punkter som är viktiga att tänka på under 
genomförandet av en kvalitativ intervju. Genom att intervjuaren presenterar sig och är tydlig 
med att förmedla vad studien innebär, skapas en trygg miljö, som kan bidra till högre kvalitet 
på intervjusvaren. Kvale och Brinkmann kallar detta moment för "orientering" och betonar att 
de första minuterna i en intervju kan vara avgörande. I slutet av intervjun bör intervjuaren 
göra en "uppföljning", som innebär att informanten ges möjlighet att uttrycka övriga tankar 
efter att intervjustudien är avslutad. Det kan också innebära att informanten får berätta hur 
hon eller han upplevt intervjun. Att lyssna uppmärksamt bidrar till att lättare kunna ställa 
följdfrågor som kan resultera i ett djupare svar. 
 
Under genomförandet av intervjuerna användes Kvale och Brinkmanns intervjutekniker för 
att få så hög kvalitet på intervjusvaren som möjligt. Detta innebar bl.a. att vi, i början av 
intervjun, presenterade oss själva och syftet med studien. Att vi, under intervjuernas gång, 
lyssnade aktivt för att lättare kunna ställa relevanta och väl utformade följdfrågor. Våra 
förkunskaper gällande digitala verktyg, i form av mjukvaruprogram, var goda sedan innan.  

4.2.1 Urval 
 
Enligt Trost (2010) vill forskaren vid kvalitativa intervjuer få en så bred variation på svaren 
som möjligt. Därför intervjuades verksamma musiklärare inom olika skolformer, som spelar 
olika instrument. Anledningen till att urvalet gjordes på detta vis, var för att vi tror att digitala 
verktyg används på olika sätt inom respektive instrumentgrupp och skolform. På detta sätt 
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gavs möjligheten att få en bredare kunskap över hur digitala verktyg kan användas som ett 
stöd i musikundervisningen, samt hur det påverkar lärare och elever. En andra intervjustudie 
genomfördes för att få ta del av elevernas tankar gällande digitala verktyg i 
musikundervisningen. Två gymnasieelever tillfrågades efter att de valts ut av dess 
instrumentlärare. Urvalet skedde på detta vis eftersom instrumentläraren tilldelade oss de 
elever som han trodde skulle närvara vid samtliga undervisningstillfällen. Detta var viktigt 
för oss i och med att detta arbete har en begränsad tidsram. De tillfrågade gymnasieeleverna 
blev inte bara intervjuade utan observerades också under fältstudierna, som utfördes under tre 
lektioner per elev.  
  
Informanterna har tilldelats fiktiva namn eftersom de i detta arbete är anonyma. Musiklärarna 
har fått namn som börjar med bokstaven L och eleverna har fått ett namn som börjar på 
bokstaven E.  
 

• Love - Love är anställd på musikhögskola där han undervisar i piano, ensemble och 
musikdata. Han har under en längre tid arbetat med digitala verktyg och känner sig 
väl förtrogen med dem.  

 
• Lisa - Lisa arbetar på kulturskola som gitarr- och kompanjonlärare. Lisa började 

nyligen använda digitala verktyg i sin musikundervisning.  
 

• Lukas - Lukas är trumlärare på musikhögskola, men undervisar också i ensemble och 
musikdata. Lukas är väl förtrogen med digitala verktyg och använder dem mycket i 
musikundervisningen. 

 
• Linda - Linda är anställd på musikhögskola där hon arbetar som sång- och 

metodiklärare. Linda har i liten grad använt digitala verktyg i musikundervisningen. 
 

• Lars - Lars arbetar inom två skolformer, vilka är kulturskola och folkhögskola. Lars 
undervisar i gitarr, elbas och ensemble. Lars använder digitala verktyg i sin 
musikundervisning. 

 
• Linus - Linus undervisar i gitarr och musikpedagogik, på musikhögskola. Linus har i 

liten grad använt digitala verktyg i musikundervisningen. 
 

• Erik: Erik går estetlinjen på gymnasiet och läser trummor som huvudinstrument och 
gitarr som biinstrument.  

 
• Elof: Elof läser gitarr som huvudinstrument och går estetlinjen på gymnasiet.  
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4.2.2 Genomförande av intervjuer 
  
Den första kontakten med musiklärarna skedde via telefon. Under samtalet följdes riktlinjer 
som enligt Trost (2010)  är viktiga. Dessa riktlinjer innebär att forskaren under samtalet ska 
presentera sig själv och syftet med undersökningen, samt ange hur lång tid intervjun kan 
tänkas ta att genomföra. Om den tillfrågade tackar ja och forskaren inte har som syfte att 
genomföra intervjun via telefon ska parterna komma överens om plats och tid. Vidare anser 
Trost att det är viktigt att informanten känner sig trygg i den omkringliggande miljön där 
intervjun ska genomföras. Därför bör den tillfrågade få välja plats för intervjun. Samtliga 
intervjuer som utfördes med musiklärarna skedde via personliga möten i en lugn miljö som 
informanten själv valt. 
 
Elevintervjuerna skedde i samband med att deras ordinarie lektion var avslutad. Båda 
intervjuerna skedde individuellt och varade cirka 10 minuter. Redan vid första 
lektionstillfället bestämdes tid och datum då intervjun skulle genomföras. De lokaler som 
användes var två lektionssalar, varav en var ett mindre rum för enskilda lektioner och den 
andra en större ensemble-sal. Eleverna valde inte själva platsen för intervjuerna, men de kan 
ändå tänkas känna sig trygga i de utvalda lokalerna. Detta eftersom flertalet av deras lektioner 
hålls i de lektionssalarna där intervjuerna genomfördes. 
 
Gustavsson (2004) anser att forskaren bör göra en provintervju för att testa förståelsen av 
innehållet, innan de slutgiltiga intervjufrågorna utformas. Vi utförde en provintervju och 
insåg då att vissa frågor var otydligt formulerade. Därför reviderades intervjufrågorna så att 
de blev tydligare. De slutgiltiga intervjufrågorna presenteras i bilaga 2 och 3.  

4.3 Observation 
 
Enligt Denscomde (2000) finns det ett antagande om att det i vissa fall är bättre att hämta 
data från verkliga situationer. Därför utfördes även fältstudier i studie. Larsen (2009) 
beskriver fältstudier på följande sätt: "Vid andra tillfällen observerar forskaren de fenomen 
han eller hon är intresserad av i sitt naturliga, sociala sammanhang." (s. 89). Vidare nämner 
Larsen två typer av fältundersökningar vilka benämns som icke-deltagande observation och 
deltagande observation. Då vi undersökte hur användandet av digitala verktyg påverkade vårt 
arbete som musiklärare, samt hur de tycktes påverka de deltagande elevernas kompetens, så 
utfördes vår undersökning genom deltagande observationer.  
 
En deltagande observation innebär att forskaren är en del av det sociala systemet som ingår i 
fältstudien. Denna typ av observation kan dock vara mer eller mindre aktiv. Larsen beskriver 
att forskaren antingen kan vara en passivt deltagande observatör eller en aktivt deltagande 
observatör. När fältstudien genomfördes hade vi en mer aktiv roll och därför blev vår 
observation en aktivt deltagande observation. Detta eftersom vi i undersökningen verkade 
som lärare och bestämde vad som skulle ske inom det sociala systemet. 
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De observationer som genomförts fungerar som ett komplement till de sex intervjuer som 
genomförts med verksamma musiklärare. Detta för att bilda oss egna uppfattningar om hur 
användandet av digitala verktyg faktiskt påverkar musiklärares arbete och elevers kompetens. 
Kylén (2004) berättar att man kan observera med hjälp av fem olika sinnen. Dessa är 
följande: Syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Synen och hörseln var de mest användbara 
sinnena i denna studie. Synen användes då vi tittade på elevernas kroppsspråk och hur de 
reagerade vid användandet av t.ex. musikbakgrunder. Hörseln fungerade som ett verktyg när 
vi lyssnade efter musikaliska framsteg. Det lektionsmaterial, som användes i mötet med 
eleverna, utformades utefter de svar som intervjupersonerna gav oss i frågan om vilka 
mjukvaruprogram det finns för musik och hur de används.  

4.3.1 Urval 
 
Med hjälp av elevernas ordinarie musiklärare tillfrågades två elever att delta i vår 
undersökning. Det var två unga män som studerar musikestetiska programmet på gymnasiet 
och båda spelar gitarr. En av eleverna hade gitarr som biinstrument och trummor som 
huvudinstrument.  

4.3.2 Genomförande av observationer 
 
Innan lektionerna hade delar av undervisningsmaterialet förberetts utifrån samtal med deras 
ordinarie musiklärare. Grunden för planeringen av hur digitala verktyg skulle användas i 
undervisningen utgick från resultaten av de tidigare intervjuerna med musiklärarna. 
Programmet Sibelius användes för att skapa notbilder som var anpassade specifikt för varje 
elev. GarageBand, för att skapa musikbakgrunder som eleven kunde använda både under 
lektionen och hemma. Programmet Capo, för att ändra tempo och tonart på låtarna och 
Spotify eller Youtube för att lyssna på olika versioner av låtar. På grund av våra tidigare 
erfarenheter av dessa program var det inte särskilt tidskrävande att sammanställa materialet. 
Två olika lektionsserier planerades med olika teman eftersom eleverna var på olika nivåer 
och hade olika förutsättningar. En av eleverna fick fördjupa sina kunskaper inom 
improvisation och den andre inom rytmiska ackordackompanjemang.  
 
Efter varje lektionstillfälle gjordes anteckningar från våra observationer i form av en loggbok. 
Innehållet behandlade våra tolkningar av elevernas kroppsspråk och de musikaliska framsteg 
som gjordes under lektionsserien.  
 
Under de intervjuer och observationer som genomfördes förekom det aldrig något bortfall. 
Alla åtta kvalitativa intervjuer samt observationerna genomfördes som planerat.   

4.4 Forskningsetiska principer 
 
En ytterligare faktor för att informanten ska känna sig trygg, är att informera denne om 
arbetet och hur materialet kommer att hanteras. Vetenskapsrådet (2002) presenterar 
forskningsetiska principer, som samtliga informanter fick ta del av, innan de blev intervjuade. 
Dessa är uppdelade i fyra krav, som ser ut på följande vis: 
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• Informationskravet - Detta krav innebär att informanterna ska informeras om 

forskningsuppgiftens syfte. 
 

• Samtyckeskravet - Informanterna har frihet att själva besluta om sitt deltagande i 
undersökningen. 

 
• Konfidentialitetsskravet - Alla uppgifter om informanterna är konfidentiella. 

Informanterna ska inte gå att identifieras och alla personuppgifter ska hanteras med 
försiktighet. 

 
• Nyttjandekravet - Den information som insamlats får enbart användas i 

forskningssyfte. 
 
En ytterligare etisk aspekt som beaktades innan intervjuerna och observationerna med 
eleverna genomfördes, var att de möjligen kunde vara under 18 år och därmed kräva 
målsmans godkännande för deltagandet i vår undersökning. Ojala (2013) beskriver i sin 
handbok, som handlar om hur man intervjuar och fotograferar barn, följande:  
 
 En person på över 15 år kan intervjuas och hans foton publiceras relativt fritt. Enligt 
 instruktionen krävs inte tillstånd från vårdnadshavare när intervjun gäller till exempel 
 personens åsikter och erfarenheter i frågor som gäller hans liv eller allmänna samhälleliga 
 frågor (s. 8) 
 
Vidare beskriver hon specialsituationer då den som intervjuar måste skaffa tillstånd för att få 
intervjua minderåriga. En specialsituation är om intervjun sker på daghem eller skola. Vissa 
skolor samlar in föräldrars skriftliga samtycke i början av terminen. Om inte intervjun 
handlar om en enskild elev så innebär detta att den som intervjuar inte behöver vända sig till 
föräldern själv. Detta är dock inte en praxis på alla skolor och innebär att det alltid finns skäl 
för den som intervjuar att förbereda ett dokument där föräldrar kan fylla i sitt samtycke.  
 
Innan våra fältstudier formulerades ett dokument (se bilaga 1). Där presenterades information 
om vår utbildning, syftet med undersökningen, att deltagandet är frivilligt och att 
respondenten kan avbryta sitt deltagande när som helst, samt att den deltagande garanteras 
konfidentialitet. Samtliga elever visade sig vara minderåriga och därför krävdes tillstånd av 
målsman. Målsman godkände sitt barns medverkan, genom att signera dokumentet. 

4.5 Bearbetning av material 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är ljudinspelning ett vanligt sätt att registrera intervjuer. 
Detta bidrar till att forskaren kan fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun.  En 
ytterligare anledning till att ljudinspelningar gjordes var för att lättare kunna bearbeta och 
analysera det insamlade materialet. Ljudinspelningarna med musiklärarna gjordes med en 
Zoom Q3HD - Handy Video Recorder. Vid båda intervjuerna med eleverna gjordes 
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ljudinspelningar med hjälp av mobiltelefon och en Zoom. Vid den första elevintervjun 
använde vi en Zoom, men insåg att det var omständligt att koppla upp och ner. Därför 
beslutade vi att använda mobiltelefonen vid nästa intervju. Detta visade sig vara smidigare 
och vi upplevde att ljudinspelningen tog mindre fokus. Trost (2010) menar att när 
intervjuaren spelar in ett samtal kan informanten tappa koncentrationen och känna press. 
Därför kändes det bättre att använda mobiltelefonen som ljudinspelningskälla.  
 
Samtliga intervjuer transkriberades kort efter att de genomförts. Innan transkriberingarna 
påbörjades var det nödvändigt att lägga in några av intervjuerna i ett mjukvaruprogram för 
musik, som heter Logic. Med hjälp av detta program kunde volymen ökas så att det blev 
enklare att höra. Vid transkriberingen användes också ett mjukvaruprogram som heter Capo. 
Med hjälp av detta program kunde tempot saktas ned, vilket medförde att det var lättare att 
följa med i inspelningarna. I detta program kan användaren också göra markeringar för att 
lättare kunna orientera sig i materialet. Detta var framförallt användbart i de längre 
intervjuerna eftersom det då kunde vara lättare att tappa bort sig. 

4.6 Analys 
 
 Analys av kvalitativ data innebär att jobba med större textmängd. Denna fas handlar också 
 om att reducera datamängd, alltså om att ta bort den information som inte är relevant för 
 frågeställningen. Det viktigaste i denna fas är att komprimera, systematisera och ordna 
 datamaterial så att det blir analyserbart (Larsen, 2009, s. 101). 
 
Vidare beskriver Larsen fyra sätt att angripa det insamlade materialet på. Dessa benämns av 
Larsen (2009) som innehållsanalys, berättelseanalys, diskursanalys och konversationsanalys. 
Det vanligaste analyssättet är innehållsanalysen.   Denna arbetsgång kan se ut på följande 
sätt: de insamlade texterna kodas - koderna delas in i teman - materialet sorteras enligt dessa 
teman - materialet granskas ännu en gång för att finna mönster och processer - de funna 
temana analyseras mot redan existerande forskning. Detta analyssätt samverkar med det 
hermeneutiska vetenskapsteoretiska perspektivet, som vi utgått ifrån när vårt insamlade 
material tolkats. Gustavsson (2004) uttrycker att, när man förhåller sig till ett hermeneutiskt 
tolkningssätt, är det viktigt att leta fram det material som är väsentligt för studien och dela in 
det i teman. Vidare beskriver Gustavsson att det är viktigt att forskarna visar hur de tänkt för 
att ge möjlighet till läsaren att själv ta ställning till tolkningars värde.  
 
Under analysen av vårt insamlade material förhöll vi oss till innehållsanalysens arbetssätt. 
Efter transkriberingen av datamaterialet kodades texten med färger. Färgkodning passade oss 
bäst, då det blev lättare att se olika teman och kategorier. När materialet kodats skapades 
sedan rubriker för de olika temana som upptäckts. Denna procedur upprepades ett flertal 
gånger tills vi kände oss nöjda. Avslutningsvis sammanfattades innehållet för de olika 
temana. 
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5. Resultat 
 
Under resultatet presenteras den empiri som samlats in genom kvalitativa intervjuer och 
observationer. Resultatet är indelat i följande punkter: 
 

• Digitala verktyg 
 Under denna punkt presenteras vad digitala verktygen innebär för de intervjuade 
 musiklärarna. 

 
• Digitala verktyg i musikundervisningen 

 Här redogörs för hur de intervjuade musiklärarna använder digitala verktyg i deras 
 förberedelser,  under lektionstid och för att underlätta elevernas hemstudier. Vi 
 kommer också ta upp  hur digitala verktyg använts i den fältstudie som genomförts. 
 Denna punkt innefattar också elevernas utsagor gällande användandet av digitala 
 verktyg och deras övning.  
 

• Tidsaspekt 
 Hur mycket tid tar det att använda digitala verktyg i undervisningen enligt de 
 intervjuade lärarna och våra egna observationer? Detta kommer denna punkt ge svar 
 på. 
 

• Ekonomisk aspekt 
 Här presenteras de ekonomiska aspekter som användandet av digitala verktyg 
 innebär.  
 

• Kompetensutveckling 
 Anser de intervjuade lärarna att det är viktigt med kompetensutveckling? Upplevde vi 
 att vår kunskap under våra fältstudier, gällande digitala verktyg, vara tillräcklig? Detta 
 kommer ni kunna ta del av under denna punkt. 
  
Utav de sex intervjuade musiklärarna, är det fyra stycken som använder sig av digitala 
verktyg i form av mjukvaruprogram för musik i sin undervisning. Tre av dessa fyra har under 
en längre tid arbetat med dessa program och känner sig väl förtrogna med dem.  De två som 
inte använder sig av mjukvaruprogram i sin undervisning, använder sig av musikprogram 
som finns tillgängliga via internet.  

5.1 Digitala verktyg 
 
För Love, Lisa, Lukas och Lars innebär digitala verktyg mjukvaruprogram för musik, där 
användaren bland annat kan spela in, skriva noter, ändra tonarter och tempon, samt göra 
musikbakgrunder utan att spela in. I intervjuerna nämns programmen Sibelius, GarageBand, 
Youtube, Spotify, Logic och Amazing Slow Downer. Musikläraren Linus, som inte är lika 
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bevandrad med digitala verktyg, gav följande svar på frågan om vad digitala verktyg innebär 
för honom:  
 
 Ja, jag ser inte musikprogram som de här Sibelius och de där som man använder när man ska 
 sitta och skriva ut noter. Utan min bild av musikprogram, det är där man  själv eller eleven 
 själv sitter och skapar. Typ GarageBand. 
 
Samtliga intervjuade musiklärare benämnde musikprogram tillgängliga via internet som 
digitala verktyg. Exempel som nämns är Youtube och Spotify.  

5.2 Digitala verktyg i musikundervisningen 
 
Utav de sex intervjuade lärarna är det fyra stycken som använder digitala verktyg i form av 
mjukvaruprogram för musik i undervisningen. Dessa mjukvaruprogram kategoriseras under 
grupper för ljud, notskrivning och inspelning. Lars som arbetar på kulturskola och 
folkhögskola berättade hur han använder programvaror för ljud och notskrivning i sin 
undervisning:  
 
 Jag använder Sibelius för att skriva noter och göra tabs, så det använder jag jättemycket. Jag 
 har alltid med mig noterna i programmet och då är det lätt att byta tonart  och allt sådant där. 
 Sedan använder jag Logic. Då spelar jag in kompgrejer till elever och så. Jag kan även spela 
 in dem under lektionen.   
 
Flera av de intervjuade lärarna anser att inspelningsprogram kan vara ett bra verktyg för att 
spela in elever under lektionstid. Samtliga lärare använder sig av musikprogram, som kan 
hanteras via internet, såsom Spotify och Youtube.  

5.2.1 Digitala verktyg som ett hjälpmedel i förberedelser 
 
Tre av sex lärare talade om ett värde av att ha tillgång till en bank med färdigställt 
lektionsmaterial. Vidare uttrycker de att materialet kan skapas succesivt, genom att använda 
programvaror för notation och inspelning. Fördelarna med att skapa sitt material på datorn, 
enligt lärarna, är att det är enkelt att dela noter med sina elever. Lärarna kan t.ex. dela dem 
via Dropbox, som är ett program som används för att spara filer på internet. Det är också 
enkelt att göra justeringar i noter och inspelningar i efterhand. Ett exempel på detta är 
notbilden som inte riskerar att bli kladdig, som den kan bli om den skrivs för hand.  
 
Under de fältstudier som genomfördes användes de digitala verktyg, som de intervjuade 
lärarna delade med sig av genom intervjuerna. Noter skapades med hjälp av programmet 
Sibelius. I Sibelius noterades trumnoter, tabulatur, ackordanalys och noter. För att skapa 
ljudinspelningar användes programmet Logic. En av de fyra inspelningar som gjordes under 
vår fältstudie var en övningsbakgrund som innehöll övningar och en muntlig sammanfattning 
av lektionen. Denna inspelning användes både som ett verktyg för att sammanfatta lektionen, 
men också som ett bakgrundskomp som eleven kunde använda vid sin egen övning. 
Inspelningen gjordes med en midiklaviatur, en kondensatormikrofon och en elgitarr med 
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hjälp av ett externt ljudkort och en dator. I två av de andra fyra inspelningarna 
programmerades trumkomp med hjälp av en midiklaviatur. Dessa inspelningar sparades ner i 
flera olika tempon för att eleven succesivt skulle kunna jobba sig upp till måltempot. Den 
sista inspelningen var en övningsbakgrund, där samtliga instrument spelades in via en 
midiklaviatur i programmet GarageBand. Under samtliga lektioner användes programmet 
Capo för att lyssna på låtar och ändra låtens tempo. Innan lektionerna delades låtarna in i 
olika delar för att enkelt kunna hoppa mellan eller upprepa en del.  

5.2.2 Digitala verktyg som hjälpmedel under lektionstid 
 
De intervjuade, som kompletterar sin undervisning med hjälp av mjukvaruprogram för musik, 
använder dem på liknande sätt. Vanliga sätt att använda dessa program är att skriva noter på 
Sibelius, spela in ljudfiler med hjälp av GarageBand och Logic, samt använda 
mjukvaruprogram för att ändra tonart och tempo på en låt. Musikprogram tillgängliga på 
internet, används också på liknande sätt av intervjupersonerna.      
 

• Notskrivning - Notskrivningsprogram används av de lärare som använder 
musikprogram när de transkriberar och skapar egna kompositioner. Efter att läraren 
skapat det material som ska användas vid undervisningen kan de använda flera 
metoder för att dela med sig av noterna. De kan skicka materialet via mail, ge det i 
handen eller lägga filen i Dropbox, så att eleverna kan ladda ned det själva.  

 
 Lisa hade också provat att använda Sibelius som ett verktyg, för att lära elever 
 musikteori. Intervjupersonen tyckte att det verkade vara enklare för eleven att 
 förstå, då de kunde både se och höra det de arbetade med. Vidare nämnde hon att 
 eleverna uppskattar när deras skrivna noter översätts från handskrivet till dator, då 
 det ser mer proffsigt ut. 
 
 Erik ansåg att de största fördelarna med att använda musikprogram främst handlar 
 om att denne alltid har tillgång till noterna via internet. Detta innebär att eleverna inte 
 behöver känna oro att tappa bort sina noter. Elof ansåg däremot att det är bättre att 
 använda noter i pappersform, då denne lättare kan göra egna anteckningar och känna 
 friheten att inte behöva sitta vid datorn och öva. 
 

• Inspelning - Tre av fyra lärare som använder sig av mjukvaruprogram i sin 
undervisning, gör musikbakgrunder för att använda dem under lektionstid. Love 
berättar att med hjälp av dessa bakgrunder kan det t.ex. vara lättare för eleven att höra 
vilken funktion instrumentet ska ha. Han menar också att det, för keyboardister som 
spelar ett ensembleinstrument, är en lyx att få spela till en ensemble, som 
musikbakgrunden blir. Flera av lärarna använde inspelningsprogram för att spela in 
eleverna under lektionen.  

 
Under fältstudierna användes musikbakgrunder när eleverna undervisades. Eleven 
Erik spelade inte bara gitarr, utan också trummor. För att anpassa undervisningen till 
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Eriks styrkor, programmerades två trumkomp som sedan sparades ner i olika tempon. 
Dessa ljudfiler användes under lektionen för att påvisa likheterna mellan trumkomp 
och gitarrkomp. 

 
• Ljud - Love och Lukas använder programvaror för ljud i sin undervisning. Lukas 

beskriver användandet på följande sätt: "Sedan använder jag Amazing Slow Downer 
för att sakta ned musik och för att ändra tonarter och sådant". Programmen används 
även som ett verktyg för att upprepa en specifikt vald sekvens i en låt. Detta kan 
underlätta när en elev exempelvis ska lära sig en svår passage i en låt eller vid 
improvisation. På samma sätt användes programmet Capo för att ändra tempo och 
upprepa valda delar i en låt. 

 
• Övrigt - Två musikprogram som ständigt dök upp under intervjuerna var Spotify och 

Youtube. I frågan om hur Linda använder Spotify och Youtube i undervisningen svarar 
hon: "Jamen tillexempel när eleverna själv har valt repertoar. Då går vi in lite snabbt 
och kollar vilket stuk och vilket tempo låten har". Spotify och Youtube erbjuder även 
en stor mängd färdiga musikbakgrunder, som kan användas i undervisningen.  

  
 Lisa beskrev att lärare fått en ny roll och måste förhålla sig till elevernas tillgång till 
 musik via internet. Hon utryckte sig på följande vis: "Nu är det jag, eleven och 
 världen." Vidare uttrycker hon att det tidigare bara varit eleven och läraren i 
 fokus, men nu har det blivit en ytterligare aspekt att ta hänsyn till.  
  
 De intervjuade lärarna ser mycket positivt på att använda Spotify och Youtube i 
 undervisningen. Lisa brukar dock säga till sina elever att de ska vara källkritiska. 
 Detta för att det kan vara bristande kvalitet på materialet. Vidare menar hon att 
 eleverna ska använda sitt gehör för att avgöra om det är ett bra material eller inte. 
 
 Under våra fältstudier användes programmen Spotify och Youtube för att visa olika 
 versioner på en och samma låt.  

5.2.3 Digitala verktyg som hjälpmedel för elevens hemstudier 
 
Det mest väsentliga digitala verktyget, för att underlätta elevers hemstudier, uttrycker de 
intervjuade lärarna vara mjukvaruprogram där de kan göra musikbakgrunder. Lärarna uttalar 
att det tror att det är positivt för elevernas övning om de gör musikbakgrunder, för att sedan 
skicka med eleven hem, när denne ska öva. Linda uttrycker att:  
 
 Jag tror att det skulle hjälpa mycket. Speciellt på lite mer nybörjarnivå. De kan få bakgrunder 
 till övningar med sig hem. "Det här är de tio övningar som vi kommer jobba med nu under 
 denna termin". Nu blir det att utvecklingen sker under lektionstid. Eleverna kommer och 
 säger "jaha, hur lät den här övningen?" Jag tänker att de som sysslat med musik ett längre tag 
 kan kompa sig själv men det är jättemånga som läser sång som inte kan.     
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Love använder notskrivningsprogram som ett hjälpmedel när eleverna ska notera det de 
spelar. Han uttryckte att det är viktigt att eleven blir medveten om det de spelar och detta med 
hjälp av att skriva ned det. Anledningen till att Love tycker att eleven ska skriva ned noterna 
och ackorden i ett notskrivningsprogram, beror på att denne anser att det går fortare. Detta 
gäller främst äldre elever som behärskar användandet av ett notationsprogram. 
 
Båda de intervjuade eleverna upplevde att användandet av digitala verktyg var ett stöd i deras 
kompetensutveckling. Gymnasieeleven Elof lägger stor vikt vid att det blir mer motiverande 
och lustfyllt att öva när digitala verktyg blir en del av undervisningen. Han uttryckte att "det 
får mig att öva. Det är roligare att öva med komp i bakgrunden än bara för sig själv". Att 
använda digitala verktyg i undervisningen ansåg Erik vara något som kändes bra. 
 
De noter, musikbakgrunder och ljudinspelningar som användes under vår fältstudie skickades 
till eleverna via mail. Vi upplevde att musikbakgrunderna var till stor nytta för eleverna. 
Detta eftersom de snabbt lärde sig låtarna som användes. De berättade också att de använt 
musikbakgrunderna hemma.  

5.3 Tidsaspekt 
 
Samtliga lärare menade att det tar tid att använda digitala verktyg i sin undervisning.  För 
vissa av lärarna tar det mer tid, medan det tar mindre tid för andra. Huruvida det tar lång tid 
eller inte beror på hur bra informanten behärskar de olika mjukvaruprogrammen och hur 
noggranna de är i sitt skapande av material. Love, som är anställd som piano-, ensemble- och 
musikdatalärare på högskola, uttryckte sig på följande sätt under intervjun: 
 
 Jo, det tar nog ganska mycket tid. Alltså jag lägger nog ned mycket tid på det men 
 samtidigt så känner jag också att man får ju ut så mycket av det. Det är ju något som är 
 bestående på något vis. På samma sätt som, kanske man skriver en övning på ett papper kan 
 ju vara bestående också. Men om jag spelar in nu, lägger ned tiden och spelar in en bakgrund 
 på en låt som jag vill ha i undervisning så, jag försöker ju verkligen att titta igenom mitt 
 bibliotek och se vad jag har, försöka använda saker hela tiden sådär, så att. Jag tänker att, och 
 jag menar, och det är det med att vara noggrann också för känner man att man är noggrann 
 och gör saker som är väldigt bra, förhoppningsvis så kan jag ha det när jag undervisar om 20 
 år också. Så man lägger  ned mycket tid nu men förhoppningsvis så har man igen det. 
 
Eftersom vi har jobbat med digitala verktyg under en lång tid, var det smidigt att skapa det 
material som använts under vår studie. En av musikbakgrunderna som användes var inspelad 
för drygt ett år sedan och kunde återanvändas med en av eleverna i vår fältstudie. Detta 
bidrog till att lektionerna krävde olika mycket förberedelsetid. 

5.4 Ekonomisk aspekt 
 
Läraren Linus uttryckte under intervjun att det är dyrt för skolor att bedriva undervisning med 
hjälp av digitala verktyg. Linus berättade att "första datorn vi köpte till en skola jag jobbade 
på, kostade 40 000 kronor". Han berättade också att när mjukvaruprogram blev mer vanliga 
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på marknaden, köpte skolorna in dem för dyra pengar. De lärare som bedriver undervisning 
med hjälp av dessa verktyg, har fått ekonomiskt stöd av sin arbetsplats. Många gånger 
innebär detta att de fått en dator. Några av dem har också fått ett eller flera mjukvaruprogram. 
I flera fall har de fått betala för programmen själva. 

5.5 Kompetensutveckling 
 
Linus och Lisa kom under intervjun in på generationsfrågan, gällande användandet av 
digitala verktyg. Lisa uttryckte att "våra barn är uppvuxna i en tekniktid så att de förmodligen 
kan, eller skulle kunna mycket fortare än vad jag kan. Jag har en sådan respekt för alla de där 
knapparna".  Linus kom in på generationsfrågan gällande Sveriges musiklärarutbildning. Han 
hoppas att de som nu utbildar sig till musiklärare får använda sig mer av digitala verktyg i sin 
undervisning än vad han själv gjort. 
 
Musiklärarna Lars, Love och Lukas har under en längre tid använt digitala verktyg, i form av 
mjukvaruprogram, i sin undervisning. De berättade att de har gjort ljudinspelningar och 
skrivit noter på datorn sedan en längre tid tillbaka. Lisa, Linus och Linda har använt 
mjukvaruprogram under en kortare tid eller inte alls. 
 
Begreppet trygghet är något som återkommer flertalet gånger under lärarintervjuerna. Det 
handlar ofta om tryggheten av att vara förtrogen med de kunskaper som krävs för att hantera 
mjukvaruprogram för musik. Lärarna Lisa och Lars pekade på vikten av att kunna hantera 
mjukvaruprogrammen innan undervisningstillfällena. Lars uttryckte att "man håller på och 
ska fixa det där, så tar det någon minut och då kan man känna att man vill jobba med eleven. 
Det kan ju vara en nackdel". Det handlar inte om att kunna hantera hela programmet, men att 
kunna hantera det som krävs för momentet. 
 
Högskoleläraren Linus har tidigare gått kurser i användandet av mjukvaruprogram. Detta 
resulterade dock inte i ett fortsatt användande, vilket berodde på att det var för dyrt och 
invecklat att lära sig programmen. Han menar att det är många lärare som ropar efter att lära 
sig mer om data och IT, men att de inte lyckas överföra dessa kunskaper till sin undervisning.  
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6. Diskussion 
 
Under resultatdiskussionen diskuteras resultaten och dess betydelse i ett vidare sammanhang. 
Resultatet jämförs också med tidigare forskning. Vi tar även upp vilken betydelse resultatet 
kan få för vår egen yrkesprofession. Under metoddiskussion diskuteras undersökningens 
tillförlitlighet och giltighet. Under samma punkt redogörs för hur väl forskningsfrågorna 
besvarats, samt hur väl våra metoder har fungerat. Ett annat område, som kommer beröras 
under denna punkt, är om andra metoder kunde använts för att få fram ett bättre resultat.  

6.1 Resultatdiskussion 
 
De intervjuade musiklärarna hade olika definitioner på vad begreppet digitala verktyg 
innebar. Fyra av lärarna definierade verktygen som programvaror för ljud, notation och 
inspelning. Detta är i enlighet med skolverkets (2011a) definitioner av begreppet digitala 
verktyg. De resterande musiklärarna använde sig enbart av musikprogrammen Spotify och 
Youtube för att spela upp musik.  

6.1.1 Hur kan användandet av digitala verktyg påverka musiklärares arbete? 
 
Vårt resultat visar att de intervjuade lärarnas arbete påverkades olika i deras användande av 
digitala verktyg. Hur de påverkades berodde på i hur stor utsträckning de använde digitala 
verktyg och hur de användes. Deras kompetens inom digitala verktyg spelade också en stor 
roll i hur det påverkade deras arbete.  
 
Vårt resultat visar att alla de intervjuade musiklärarna använde musikprogrammen Youtube 
och Spotify under sina lektioner. Lisa beskrev att musiklärare fått en ny roll och att de nu 
måste förhålla sig till elevernas tillgång till musik via internet. Alla de intervjuade lärarna såg 
många fördelar med att använda Spotify och Youtube i musikundervisningen. Några fördelar, 
enligt lärarna, var att de under lektionstid kunde lyssna på sånger som eleverna själva gav 
som förslag. Erixon m.fl. (2012) beskriver i sin undersökning, att musiklärarna ser klara 
fördelar med att använda exempelvis Youtube i undervisningen. I samma studie ges det ett 
exempel på hur en musiklärare använde just Youtube inför en lektion: 
 
 I have pupils wanting to learn a special tune. I was in a bit of a hurry and checked on 
 YouTube. Then I found a guy who had an acoustic guitar. It was filmed very close and 
 showed the exact fingering very slowly. The next day the pupil had learned the tune. So 
 that’s great. And nearly all tunes are there. (Erixon, m.fl. 2012, s.17)  
 
I samma studie tar Erixon m.fl. också upp problemet att det kan kräva mer tid, när lärare 
använder digitala hjälpmedel i undervisningen. Här såg vi ett samband i vår studie, där 
samtliga intervjuade lärare uttryckte att det var tidskrävande att använda digitala verktyg som 
ett komplement i musikundervisningen 
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Love, Lars och Lukas använde de digitala verktygen i form av mjukvaruprogram till att göra 
musikbakgrunder. Dessa musikbakgrunder användes under lektionstid, men eleverna får 
också ta med dem så att de kan öva till musikbakgrunderna hemma. Detta sätt att använda 
mjukvaruprogram går hand i hand med det som Henriksson (2002) uttrycker. De förslag som 
han ger bygger många gånger på att mjukvaruprogram används till att skapa 
musikbakgrunder. Vidare uttrycker han att det för sånglärare kan vara positivt att använda 
musikbakgrunder i musikundervisningen. Linda, som är sångpedagog på musikhögskola, 
uttryckte att det vore positivt att kunna skicka med en musikbakgrund med eleverna om de är 
nybörjare. Detta för att de kanske inte kan spela något ackordsinstrument och kan kompa sig 
själva. Ferguson (2007) beskriver att användandet av digitala verktyg har den positiva 
effekten att musiklärare kan fokusera mer på eleven under lektionen. Detta var något som vi 
själva upplevde när musikbakgrunder användes under lektionstid. 
 
De intervjuade lärarna uttryckte att det går åt mycket tid att förbereda lektionsmaterial med 
hjälp av digitala verktyg, i form av mjukvaruprogram för musik. Love ansåg emellertid att 
det var värt allt jobb, eftersom material som skapas med hjälp av notations- och 
inspelningsprogram är bestående och kan användas i framtida undervisning. Även vi fick 
uppleva värdet av att ha tillgång till material, som byggts upp under tidigare år. Vår 
uppfattning av intervjuerna och fältstudierna är att tidsaspekten är en central fråga i 
musiklärares arbete. Musiklärare har begränsad tid till att förbereda sina lektioner och detta 
kan vara en orsak till varför vissa väljer att inte använda digitala verktyg i sin undervisning 
mer frekvent.  
 
Kirschner och Davis (2003) uttrycker vikten av att öka IT- kompetensen hos blivande lärare. 
För att öka denna kompetens menar de att lärare inom lärarutbildningen ska undervisa så att 
studenterna får en grundläggande personlig kompetens. Lärarstudenterna bör också lära sig 
att använda Mindtools, använda IT som ett verktyg för samarbete och samverkan, bli 
medvetna om hur IT ska användas i undervisningen och att de får en förståelse för den 
påverkan IT har på samhället. I Andersson och Hedmark (2011) framgår lärares negativa 
aspekter till varför de inte vill införa datorer i en av Sveriges musikhögskolor. De uttrycker 
bl.a. att hantverket skulle få mindre plats. Även Webster (2009) uttrycker att det finns lärare 
som är negativt inställda till digitala verktyg i undervisningen. En lärare uttrycker sig på 
följande sätt: "... Kids have enough of this at home and other places. I have so little time with 
them. I want music to happen, not computers"(s.9). Linus, som är en av de intervjuade lärarna 
i vår undersökning, visar på liknande tankar då han uttryckte att: "En stor del av motståndet 
mot det, eller en ursäkt man använder för att inte jobba med det, är för att vi tappar bort 
hantverket". Prensky (2001) anser, till skillnad från ovanstående uttalanden, att lärarna i 
dagens skola borde acceptera den nya världen och ta hjälp av den yngre generationen för att 
lära sig integrera. Lärare inom grund- och gymnasieskolan ska trots allt enligt Lgr11 använda 
digitala verktyg i sin undervisning. Om de två typer av människor som Prensky (2001) 
benämner som digital immigrants och digital natives, inte närmar sig varandra kommer det 
kunna ske en krock mellan dessa människotyper i skolan. Prensky menar att denna kulturella 
krock skulle förhindras om lärarna blev mer insatta i elevernas digitala vardag. När vi läser 
det Prensky skrivit är det viktigt att vara medvetna om att de som var elever då, är vuxna nu. 
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Detta innebär att det troligtvis arbetar fler digital natives i dagens skola, vilket i sig borde 
innebära att digitala verktyg har en större plats i dagens undervisning. Skolverket (2013) 
visar dock i en undersökning att det fortfarande finns brist på kompetens för att, på ett tryggt 
sätt, undervisa med hjälp av digitala verktyg. Särskild brist finns det inom områdena för 
hantering och skapande av bild, musik och film. Detta är något som de intervjuade lärarna 
bekräftar då de tydligt visar att det finns ett behov av att ha kompetensutveckling för 
musiklärare inom området digitala verktyg. Flertalet informanter uttryckte att de vill känna 
sig trygga när de undervisar. De menade också att det är viktigt att vara förtrogen med sin 
undervisningsmetod för elevernas skull. 
 
En positiv faktor, enligt oss, är att lektionsmaterial enklare går att göra personligt för var och 
en av eleverna, när musiklärare använder digitala verktyg i sina förberedelser. Ett exempel på 
detta är att ett redan skapat material lätt kan redigeras för att tillgodose olika behov. En 
pianist kan få en musikbakgrund där pianot är borttaget och en trummis kan få en 
musikbakgrund där eleven enbart kan spela till ett baskomp, om så önskas. Under en lektion 
med eleven Erik, användes ett programmerat trumkomp för att visa på likheter i ett 
gitarrkomp. Detta underlättar om läraren vill visa elever hur musik är uppbyggt och att det 
finns många likheter mellan de olika instrumentgrupperna. 

6.1.2 Hur kan användandet av digitala verktyg påverka elevers kompetens? 
 
Vår studie visar att användandet av digitala verktyg påverkar elevers kompetens på olika sätt. 
Under våra observationer fick vi uppfattningen av att eleverna lärde sig på olika sätt utifrån 
sig själva men också varandra. Erik tycktes lära sig bäst genom att lyssna medan Elof 
verkade lära sig bäst genom att kombinera det han hörde och såg. Lgr11 uppmanar lärare att 
ha en stor variation på hur de lär ut i undervisningen. I och med de uppfattningar som 
observationerna gav oss, att eleverna inhämtade kunskap på olika sätt, var det därför 
nödvändigt att variera undervisningen. Detta för att skapa goda förutsättningar för eleverna 
att utveckla sina kunskaper. Boström (1998) beskriver fyra olika inlärningsmetoder vilka är 
det visuella, auditiva, kinestetiska och taktila. Dessa inlärningsmodeller tog vi i beaktning när 
lektionerna planerades. Vår uppfattning av att eleverna verkade lära sig på olika sätt, 
bekräftades under genomförandet av intervjuerna.  
 
Erik kände att det var tryggt när läraren skickar det undervisningsmaterial som används via 
mail, eftersom han inte behövde oroa sig för att tappa bort noterna. Under våra fältstudier 
med Erik undervisades han om likheterna mellan trumkomp och gitarrkomp under två 
lektioner. Två trumkomp hade programmerats och sparats ner i olika tempon. Dessa 
användes under lektionerna. Detta bidrog till att Erik kunde börja med att öva i ett långsamt 
tempo och successivt jobba sig upp till måltempot. Erik vågade spela ut mer när 
musikbakgrunder användes och vi såg en snabbare utveckling. En annan fördel, i just denna 
situation, var att Erik hade trummor som huvudinstrument och därav hade lätt för att förstå 
likheterna. Programmet Sibelius användes för att skriva ner trumnoter vilket resulterade i att 
Erik fick möjlighet att både höra och se likheterna. Eriks ordinarie musiklärare berättade att 
Erik annars hade svårt att kompa på gitarr och såg en klar utveckling efter vår lektionsserie. 
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Även Henriksson (2002) visar i sin undersökning att lärare märkt positiva effekter på sina 
elever när de kompletterat sin undervisning med digitala verktyg, i form av mjukvaruprogram 
för musik. Lärarna tyckte bland annat att eleverna utvecklat ett bättre gehör och en stadigare 
pulskänsla.   
 
Under intervjun uttryckte Elof att han upplevde att musikbakgrunderna fungerade som ett 
stöd i hans kompetensutveckling. Här bekräftar Elof de tankar som Webster (2009) har 
gällande användbarheten av mjukvaruprogram i elevers hemstudier. Webster menar att 
mjukvaruprogram, som tillexempel GarageBand, kan fungera som ett stöd när eleven övar då 
läraren kan skapa t.ex. en musikbakgrund som eleven kan öva till. Webster uttrycker också 
att eleven kan använda musikbakgrunden för att skapa känslan av att spela tillsammans med 
andra. Elof uttryckte under intervjun att musikbakgrunden fick honom att bli mer motiverad 
till att spela mer. Detta eftersom det var en härlig känsla att spela med ackompanjemang 
istället för ensam. Han yttrade sig på följande sätt: "det får mig att öva. Det är roligare att öva 
med komp i bakgrunden än bara för sig själv". Motivation uttrycker Hallam m fl. (2012) vara 
en av de viktigaste uppgifterna för lärare att förmedla till sina elever. Vidare uttrycker de att 
användandet av digitala verktyg kan vara ett bra komplement i undervisningen eftersom de 
flesta av dagens ungdomar använder sig av dem. De anser att användandet av de digitala 
verktygen kan komma att stärka elevers motivation. Gällande Elofs motivation märkte vi att 
han uppskattade att använda musikbakgrunder i undervisningen. Detta skulle kunna innebära 
att han lär sig bäst genom att använda hörseln. Något som säger emot detta är att Elof också 
tyckte om att få notpapper i handen då han kunde föra anteckningar på dem för att sedan 
kunna läsa dem när han övade hemma. Kanske är det så att han lär sig bäst genom att 
komplettera flera olika inlärningsstilar. Vi tror att de flesta lär sig på flera olika sätt men att 
en inlärningsmodell kan vara av större vikt.  
 
Avslutningsvis vill vi betona att vi tror att elevers kompetensutveckling främst sker efter 
skoltid. Detta eftersom lärare bara träffar sina elever kort tid varje vecka. Lisa, som är en av 
de intervjuade lärarna, bekräftar våra tankar då hon uppmuntrar eleverna att använda 
Youtube, eftersom de bara träffas 20-30 minuter varje vecka. Hon menar att de har hela 
veckan på sig att lära. Utifrån våra erfarenheter så lär sig inte elever det mesta under skoltid 
utan ute i verkliga musikaliska situationer. Vi anser att lärarna ger sina elever stöd, för att de 
ska kunna utvecklas inom sitt instrument. Det är dock upp till varje elev hur mycket de vill 
lära sig, med hjälp av lärarna. 
 
Denna studie visar att användandet av digitala verktyg har en positiv inverkan på de 
deltagande eleverna. De tycker att det är roligt och de blir mer motiverade. Prensky (2001) 
pekar på vikten av att använda digitala verktyg i undervisningen, då dessa tar en stor del av 
elevernas vardag. Prensky (2010) uttrycker att elever idag anklagas för att ha dålig 
uppmärksamhetsförmåga och en oförmåga att koncentrera sig. Han menar dock att de har 
oförmågan att koncentrera sig när lärare undervisar på ett traditionellt sätt. När de sitter vid 
datorn hemma menar Prensky att eleverna kan koncentrera sig flera timmar i sträck. Vidare 
redovisar Prensky (2001) att ungdomar år 2001 spenderar mer än 10 000 timmar på att spela 
videospel och 20 000 timmar på att titta på tv. Dessa siffror tror vi har ökat än mer de senaste 
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13 åren. Webster (2009) menar att det är viktigt att använda digitala verktyg i 
musikundervisningen. Han uttrycker att barn och ungdomar inte skulle förstå världen utan de 
digitala verktygen. Webster menar att det ligger i en lärares professionalism att försöka förstå 
de digitala verktygen och dess styrkor och begränsningar. Efter genomförda studier, som 
visar att de digitala verktygen har en positiv inverkan på elevers kompetensutveckling, så ser 
vi liksom Webster att det är viktigt att lärare sätter sig in i de digitala verktygen. Vi ser att de 
digitala verktygen med lätthet används av eleverna. De förstår världen och hämtar 
information, t.ex. via internet. Varför inte använda oss av elevernas styrka, att använda 
digitala verktyg. 

6.2 Metoddiskussion 
 
De metoder som används i vår insamling av empiri, har varit kvalitativa intervjuer samt 
observationer. Målet med våra intervjuer var att undersöka lärare och elevers egna 
erfarenheter och tankar kring användandet av digitala verktyg. För att ta reda på denna typ av 
information anser Denscombe (2000) att intervju är en bra metod. Detta eftersom forskaren 
kan få mer utförliga svar och därav en djupare förståelse, jämfört med i exempelvis en 
enkätundersökning. Vidare anser Denscombe att det kan vara bättre att samla in data från 
verkliga situationer. Därför utfördes observationer i vår undersökning. Under 
observationsstudien skrev vi loggbok, som senare analyserades och diskuterades. 
 
Vår undersökning innefattar två kvalitativa intervjustudier och en observationsstudie. 
Anledningen till att empiri samlats in på flera sätt, var för att stärka tillförlitligheten i vår 
undersökning. Detta bidrog till att vi kunde få fler perspektiv på hur digitala verktyg påverkar 
lärare och elever, vilket i sin tur innebär mer stöd för att kunna besvara våra forskningsfrågor. 
Vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt tolkningssätt under analysen av vår insamlade empiri. 
Gustavsson (2004) uttrycker att en viktig del i det hermeneutiska tolkningssättet är att den 
text som analyseras är pålitlig. Han beskriver att den mest pålitliga metoden för att samla in 
empiri är att utgå från ljudinspelningar. Genom att använda ljudinspelningar har det varit 
lättare att kunna skapa meningsfulla, i sammanhanget logiska och fruktbara tolkningar. Sedan 
har vi skrivit ut de inspelade intervjuerna och varit noggranna att återge talspråket, för att ge 
intervjupersonerna en rättvis tolkning av sina intervjusvar. Därefter indelade det material som 
är väsentligt för vårt arbete i olika teman. Slutligen tolkades texterna genom att först relatera 
de olika delarna till varandra och sedan relatera huvudtexten till de sekundära texterna. Under 
utformandet av våra intervjufrågor var vi noga med att frågorna skulle vara öppna, för att inte 
påverka eller begränsa informanternas svar. Detta menar Gustavsson (2004) är viktigt när 
forskaren förhåller sig till ett hermeneutiskt tolkningssätt. Trots att det varit mycket text att 
hantera under bearbetningen av materialet har vi varit noggranna, eftersom det är lätt att begå 
misstag när man jobbar med en text. Detta menar Gustavsson är viktigt om man utgår ifrån en 
hermeneutisk tolkningsmetod. Vidare menar Gustavsson att det är en fördel att vara två som 
genomför en studie, då forskarna kan föra en dialog och diskutera tolkningar. Detta menar 
Gustavsson bidrar till att studiens trovärdighet ökar. 
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Elevintervjuerna blev inte lika utförliga som lärarintervjuerna. Detta kan bero på att vi är 
ovana att intervjua, samt att lärarna helt enkelt gav mer utförliga svar. Samtliga lärare tyckte 
att det var ett viktigt ämne att diskutera och arbeta med, medan eleverna hade svårare att 
förstå hur det påverkar dem. Eleverna fokuserade mest på att det är roligt med musik och 
hade inte reflekterat över att de använde musikprogram på sina lektioner. Prensky (2001) 
menar att dagens ungdomar är uppvuxna i en digital värld. En anledning kan vara att de inte 
reflekterade över att de digitala verktygen användes i deras undervisning. De digitala 
verktygen är en del av deras vardag. Vi var tydliga och förklarade för dem vad lektionsserien 
innebar. Deras målsman fick ta del av informationsdokumentet, där vi beskrev vad vårt 
examensarbete gick ut på och där de fick godkänna elevens deltagande.  
 
Att observera samtidigt som vi undervisade var utmanande och kan ha påverkat kvaliteten i 
observationen. Alternativet att istället vara två personer i klassrummet skulle kunna leda till 
att eleven känner sig nervös över att ha någon som observerar och för anteckningar under 
lektionen. Ett ytterligare alternativ hade varit att filma lektionen och observera i efterhand. 
Detta hade dock också kunnat påverka elevens beteende och därför även resultatet av 
observationen. 
 
Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att genomföra studien över en längre period, samt 
med fler deltagare. På grund av den korta tidsramen valde vi att inte ta med några fler 
deltagare. Detta eftersom materialet måste hinna bearbetas och analyseras för att få god 
kvalitet. När vi gjorde ett urval av vilka som skulle delta i intervjustudierna tillfrågades lärare 
från samma stad. Resultatet skulle kunna bli ännu mer intressant, om vi hade intervjuat lärare 
från flera olika delar av landet eller från andra länder. För oss var det viktigt att träffa 
musiklärarna personligen för att inte behöva genomföra intervjuer via telefon eller liknande. 
Vi tror att det är lättare att få en behaglig miljö i ett personligt möte vilket Trost (2010) anser 
vara viktigt. Flera av de intervjuade lärarna var bekanta för oss och vi visste att några av dem 
var väl förtrogna med digitala verktyg. De har också många års erfarenhet som musiker och 
lärare.  
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7. Förslag till vidare forskning 
 
Vår forskning kan förhoppningsvis leda till att lärare som inte är vana att använda digitala 
verktyg i undervisningen, börjar använda dem. Vi hoppas att våra resultat kan inspirera 
musiklärare till att fortsätta forska om hur lärare kan nå alla elever i dagens skola. Digitala 
verktyg är bara ett verktyg som kan användas i musikundervisningen och vi tror att ju fler 
metoder som utforskas ju bättre förutsättningar kommer elever och lärare att få i framtiden. 
 
Det vore intressant att ge större utrymme till att undersöka huruvida användandet av digitala 
verktyg påverkar elevens kompetens. Detta område har berörts i vår undersökning, men vi 
tror att det skulle gå att vidareutveckla. Kanske kan den som undersöker finna ett verktyg 
som konkret visar på att eleven faktiskt utvecklas kunskapsmässigt. Wise, Greenwood och 
Davis (2011) visar i sin forskning att användadet av musikprogrammet Sibelius visat sig vara 
effektivt för att undervisa elever i musikteori. Det vore intressant att utveckla detta och låta 
elever använda mer musikprogram, både i sina hemstudier och i skolan, för att se hur det 
påverkar elevers kompetens och lust att musicera.   
 
Under hela processen, både under förberedelserna och under skrivandet av vårt arbete, har vi 
upplevt att det inte finns mycket svensk forskning kring ämnet digitala verktyg i 
musikundervisningen. Vi önskar därför att fler personer kommer att forska inom området 
digitala verktyg i musikundervisningen, då hjälpmedel troligtvis kommer att ha en central 
plats i musikundervisningen lång tid framöver. Vi hoppas också att denna forskning kommer 
att bli mer lättillgänglig för lärare, som undervisar i musikämnet och därmed lättare kan 
implementeras i musikundervisningen. 
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Bilaga 1 - informationsdokument till elevernas föräldrar 
 
Hej! 
 
Vi heter Emil och Eleonor Henrikson och läser nu vår sista termin vid Luleå Tekniska 
Universitet.  För tillfället skriver vi vårt examensarbete vars syfte är undersöka hur digitala 
verktyg kan användas som ett komplement i musikundervisning samt ta reda på hur 
användandet av digitala verktyg kan påverka musiklärarens arbete och elevernas kompetens. 
Vi hade tänkt utföra fältstudier där vi observerar elever samt utvärderar vår metod med hjälp 
av elevernas tankar och åsikter. För att göra detta behöver vi föräldrars tillåtelse. Skola och 
elev kommer vara anonyma. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om så önskas. 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Eleonor Henrikson 
Mobil nr: 
 
Emil Henrikson 
Mobilnr: 
 
Luleå Tekniska Universitet 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Förälders underskrift och datum 
 
  



 

Bilaga 2 - intervjufrågor till lärarna 
 
 

1. Vad innebär musikprogram för dig? 
 
2. Vad känner du till för musikprogram och vad kan dessa användas till? 
 
3. Vilka musikprogram använder du i din musikundervisning och på vilka sätt använder 

du dem? 
 
4. Hur anser du att användandet av musikprogram påverkar ditt arbete som musiklärare? 
 
5. Hur tror du att användandet av musikprogram påverkar elevens kompetens i musik? 

 
  



 

Bilaga 3 - intervjufrågor till eleverna: 
 
 

1. Vad tycker du om att använda digitala noter, musikbakgrunder och ljudinspelningar i 
musikundervisningen? 

 
2. Hur anser du att användandet av digitala noter, musikbakgrunder och ljudinspelningar 

har påverkat ditt eget övande?  
 

3. Anser du att dessa hjälpmedel har varit ett stöd i din kompetensutveckling? I så fall på 
vilket sätt? 


