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   Abstract 

 

This study shows the thoughts, hopes and wishes of two male and two female music teachers, 

in grades 6 – 9 from four different cities of Sweden. The emphasis lays on usage of digital 

tools. As the schools now stand before lots of changes in its curriculums; the use of digital 

tools was the main thing that caught my interest. How has the schools interpreted what this 

means? What does this mean in terms of purchases for the schools? We already know that 

many schools are lacking proper facilities to conduct music lessons so this ads on even larger 

needs. And most importantly; how does this affect the students? Can the usage of digital tools 

benefit the equivalence between students or will it increase the differences? The teachers 

think it will increase the equivalence between the students. This is a small qualitative inquiry 

conducted through qualitative interviews regarding a subject in which one could dig really 

deep. The digital world has entered our schools through curriculums and students and now is 

the time to bring our music education up to date. I hope this can inspire someone to take that 

extra chance to make music education in Sweden into something to be proud of. 
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Lollo, du hjälpte mig igång och har varit en fin inspiration på vägen. Tack! 

Slutligen vill jag tacka Peter och Alma. Ert stöd och tålamod under denna tid har varit 
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1. Inledning  

I år kom de nya läro- och kursplanerna Lgr11 (Skolverket, 2011a). Jag ville veta hur dessa 

skiljer sig från Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994). Det första som slog mig var den nya 

betygssättningen, men när jag började fördjupa mig inom denna såg jag ett nytt innehåll i 

musikundervisningens betygskrav nämligen digitala verktyg. Jag gick på musikhögskolan 

ganska nyligt, men hade jag inte haft ett eget intresse av digitala verktyg så hade jag känt mig 

ganska vilsen. Min egen utbildning i digitala verktyg är en kurs på 2 poäng i musikdata; 

vilken jag läste min första termin på högskolan. Allt jag idag kan om digitala verktyg har jag 

lärt mig på min fritid. Nu finns alltså användandet av digitala verktyg med som en del av 

betygskravet redan i grundskolan från årskurs (åk) 4. 

 

Det har i och med Lgr 11 lagts en starkare betoning på att använda ”digitala verktyg” i 

musikundervisningen. Är detta något som lärare på våra åk 6-9 skolor är beredda på? Finns 

verktygen på skolan för att arbeta med detta? Är lärarna utbildade och kapabla att undervisa i 

det? Vilka verktyg kommer då skolorna att använda sig av? Vad kommer eleverna ha tillgång 

till när det inte är lektionstid? Hur kommer de hänga med som inte har dessa verktyg i 

hemmet? I Nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03 Musik  (Sandberg, Heiling, & 

Modén, 2005) framkommer det att elever som har tillgång till instrument hemma ofta har ett 

försprång jämfört med de andra eleverna. Kommer den digitala tekniken få samma effekt? Att 

de som har tillgång till utrustningen och programmen hemma kommer få ett försprång i 

relation till de elever som bara kan jobba på skolan? 

 

Det finns en uppsjö av digitala verktyg idag och dessa tycker jag är viktiga att beröra i arbetet 

för att bland annat ge en inblick i vad som talas om för en elev att införskaffa om denne vill 

kunna öva hemma. Enligt PISA undersökningen (Skolverket, 2009) angående eleverna och 

nätet, har 99 % av eleverna tillgång till minst en dator hemma, men är denna dator utrustad 

med de program som skolan använder och finns programvara som är anpassad till 

musikundervisningens speciella behov? 

 

Det jag framför allt vill veta är om och i så fall hur skolorna är rustade för att ge alla elever 

möjlighet att utvecklas inom digitala verktyg. Jag vill veta om lärarna har kompetens att jobba 

med de verktyg de tillhandahåller på skolorna och om lärarna har tänkt igenom vilka verktyg 

de använder. 

 

Genom samtal i min vardag har jag hört musiklärare tala om datorer och musikprogram som 

något som inte hör hemma i högstadiemusiken då det inte finns tid. Samtidigt har jag talat 

med dem som inte kan se högstadiemusiken som ett legitimt ämne utan datoriserad 

verksamhet. Man skulle då kunna tro att jag har talat med lärare från olika generationer, men 

så är inte fallet. Jag vill visa på att man måste datorisera sin undervisning till viss del, om man 

ska hänga med i dagens samhälle och därmed uppnå en aktuell musikundervisning. 

 

En likvärdig utbildning bör vara en utbildning där alla ges samma möjlighet till utveckling. 

Då alla är individer med olika styrkor och svagheter, bör alla få övningstid anpassad till detta. 

Lägger då lärarna upp sin undervisning i enlighet med detta? Hur inspirerar man elever på 

olika förkunskapsnivå? 

 

Inom ämnet musik finns flera olika delar. Det arbetas med skapande, utövande, historia och 

teori. Vad jag vill veta är hur lärarna tänker sig inkorporera de digitala verktygen i dessa 
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byggstenar. På gymnasienivå hinner vi få in den digitala tekniken i alla dessa delar och många 

arbetar tidigt med diverse program i hemmet. Vi skapar musik i program som Logic och 

Cubase. Vi utövar musik med loopar och dylikt som vi skapat. Vi ser historiska klipp via 

internet och kan Googla fram information. Det finns till och med teori- och 

instrumentalskolor online. Får våra elever i åk 6-9 tillgång till allt detta med hjälp av sina 

lärare? 

 

Jag är antagligen inte ensam om att ha knapphändig formell utbildning i digitala verktyg och 

förstår att detta kan bli ett problemområde för skolorna de närmaste åren. Min förhoppning är 

att detta arbete kommer ge ökad kunskap om användandet av digitala verktyg i 

musikundervisning. Att det kan ge tips och förslag på hur man som lärare kan gå till väga för 

att tillmötesgå alla elever vad gäller de digitala verktygen inom musikämnet. Samt att detta 

kanske kan ge någon lärare det stöd den behöver för att våga ställa krav på material hos 

skolledningen på dennes skola. Det finns lika många typer av musiklärare som det finns 

musiklärare och även om man väljer att jobba på olika sätt kanske detta kan ge en inblick i 

varför lärare gör de val de gör. Det är också min förhoppning att detta arbete öppnar ögonen 

på en och annan teknikskeptiker där ute. De som kanske har tillgång till mycket, men 

använder lite.  
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om lärare i grundskolans åk 6-9 är redo och rustade 

för att ge alla sina elever en likvärdig utbildning i musik med digitala verktyg; Detta med 

hänsyn till utrustning och lärarnas pedagogiska erfarenheter av sådana verktyg 

 

Jag vill veta om lärarna är utbildade att använda digitala verktyg och om de är utrustade med 

de verktyg de behöver. 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 

1. Hur har lärarna tolkat sitt läraruppdrag i att arbeta med digitala verktyg i 

musikundervisningen? 

2. Hur kommer elevernas möjlighet att arbeta med de digitala verktygen se ut 

utöver lektionstid? 

3. Vilka för- och nackdelar kan lärarna se i att arbeta mer med digitala verktyg? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden behandlas styrdokumentens skrifter angående de digitala verktygen inom 

musikundervisningen. Här redovisas även vad våra lagar och förordningar säger att våra 

elever har rätt till och hur detta kan påverka och påverkas av ovanstående syfte.  

 

Tidigare forskning visar på vikten av digitala verktyg i musikundervisningen och hur man kan 

använda den i t.ex. skapande situationer. En del av den tidigare forskning som tas upp riktar 

sig mot pedagogen och vad som kan vara bra för denne att tänka på i arbetet med föränderliga 

verktyg. 

 

Bakgrunden avslutas med ett avsnitt där den tidigare forskningen sammanfattas. 

 

3.1 Styrdokumenten 

 

Syftet i kursplanen för musik säger bl.a. att ”Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg [min 

fetstil] samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang” 

(Skolverket, 2011a, s. 101). Det finns även med i alla de tre underkategorierna till det centrala 

innehållet att lärarna och eleverna ska arbeta med digitala verktyg. I åk 6 kunskapskrav hittar 

vi digitala verktyg i betyget C och när vi kommer upp i åk 9 finns det redan i betyget E. 

Kommentarmaterialet till kursplanen i musik har ett eget stycke angående digital musik. Här 

skrivs det att det idag ofta skapas musik med hjälp av olika programvaror för t.ex. ljud och 

komposition och att detta är något barn och ungdomar kommer i kontakt med i sin vardag. 

Det ges även förslag på hur en sådan programvara skulle kunna användas för att exempelvis 

göra egna backtracks. De digitala verktygen, som ska bestå av digitala instrument och 

programvara för arrangering och komposition, ska finnas för att främja elevernas skapande. 

Mer konkret står det 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, 2011b). Några exempel på sådan programvara 

kan vara de tidigare av mig nämnda Logic, Cubase eller Garageband. 

  

Eleverna ska utveckla sin kunskap i arbetet med digitala verktyg från åk 4 och framåt och i 

kommentarmaterialet kan vi läsa att det är viktigt med progression och upprepning i ämnet 

musik. Denna upprepning kommer alltså behöva ske både på lektionstid och däremellan för 

att ge bästa möjliga resultat. I NU-03 (Sandberg, Heiling, & Modén, 2005)  visar resultat på 

att skolorna upplever att det finns problem med lokalutformningar och bristande tillgång på 

instrument. Detta är ett mönster som syns redan från NU -92. Den nya tyngdpunkten på 

digitala verktyg och musikens egenvärde borde nu ge lärarna mer på fötterna då de förhandlar 

med ledningen om lokaler och material. I NU -03 har det även framkommit att de som håller 

på med musik utanför skolan t.ex. på musikskolan har ett stort försprång gentemot de som inte 

gör det. Den digitala tekniken kan vara det som gör att klyftan minskar eller ökar. I PISA 

(Skolverket, 2009) konstateras det att 99 % av alla elever har tillgång till en dator hemma. 

Flertalet barn och ungdomar har dessutom tillgång till datorer på fritidsgårdar efter skoltid. 

Genom upplysning och fri programvara kan de skapa musik närhelst tillfälle ges. 

 

3.2 Förankringar i lagar och förordningar 
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I skollagen står det att alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar och att detta även ska gälla elever som lätt uppnår kunskapsmålen. 

(Utbildningsdepartementet, 2010)  Det är alltså upp till lärarna att inspirera eleverna på den 

nivån de befinner sig. För att uppnå detta behöver lärarna så pass gedigna kunskaper att de 

själva känner trygga i att möta eleverna. Det står även att alla elever ska ha rätt till likvärdig 

utbildning oavsett var man bor eller hur familjens ekonomiska situation ser ut.  

 

Genom fri programvara och väl utrustade skolor kan vi uppnå detta. Skapandevisioner handlar 

inte om hur ens socioekonomiska situation ser ut, men de kan påverkas av detta. Skolan måste 

då vara helt neutral i sin utformning. Med detta menar jag att oavsett vilken socioekonomisk 

status eleverna har så ska de ha samma möjlighet till utveckling i musikämnet. Vare sig det 

handlar om tillgång till datorer eller tid på skolan. Läroplanerna och kursplanerna genomsyrar 

alla delar av mitt arbete. 

 

3.3 Tidigare forskning 

 

Då man läser tidigare forskning kring barn och ungdomars skapandeprocesser i musik och den 

digitala teknikens påverkan på dessa processer, blir det tydligt att de nya styrdokumenten är 

starkt influerade av dessa. I denna forskning diskuteras barns och ungdomars skapande inom 

musik, intåget av den digitala tekniken i våra hem samt hur dessa kan påverka varandra. 

 

3.3.1 Folkestad 

 

Folkestad (1996) har bl.a. undersökt när och hur ungdomar upplever att deras musikaliska 

idéer uppstår och har kunnat dela in dessa i tre huvudavsnitt. 1) Att idéerna uppstår när man 

håller på med något annat än musik. 2) Att man bestämmer sig för att skapa musik och tar 

inspiration från redan befintlig musik för att dra igång arbetet. 3) Att idéerna uppstår medan 

man utövar musik. Han finner att fler av eleverna tycker att det är svårt att arbeta på rasterna, 

då det är mycket annat som ockuperar elevernas tankar under denna tid. När eleverna är på 

skolan och mellan lektioner tänker de bland annat på kommande lektioner, vad deras 

klasskamrater gör och på tiden. De är alltså på väg någon annanstans i tanken. Eleverna 

upplevde då att det var lättare att stanna på skolan och arbeta efter lektionstid, när de inte hade 

någon tid att passa. Om så är fallet behöver dessa elever ha tillgång till den digitala tekniken 

också utanför de 40 – 60 min per vecka som skolan erbjuder, kanske alla tider på dygnet, så 

att alla får möjlighet att visa sig från sin mest kreativa sida. Han ser även möjligheten för barn 

och ungdomar att använda tekniken för att skapa musik utan förkunskaper i notkunskap. Det 

finns programvara där man kan arrangera och skapa musik utan notkunskap. Programvara 

med färdiga byggklossar där man lätt kan bygga ihop egen musik. Genom detta blir 

musikskapande tillgänglig för alla elever oavsett förkunskapsnivå. Folkestads studie ligger till 

grund för en stor del av den kommande forskningen inom ämnet barns och ungdomars 

skapande processer. 

 

3.3.2 Strandberg 

 

I Varde Ljud! (Strandberg, 2007) diskuteras fler aspekter av musikelevers skapande. 

Strandberg jämför lärarnas tankar med elevernas tankar i samtal om musikaliskt skapande och 

vad detta är. Skapande är enligt dessa något som förekommer i tolkning, arrangering och 

komponering av musik [sammandraget av mig] Häri diskuteras också musiklärarens roll som 

förebild. ”Det egna uttrycket är viktigt för lärarnas trovärdighet som musikalisk förebild och 

inspiratör. Vid bedömning och betygsättning av eleverna kommer lärarna att notera att också 
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eleverna kan uttrycka sig musikaliskt” (Strandberg, 2007, s. 270). Detta kan översättas till den 

digitala tekniken. Om en lärare inte är förtrogen med den digitala tekniken så kan denne inte 

heller agera som en förtroendeingivande förebild för eleverna. Men vad som riktigt fångade 

intresset var vad det egna skapandet sägs göra för självförtroendet hos eleverna. Hur det kan 

styrka självförtroende, eget ansvarstagande och det känslomässiga livet. Genom att kombinera 

Folkestads insikt om att alla ska kunna skapa musik med det Strandberg skriver om vad 

skapandet gör för den enskilda eleven, enligt de musikpedagogiska uppfattningar som varit 

ledande i styrdokument och läromedel sedan 70-talet, ser vi att musikundervisning utan 

digitala verktyg idag kan vara en omöjlighet i klassrummen. Detta om musikundervisningen 

ska ha ett samband med hur musik produceras utanför skolan och ha ett egenvärde. 

 

I en pilotstudie gjord på en skola under läsåret Ht 10 till Vt 11 finner Strandberg och Scheid 

(2012) att det finns behov av både traditionell musikundervisning, dvs. att spela tillsammans 

på fysiska instrument och av den digitala tekniken. Det är dock ett tag kvar innan balansen 

uppnås. Med balansen menar jag att hitta det sätt där man använder alla komponenter lagom 

mycket. Att spela ihop på fysiska instrument som en del och att använda digitala verktyg för 

att skapa musik som den andra delen i sammanhanget. Det är lätt hänt att tekniken får ta för 

mycket tid i musikundervisningen hos de lärare som tycker att tekniken engagerar dem. På 

samma sätt är det lätt hänt att tekniken får för lite plats i musikundervisningen hos de lärare 

som avskräcks av tekniken eller som betonar traditionell musikundervisning. Några av de 

frågor som bearbetats i deras artikel kommer även tas upp i mindre skala i mitt arbete. 

Däribland vilka förändringar skolorna kommer behöva vidta i musikundervisningen och vilka 

förändringar som faktiskt sker i praktiken samt när digitala medier används i skolan. Detta 

kan kopplas samman med mina frågor om hur uppgiften att arbeta med digitala verktyg har 

tolkats och vilken tillgång eleverna kommer ha till de digitala verktygen utöver lektionstid. I 

denna studie lyfts fler digitala verktyg än tidigare. Strandberg och Scheid ser även 

mobiltelefonen som ett digitalt verktyg med plats i musikundervisningen och som kan skapa 

nya möjligheter för både lärare och elever.  Skolorna i denna studie lider brist på datorer. 

Något jag tror mig komma att finna i flera av mina intervjuer. Strandberg och Scheids studie 

kommer bli en mer fördjupad studie med ett bredare perspektiv av det jag nu undersöker. 

 
3.3.3 Nilsson  

 

Jag kan göra hundra låtar (Nilsson, 2002) bygger till stor del på Folkestads (1996) 

avhandling och visar på barns kreativitet och väcker många tankar kring hur man kan locka 

fram detta ut eleverna på varierade arbetssätt. Med de digitala verktygen kan man stärka de 

elever som inte har så mycket förkunskaper och förlösa deras kreativa sida. Nilsson säger i sin 

diskussion att man bör använda vanliga musikprogram och inte program speciellt utvecklade 

för musikundervisning. Detta för att det ska vara bekant för eleverna. Att de ska arbeta utifrån 

välbekanta program som de även kan stöta på utanför skolans väggar. Nilsson jämför 

användandet av specialprogram genom att påpeka att: ”Självklart skulle ingen musiklärare 

komma på tanken att låta barn spela på leksaksgitarrer eller leksakspianon om det fanns 

riktiga musikinstrument att tillgå” (Nilsson, 2002, s. 209). Datorer är en naturlig del av barn 

och ungdomars liv. Datorer är något de ständigt kommer i kontakt med i sin vardag. Nilsson 

hittar i tidigare forskning att datorerna används i två områden, nämligen för att datorisera 

redan etablerade, fungerande, undervisningsformer och dels för att utföra nya musikaliska 

aktiviteter. Dessa nya aktiviteter kan då vara t.ex. arrangering, komposition, att få skriven 

musik att spelas upp som ljud eller att få spelad musik visuell genom att den konverteras till 

noter. Den nya tekniken är inte bara ett verktyg för eleven utan även ett sätt att dokumentera 

för framtida bruk, exempelvis i forskningssyfte. Nilsson (2006) fortsätter sin forskning om 
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barns musikaliska processer och i sin artikel beskriver han hur han undersöker de musikaliska 

processerna i praktiken. Det så kallade Skånespektaklet i vilket han använder sig av 

observationer av barns förmåga till sång och ringdans. Genom denna metod ser han barnen 

både i deras individuella skapande och i en gruppdynamisk situation. 

 

3.3.4 Gullö  

 

När det gäller arbetet med digitala verktyg för lärare i åk 6-9 är Gullös (2010) avhandling 

Musikproduktion med föränderliga verktyg till hjälp. Paralleller kan dras mellan Gullös 

resultat och hur elever kan gynnas av musikproduktion i skolan. Gullö skriver att en 

musikproducent inte behöver vara en skicklig musiker eller kunnig tekniker men att en 

musikproducent måste ha musikaliska visioner. Detta understryker än en gång att eleverna 

inte behöver kunna all teori bakom musiken eller tekniken innan de börjar skapa. Det ger även 

en ny vinkling för lärarna i synen på tekniken. Om bara viljan och visionen finns där så 

kommer lärarna både att kunna lära sig tekniken själva och tillsammans med eleverna förfina 

sina kunskaper i undervisningen. Gullö ser däremot riskerna med att arbeta med 

musikproduktion i skolorna. Traditionella musiklärare har sällan den kunskap som behövs för 

att behärska den nya tekniken, som dessutom är under ständig förändring. Utöver att behärska 

tekniken ska lärarna dessutom kunna lära ut den. Lärarna behöver med andra ord både god 

pedagogisk förmåga och avancerad ämneskunskap. Vi kan i och med denna avhandling också 

dra slutsatsen att ungdomarna av idag har ett försprång gentemot oss vuxna. De växer upp i en 

digital värld och rör sig relativt obehindrat i denna. Det är då upp till oss lärare att fortbilda 

oss kontinuerligt för att hålla oss ajour med dagens teknik och dess möjligheter. 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

 

Det vi i den tidigare forskningen kan finna är att barns och ungdomars skapande är en viktig 

del av musikundervisningen och att den digitala tekniken närmar sig skolvärlden från alla 

håll. Eleverna använder digitala medier som mobiltelefoner och datorer i sin vardag och 

media visar hur lätt det är att skapa musik och bli någon. I dagen samhälle är det viktigt att 

vara någon, att visa egen identitet, och detta kan man bland annat göra genom att skapa 

musik. Vi omges av medier där vi kan lära oss att spela instrument själva, t.ex. genom skolor 

på Youtube (en webbplats). Kända artister visar att man kan skapa musik utan några större 

förkunskaper. Exempel på detta är Ushers ”Love in this club” som är skapad i Apples 

gratisprogram Garageband enbart genom att klippa ihop redan existerande sekvenser. På 

grund av bland annat detta är det livsviktigt för skolans musikundervisning att börja 

digitalisera delar av musikundervisningen. Vi måste kunna möta upp eleverna där de är. 

Detta ska dock inte sägas vara en lätt uppgift. Att som lärare arbeta med digitala verktyg 

medför kontinuerligt uppdateringsarbete och större fysiska resurser på skolan så som datorer, 

programvara och anpassade lokaler. Det kräver att vi lärare sätter högre krav på fortbildning 

och väsentliga kurser under vår utbildning. 

 

Skolan är i behov av att kunna tillgodose elevernas behov av att kunna arbeta utöver 

lektionstid. Huruvida detta ska ske på skola eller i hemmen är upp till var skola att diskutera. 

Ett faktum är dock at musikaliska skapandeprocesser tar tid och att de måste få ta tid. 

Forskning pågår i detta nu angående den digitala tekniken i musikundervisningen. Tekniken 

erbjuder, enligt Scheid och Strandberg (2012) , i sanning föränderliga och förändrande 

verktyg. 
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4. Metod 

Metoddelen är uppdelad i ett antal underrubriker. I dessa avhandlas vilken metod som har 

använts och varför. Hur den valda metoden genomfördes och vilka undersökningspersonerna 

var. Här berättas även mer om informanterna, om de forskningsetiska kraven och till slut om 

hur den data som ackumulerats har behandlats.  

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Fallstudien (Backman, 1998) där en mindre grupp lärare och deras uppfattningar om digital 

användning i musikundervisningen studerades genomfördes genom kvalitativa, konfidentiella, 

intervjuer. I dessa intervjuade jag två manliga och två kvinnliga musiklärare, i åk 6 – 9 från 

fyra olika stora skolor i Sverige. Då jag inte hade möjlighet att åka runt i landet utfördes 

intervjuerna över telefon med högtalarfunktion och spelades in med en zoom H2. Jag använde 

mig av en del med styrda frågor och en del med öppna frågor (Kylén, 1994) På detta sätt tror 

jag mig ha fått ett så rikt material som möjligt och därmed kunnat uppnå viss mättnad 

(Rudberg, 1993). Jag är medveten om att fyra skolor bara visar på en liten del av hur lärarna i 

Sverige resonerar kring mitt ämne. 

 

Den styrda delen består av att lärarna har svarat på förberedande frågor. I dessa redogjordes 

för de delar av skolans struktur och organisation som var relevanta för uppgiften ur ett 

syftespespektiv. Detta för att ge ytterligare underlag till intervjuerna. Dessa förberedelsefrågor 

skickades via mail till alla deltagare. Den öppna delen bestod sedan av ett antal frågor att föra 

samtal om. Där behandlades hur de ställer sig till den digitala tekniken i 

musikundervisningen. 

 

Denna metod anser jag passade mitt område bäst då det jag var ute efter var en kvalitativ och 

inte en kvantitativ utredning. Observationer skulle i detta fall ha blivit för tidskrävande för 

arbetets omfattning.  

 

4.2 Genomförande  

 

Då intervjuerna utfördes via telefon gjordes först en pilotintervju med ännu en musiklärare för 

att pröva hur frågorna fungerade och vilken information de kunde tänkas ge. Denna gav även 

möjlighet att öva på telefonintervjuteknik i praktiken. Efter denna intervju reviderades 

frågorna till mindre styrda frågor och de faktiska intervjuerna tog sin början. Dessa intervjuer 

grundade sig på trattmodellen (Kylén, 1994) då det gynnade frispråkigheten hos mina 

informanter. Denna modell bygger på en öppning av intervjuaren, fri berättelse från 

informanten, precisering, kontroll, information från intervjuaren och till slut en avslutning. De 

förberedande frågorna hade verkat för att informanterna skulle känna sig tryggare inför 

intervjun. I telefonintervjuerna förloras det värdefulla medlet kroppsspråk så det blev extra 

viktigt att öva tonfall så att de blev uppmuntrande och inte värderande. En enda mening kan 

öga mot öga innehålla så många andemeningar (Tedgård, 2010) men över telefonen kan detta 

istället leda till missförstånd. Det var därför extra viktigt att precisera och kontrollera de svar 

som gavs. 

 

4.3 Undersökningspersoner  
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Undersökningens informanter var musiklärare från fyra olika skolor i olika stora orter. Urvalet 

av musiklärare gjordes för att få så innehållsrika svar som möjligt, då detta gav bästa möjliga 

helhetsbild för denna undersökning (Backman, 1998). Genom min egen utbildning kände jag 

till dessa personer och kunde på så sätt lätt få kontakt med dem. Det var viktigt för resultatets 

reliabilitet att de arbetade i olika kommuner då skolans resurser och syn på 

musikundervisning kan ha stor spridning beroende på vilken kommun den befinner sig i. 

Undersökningen begränsades alltså till en informant på varje skola så att upprepning av lokala 

förutsättningar kunde undvikas. Det dessa informanter har det gemensamt är att de är lärare i 

30-års ålder som alla har utbildats till lärare vid samma lärosäte. De har däremot examinerats 

ut under en femårs period och har således inte studerat i samma årskull. 

 

4.3.1 Informanter  

 

Här följer en kort information om informanterna för att tydliggöra intervjuernas 

förutsättningar i fråga om empiri. Informanternas förutsättningar.   

 

Petter är 34 år och är utbildad vid musikhögskolans lärarprogram i Piteå. Han har arbetat 10 

år på skola 1 som ligger i Norrland. Skolan undervisar ca 500 elever och de är två musiklärare 

på skolan.  

 

Klara är 30 år och är utbildad två år vid Birka folkhögskola samt vid musikhögskolans 

lärarprogram i Piteå. Hon har arbetat 3,5 år på skola 2 som ligger i Svealand. Skolan inhyser 

ca 470 elever och de är två musiklärare på skolan.  

 

Anna är 30 år och är utbildad vid musikhögskolans lärarprogram i Piteå. Hon har arbetat 6 år 

på skola 3 som ligger i Götaland. Detta är en F-9 skola med 200 elever och hon är den enda 

musikläraren på skolan. 

 

Nils är 34 år och är utbildad först vid Solviks folkhögskola, sen vid Oskarshamns 

folkhögskola och till sist vid musikhögskolans lärarprogram i Piteå. Han arbetar sitt 4:e år på 

skola 4 som ligger i Svealand. Skolan undervisar ca 300 elever och han är den enda 

musikläraren på skolan. 

 

4.4 Forskningsetik  

 

För att uppfylla de forskningsetiska kraven (Johansson & Svedner, 2006) valde jag att inte 

nämna skolorna vid namn utan att hänvisa till dem som skola 1 – 4. Informanterna gavs 

anonymitet genom att de avidentifierades och gavs andra namn. På detta sätt blir det svårare 

att identifiera dem. Alla informanter var dessutom informerade om rätten att avbryta sin 

medverkan och gav alla samtycke till intervjun och sättet den genomfördes på. 

 

4.5 Bearbetning av data 

 

Dokumentationen av arbetet skedde genom att först ordagrant transkribera var och en av 

intervjuerna. Alla intervjuer lyssnades igenom en gång till och tonfall fördes in för att få en än 

mer nyanserad bild av det som hade sagts. Efter detta startade processen genom kvalitativ 

analys (Lantz, 2007). Utifrån frågeställningarna gicks intervjuerna igenom. Det som var 

relevant för uppgiften sparades och sådant som inte var relevant för syftet sållades bort; en så 

kallad datareduktion. Genom att göra detta kom likheter och skillnader mellan de olika 
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intervjuerna fram, men jag fick även fram en klarare bild av vilka de enskilda informanterna 

var och vad de stod för.  

 

Först gicks varje intervju igenom var för sig för att ta reda på vad kärnan i de specifika 

intervjuerna var. Vilka var de olika lärarnas ställningstagande i de olika frågorna? Efter detta 

jämfördes alla intervjuer fråga för fråga för att ta reda på var likheterna respektive 

skillnaderna fanns bland de intervjuades åsikter, samt söker efter mönster mellan svaren. 

All datareduktion kontrollerades noggrant för att inga data skulle byta innebörd under 

reduktionens förlopp. ”Om flera personer intervjuats bör olikheterna mellan personernas 

uppfattningar vara tydliga” (Lantz, 2007, s. 109) Kvalitetskontroller genomfördes därför 

regelbundet under tolkningens gång. I dessa kontroller gicks det bortsållade materialet igenom 

på nytt för att se att inga bitar hade sållats bort av misstag. Det sparade materialet 

dubbelkollades också så att ingen onödig information ur ett syftesperspektiv skulle finnas 

kvar. Genom att göra detta höll jag även trovärdigheten av resultatet högt. Trots liten 

undersökningsgrupp och att resultaten inte kan generaliseras till större grupper, menar jag att 

undersökningen äger viss giltighet. 

För att försöka hålla en så tydlig disposition som möjligt i resultatdelen delades svaren upp 

enligt frågeställningarna. Varje frågeställning besvarades sedan efter den tidigare analysen av 

rådata. I analysen beskrevs uppfattningar av de representerade individerna (Johansson & 

Svedner, 2006) det vill säga vad var och en av de intervjuade lärarna har uttryckt. Här 

beskrivs även vad den gemensamma eller motstridiga åsikten kan ha varit i informantgruppen 

och dessutom en sammanställning av de analyserade svaren samt reflektioner kring dessa. 

Resultatet läggs sålunda fram i löpande text. Sammanfattningar av svaren och de enskilda 

lärarnas åsikter vävs om vartannat. 

 

 

 

  



16 

 

5. Resultat och analys 

Resultatet är hämtat ur intervjuerna och intervjuunderlaget som informanterna fyllt i. 

Intervjuunderlaget finns sammanställt bland bilagorna (Bilaga 1). Citat i resultatdelen är 

hämtade ur de transkriberade intervjuerna. 

 

Denna del är som ovan nämnt uppdelad i forskningsfrågorna. Vid ett par tillfällen har det 

gjorts tillägg i form av underrubriker och första forskningsfrågans formulering har delats upp i 

två delar för att extra tydligt visa på de ackumulerade svaren.   

 

5.1 Lärarnas gemensamma tolkning av att arbeta med digitala verktyg  

 

Datorer behövs för att kunna bedriva musikundervisning idag. Appledatorer (Mac) är det som 

musiklärarna helst vill ha då de menar att det är minst underhållsbehov av dessa datorer. Med 

denna dator får man även mjukvaran Garageband på köpet. Detta är ett program för 

musikeditering som är innehållsrikt och lättanvänt. Nackdelen med detta program är att det 

bara fungerar på och finns till Mac. Hitintills, anser lärarna, finns inga lika bra gratisprogram 

till PC. Alla är medvetna om att Mac är ett dyrare inköpsalternativ än PC och här har skolorna 

gjort olika val. På skola 3 har alla elever varsin dator, en iMac. De har med andra ord redan 

Garageband. Skola 1 håller på att förhandla till sig fem Mac-datorer till sin undervisning i 

detta nu. Skola 4 har två Mac-datorer och kompletterar med sex avlagda PC som fanns i 

skolans källare. Skola 2 kommer fortsätta jobba med PC, men har just lagt in en beställning på 

nya datorer. Denna skolas nätverk är inte kompatibelt med Mac. 

 

Musikinspelning och editering av musik är de två stora ämnesdelarna som berörs av den 

digitala tekniken. Med den kan eleverna t.ex. spela in musik och göra kortare 

sammansättningar av redan befintlig musik. Vid skola 1 sågs möjligheten till tydligare 

dokumentation som en vinst i att arbeta med detta. De övriga talade mest om 

skapandemöjligheterna. Att kunna klippa och klistra ihop musik på en nivå som passar den 

enskilda eleven. Antingen med färdiga ljudklipp i programmet, redan befintliga låtar eller 

med tidigare inspelningar gjorda i ett format kompatibelt med programmet i fråga. 

 

Alla lärarna tänkte inte på det direkt, men de använder sig av digital mjukvara frekvent i sin 

undervisning. De använder projektorer och datorer för att visa videofeeds via Youtube, lägga 

upp låtlistor på Spotify eller Grooveshark och Google för att hitta texter och ackord till låtar 

som eleverna ska spela. Digitala verktyg är en naturlig del av vår vardag och det är lätt att 

glömma bort saker som känns självklara för oss som har växt upp ihop med datorernas 

utveckling. Vi använder Spotify i hemmen för att lyssna på musik och Googlar efter 

information. Idag är det få som använder sig av overheadapparater, något som var 

basutrustning på alla skolor för bara några år sedan. Nu är projektorer ett allt vanligare inslag. 

Genom att denna utveckling sker successivt både på hemmaplan och på arbetsplatserna är det 

lätt att förbise de verktyg som vi använder med en sådan självklarhet. 

 

Som Nils på skola 4 påpekade behöver vi också bli duktigare på att ta till vara på det som 

redan finns på skolorna. De jag intervjuade sa alla, någon gång under sina intervjuer, att de 

gör det bästa de kan utifrån det de har fram till dess uppdateringar har gjorts. 

 

 

5.2 Lärarnas individuella tolkningar av att arbeta med digitala verktyg  
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Skillnaderna i tolkningarna handlar mest om när, var och hur de använder digitala verktyg. 

Skola 1 ser de digitala verktygen som ännu ett hjälpmedel i att jobba ämnesöverskridande. 

Genom att önska samma material till sin musikundervisning som till bildundervisningenen 

har, ser de en extra vinst i att ”uttrycka intryck ”som Petter på skola 1uttrycker det. I och med 

att han även ser de digitala verktygen som en dokumentationsmöjlighet är inspelning något 

han och hans kollega kommer använda mer och mer. Petters skola är i uppstartsfas när det 

kommer till digitala verktyg. De drömmer om att få in arbetsstationer till eleverna för att 

kunna jobba utökat med framförallt inspelning och redigering. I dagsläget använder Petter 

ofta sin egen dator i undervisningen då han visar videofeeds, spellistor och spelar in eleverna. 

Petter undersöker ständigt nya sätt att utveckla musikundervisningen på skolan. 

 

Skola 2 ligger långt fram i sitt arbete med digitala verktyg och Klara säger i sin intervju att 

”Vi använder digitala verktyg hela tiden”. Detta blir tydligt när vi talar vidare. Hon och 

hennes kollega arbetar med datorernas och mobiltelefonernas hjälp i alla delar av 

musikundervisningen. Eleverna uppmuntras att använda fri programvara, så som det 

nätbaserade musikskaparprogrammet FL Studio och får uppgifter att lösa på bland annat 

webbplattformen musikteori.se. De lär eleverna hur de använder inspelningsmöjligheterna och 

textredigerarna i sina telefoner så att de kan använda dessa som minnesplattformar för texter, 

melodier och annat skapande, direkt de blir inspirerande. Precis som Nilsson (2002) påpekade 

vikten av program som används även utanför skolornas väggar, så vill Klara möta eleverna i 

deras verklighet. Notläsningsprogram används för att visuellt kunna se vad som händer i 

musiken. 

 

Skola 3 har verktyg men har valt att bara bruka dessa vid fasta tillfällen, t.ex. vid niornas 

projektarbete på vårterminen. Anna upplever att hon hade behövt bättre lokaler och någon att 

bolla tankar med för att kunna jobba mer praktiskt på lektionerna.  

 

Skola 4 använder de digitala verktygen dagligen. De har digitala trummor, keyboards och 

datorer. Dock vill Nils helst hålla diskussionen om digitala verktyg till skapande verktyg. Han 

säger:  

 
I mitt fall är det ganska tydligt att det är nån form av skapande av musik visuellt. Alltså där du 

ser vad du gör och det betyder ju att du kan skapa en låt även om du inte kan spela ett 

instrument 

 

Med andra ord vill Nils inte räkna digitala instrument till digitala verktyg. Nils har ett stort 

eget intresse av digitalt musikskapande och poängterar att detta är något han arbetar mycket 

med. 

 

Endast Skola 2 som hade en utarbetad plan över hur de tänker arbeta med digitala verktyg i 

undervisningen och de väntade nu på att få sina nya datorer. Själva arbetet var de redan igång 

med till stor del. Att denna skola ligger så långt fram i sin planering beror mycket på att de 

började arbeta med detta långt innan de nya styrdokumenten kom ut i våras. Det som saknas 

hos dem är fortbildning av lärarna i deras nya musikediteringsprogram, Cubase. Övriga skolor 

var fortfarande mitt i processen att utarbeta nya arbetssätt och förhållningssätt till den nya 

tekniken och uttrycker sig därför till stor del i önskemålstermer. 

 

5.2.1 Överensstämmande tolkningar 
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Enligt betygskriterierna (Skolverket, 2011a) gäller användandet av digitala verktyg framför 

allt elevens kunskap i användandet av dessa inom skapande och arrangerande av musik. Detta 

innebär att alla lärarna följer kursplanerna på ett korrekt sätt utifrån sina tolkningar enligt vad 

som framkom vid intervjuerna. Trots detta uppstår dessa skillnader.  

 

Alla skolor har behov av uppdateringar. Antingen av lokaler eller av produkter. Allt mer av 

arbetet på skolorna digitaliseras inom alla ämne. Det finns skolportaler, som t.ex. InfoMentor 

och Schoolsoft. På dessa kan lärarna lägga ut information, omdömen och uppgifter. Eleverna 

och deras föräldrar kan i sin tur logga in och komma åt det lärarna lägger ut. Det visas texter 

via projektorer och arbeten lämnas in via mail. Samhället och skolorna är avtagande 

pappersberoende vilket är något som även kan ses som en stor miljövinst! 

 

Det finns en stor vilja att förbättra och utveckla musikundervisningen. De har alla på olika sätt 

välkomnat de nya läro- och kursplanerna. Alla ser behovet av fortbildning som något 

självklart och deras skolor välkomnar sådana initiativ.  

 

5.3 Elevernas möjligheter att arbeta med de digitala verktygen utöver lektionstid 

 

Som synes i sammanställningen över intervjuunderlaget (Bilaga 1) varierar elevernas tillgång 

till datorer på skolorna. Vissa elever har inte tillgång till några datorer, andra har inte tillgång 

till datorer med adekvata program. Den tredje kategorin har tillgång till varsin dator, med 

fulla möjligheter. Lärarna påpekade dock att nästan alla har tillgång till dator hemma. Klara 

på Skola 2 berättade dessutom om fritidsgårdar med replokaler och digitala 

inspelningsmöjligheter.  

 

5.3.1 Kravet på tillgång till datorer 

 

På Petters skola, Skola 1, är inte riktigt så fallet. På denna skola är de medvetna om att flera 

elever fortfarande inte har tillgång till datorer i hemmet och måste därför alltid komplettera 

med papperskopior. Det är dessutom på denna skola eleverna inte har tillgång till någon dator 

på raster eller övrig tid. Petter är därför mycket angelägen att få in de nya arbetsstationerna. 

Fram till dess arbetar han med papperskopior och övningar som går att genomföra utan 

tillgång till dator. 

 

Sättet på vilket Klara har lagt upp sin undervisning kräver att man ska ha tillgång till dator 

utöver lektionstid och hon vet att alla hennes elever har det. Under skoltid kan de få tillgång 

till musiksalarna med hjälp och förtroende av lärarna. Utanför skolan har de, som ovan nämnt, 

fritidsgårdar att tillgå om de inte har verktygen hemma. Elevernas telefoner har också blivit 

ett levande hjälpmedel utanför undervisningen och dessa går eleverna ingenstans utan. 

 

Petter och Klara på Skola 1 respektive Skola 2 vet att flera av deras elever använder digitala 

verktyg utanför skolan. Eleverna klipper ihop enklare medleyn av låtar och skapar på så sätt 

egen musik. Intresset för detta gör att lektionerna också kan rikta sig mer mot digital teknik 

för dessa elever. Anna och Nils på Skola 3 respektive Skola 4 vet inte om deras elever håller 

på med digitala verktyg utanför skolan och Anna påpekar än en gång att musik har mycket låg 

status på hennes skola. Nils tror att elevernas intresse för musik utanför skolan kommer bli 

enklare att utröna nu när han är ensam lärare.  

 

5.3.2 En dator per elev 
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Tidigare nämndes att eleverna på skola 3 har varsin iMac. Inom 10 år kommer eleverna på 

Skola 1 och 2 ha egna laptops. Petter och Klara menar att egna datorer är något man som elev 

kan vinna på. Anna påpekar att det handlar om det personliga ansvaret, men att alla elever då 

får tillgång till likvärdiga program. Klara ser elevens inspiration som något som blir lättare att 

uppmuntra. Nils kan se att även de som inte är så intresserade av fysiska instrument kommer 

hitta något som de kan vara bra på i musikämnet och Petter säger: ”… då kommer vi ta ett 

enormt steg mot likvärdig utbildning. Att jobba i sin egen takt utifrån egen kunskap”. Detta är 

bredden av deras de intervjuade lärarnas tankar. 

 

 

5.4 För- och nackdelar i arbetet med digitala verktyg 

 
Det kom fram få nackdelar med införandet av digitala verktyg i musikundervisningen. I 

nuläget innebär det stora utgifter för flera av skolorna. Något som är svårt då skolorna redan 

är i ett ansträngt ekonomiskt läge. Dessutom upplever flera av lärarna att arbetet med att få in 

den digitala tekniken i undervisningen hade behövt mer tid. De känner sig stressade över att 

behöva sätta betyg i något som de inte är helt färdiga med, eller har material för att kunna 

utföra. Den gemensamma upplevelsen tycks vara att processen att införa de nya kursplanerna 

har varit för kort. Detta ger alla lärare utom Klara uttryck för. 

 

5.4.1 Likvärdighet och ansvar 

 

Alla lärare, är överens om att den digitala tekniken ökar möjligheten för eleverna att få en mer 

likvärdig utbildning. Förhoppningen är att det snart ska finnas samma möjligheter till redskap 

för musikskapande och musiklyssning i alla hem. Anna flaggar här för att det kommer handla 

om elevens ansvar. Hon säger:  

 

De som tar ansvar och som skickar in och visar vad de gör, de har ju mycket större 

möjlighet att få den feedbacken som de har rätt till än de som inte tar det ansvaret. På 

det sättet kan det ju inte bli likvärdigt eftersom inte alla tar lika stort ansvar för sig 

själv. Men ändå likvärdig för att man ger alla möjligheten. Alla får samma chans!   

 

Lärarna inspireras till att använda de digitala verktygen i alla delar av deras 

musikundervisning och ser det som en styrka och ett mäktigt hjälpmedel. Både när det 

kommer till musikens olika delar och när det kommer till att dokumentera vad eleverna gör. 

På detta sätt underlättar man även i utvärderingar inför betygssättning. 

 

5.4.1 Gammalt möter nytt 

 

Nils på Skola 4 sa, med mina ord, att man inte ska förkasta de gamla sätten att arbeta på, men 

de tål alltid att revideras och uppdateras. Att hitta balansen mellan gammalt och nytt verkar 

vara nyckeln de alla söker.  

 

För lyckad undervisning måste man lyckas hitta eleverna i deras vardag. Att göra ämnet i sig 

betydelsefullt. Ibland, som i Anna på Skola 3s fall, motarbetas detta av kollegor och föräldrar 

och då blir det extra viktigt med stöd från andra lärare i ämnet. Med detta stöd menar lärarna 

att de hittar styrkan att vara uppdaterade och uppehålla intresset hos eleverna. Genom att 

revidera musikämnet i skolan och göra det mer aktuellt, t.ex. genom digitala verktyg, kan vi 

öka musikens egenvärde och därmed inspirera eleverna att ta eget ansvar inom ämnet, menar 

lärarna.  
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De digitala verktygen kan även hjälpa lärarna i undervisningen. På Youtube kan lärare och 

elever hitta instruktionsvideos och låtar, genom att Googla kan de hitta texter och ackord och 

vill lärare och elever bara lyssna på musik kan man leta på Spotify och Grooveshark. Det 

sparar alltså tid för läraren samtidigt som detta är något eleverna kommer åt så att de och 

lärarna kan inspireras till ytterligare skapande. 

 

 
5.5 Kort sammanfattning av resultatet 

 

Musiklärarna strävar efter att skapa en så likvärdig musikutbildning som möjligt för sina 

elever. I Nils fall arbetar de över hela kommunen med att få en så likartad musikundervisning 

som möjligt, men över landet skiljer sig musikundervisningen åt. Även om de nya läro- och 

kursplanerna är mycket mer specificerade, så finns tolkningsutrymme kvar. De digitala 

verktygens roll är en av de delar som det verkar skilja sig en del i, men mina informanter 

tycks ändå alla se en positiv framtid i arbetet med dessa. Eleverna får i allt högre utsträckning 

tillgång till allehanda medier i hemmet och på nätet kommer det fler och fler plattformar för 

den intresserade eleven att vända sig till. 

 

Lärarna menar att det viktigaste i arbetet med digitala verktyg är att hålla sig à jour. Det 

kräver fortbildning, tid och intresse. Ensam är inte alltid stark. I samtal med andra lärare och 

stöd från ledningen är musik i egenskap av ett ett ämne i tiden, en verklighet att räkna med.   
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6. Diskussion 

I diskussionsdelen tas olika aspekter av metodvalen upp. Detta avsnitt berör även påverkande 

faktorer till syftet som informanterna lyfte i intervjuerna. Den sociokulturella påverkan, hur 

värderingen av musikämnet påverkar och hur lärarnas egen inställning till tekniken påverkar 

utfallet. Sammanfattningsvis förklaras hur jag som lärare har reflekterat över detta samt hur 

resultatet av fallstudien utföll. 

 

6.1 Urval i förhållande till metod  

 

De intervjuade hade gått på samma högskola och det var inte heller så många år emellan deras 

respektive examen. Trots detta hade de mycket olika undervisningsstrategi och syn på de 

digitala verktygen. De arbetar i olika stora städer, men detta tycks inte påverka. En av dem 

arbetar på en friskola, men det tycks inte heller påverka. Jag upplever att jag hade tur i mitt 

val av intervjuade som kunde visa på en sådan bredd i musikundervisningen på skolan.  

 

 

6.2  Metoddiskussion 

 

Att välja att arbeta med kvalitativa intervjuer som metod för arbetet var ett beslut som styrdes 

av forskningsfrågorna. Detta för att få ut så mycket information som möjligt angående 

tankarna kring digitala verktyg i musikundervisningen. Det har dock varit mycket krävande. 

Att transkribera, reducera och analysera alla uppgifter tog många dagar. Valet ångras däremot 

inte. Informanterna var frispråkiga och genomtänkta. Vilket även kan ha gynnats av att de 

kände till mig sen tidigare. Det är svårt att tro att det skulle ha framkommit lika mycket 

information genom enkäter som har mer styrda frågor och svar. Resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om även elever hade intervjuats, men här får vi istället fram emot att få ta del 

av resultaten från Strandberg och Scheids (2012)  undersökning då den är färdig. I och med 

deltagandefriheten uppstod också situationen att en av de tilltänkta informanterna drog sig ur i 

sista stund. Något skäl till detta fick jag inte. Tack och lov fanns då det digitala mediet 

Facebook, genom vilket en ny informant hittades inom timmar. 

 

De nya läroplanerna kom ut först i våras, så skolorna har hunnit olika långt i sitt arbete med 

den digitala tekniken. Det märks dock att detta har varit på gång länge, vilket rimmar väl med 

hur vårt samhälle ser ut idag. Själv har jag läst de nya direktiven kring de digitala verktygen 

många gånger om och har tyckt att de har varit mycket tydliga. Skillnaderna i våra tolkningar 

av dessa texter får mig att åter påminnas om hur mycket våra bakgrunder och erfarenheter 

påverkar hur vi tolkar en text. Ytterligare ett annat resultat hade varit tänkbart om intervjuerna 

hade varit fler och med större åldersavvikelse. Detta är dock inget som med all säkerhet hade 

gynnat arbetet. Redan nu har det varit svårt att hålla sig till ämnet, då allt runt omkring 

musikundervisnings är oerhört intressant. Dessutom finns det flera aspekter som påverkar 

ämnet, men inte syftet och som därför inte har fokuserats på, då arbetet riskerar att bli för stort 

för vad tiden tillåter. 

 

6.3 Resultatdiskussion 

 

Då detta är en så stor del av diskussionen är den avstyckad i flera underrubriker. 

 

6.3.1 Socioekonomiska förhållanden 
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Något som har dykt upp i alla intervjuerna är de socioekonomiska förhållandena hos eleverna 

och hur detta påverkar deras förhållningssätt och möjligheter i skolan. Alla de intervjuade 

lärarna arbetar på skolor med stor socioekonomisk spridning bland eleverna. Lärarna 

undervisar allt från elever med god ekonomisk status och akademiska föräldrar till dem med 

låg ekonomisk status och lågutbildade föräldrar. Samtalen har då hamnat på en nivå där det 

har diskuterats hur detta påverkar eleverna. Är bristen på pengar och verktyg det stora 

problemet? Det de flesta av lärarna har snarare reflekterat över att de som lever i en högre 

socioekonomisk status har ett försprång för att de ofta har det lugnare hemma. Dessutom är 

deras föräldrar vana vid att studera vilket resulterar i att de eleverna får en annan typ av 

stöttning hemifrån. Vad pengar, rent praktiskt, kan ge har varit underordnat. Självklart 

påverkar det om en familj bara har en gemensam dator och det är svårt att få tillgång till 

denna, men utan lugn och uppmuntran är det inte så lätt att ta sig vidare i sitt intresse och 

intresset tenderar att svalna. Detta menar informanterna. 

 

Genom att se på musikämnet ur detta perspektiv, upplever jag att vikten av välutrustade 

skolor både i fråga om material och om personal blir än tyngre. Eleverna behöver få stöttning, 

inspiration och tid för övning på skolan. Ett antagande som borde gå att applicera på alla 

skolans ämne utifrån intervjuerna. Kanske skulle det vara en idé att införa studiehallar efter 

skoltid. Ett slags läxhjälpsutrymme. 

 

6.3.2 Musikens värde 

 

Intervjuerna har även berört musikens värde på de olika skolorna och på alla skolor utom en 

har detta varit ett ämne med relativt hög, till hög status. Dessa skolor har också varit mycket 

engagerade i de nya läro- och kursplanerna. Att Anna, som arbetar på en skola där musiken 

har lågt värde både hos elever och hos personal, tappar denna inspiration är inte konstigt. Det 

leder dock till att hennes elever får en mindre praktisk musikutbildning. En mer praktisk 

betoning på ämnet hade kanske inspirerat eleverna och ökat musikens värde hos dem, men 

utan lokaler och stöttning är detta en kamp.  

 

Vad är det då som gör att musiken har olika värde på olika skolor? Detta finns det säkert flera 

olika anledningar till. Vad jag har reflekterat över är vad de lärare jag har talat med har haft 

för inställning till sitt ämne. Diskussionen om elevernas möjligheter till övning utanför skolan 

gick ganska snart över till elevernas vilja att öva utöver lektionstid. Detta kommer alltid 

variera från elev till elev, men enligt det som framkommer i intervjuerna verkar detta 

påverkas av musikens värde på skolan. Min egen tolkning av det jag har hört är att det även 

beror på vad lärarna tycker om sitt ämne. Lärarna som har haft många idéer och som jag 

upplever som drivande personer har alla arbetat på skolor där musiken har ett högt värde. 

Dessa lärare praktiserar själva musik utanför arbetet. Har då dessa lärare kommit att arbeta på 

en skola där musiken har ett högt värde eller har musiken fått ett högt värde på grund av att 

just de lärarna arbetar där? 

 

Gullö’s avhandling (2010) visar på att det är viktigt att vara uppdaterad och framför allt att 

vara intresserad för att undervisa i musik med digitala verktyg. Detta tror jag är en av de stora 

nycklarna i alla delar av musikundervisningen. Genom att vara uppdaterad och påläst får 

ämnet ett högre värde och läraren större förtroende hos eleverna. Genom denna teori är vi än 

en gång tillbaka vid att fortbildning och feedback från andra musiklärare är av största vikt. 

 

6.3.3 Lärarnas förhållningssätt till tekniken 
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Efter reduktionen av intervjumaterialet blev det tydligt att alla lärarna sa sig ha ett positivt 

förhållningssätt till tekniken. Ändå använde de alla tekniken väldigt olika i fråga om mängd 

teknik i undervisningen. En av informanterna redogjorde för flera före detta kollegors 

misstrogna förhållningssätt till tekniken, men hade själv dragit slutsatsen att denna misstro 

hade varit baserad på okunskap. Denna typ av teknikskeptiska lärare finns fortfarande på våra 

skolor, men kan förhoppningsvis snart finna sin plats i den digitala musiktekniken. Att vara 

positiv till digital teknik är däremot inte bara att tycka att det är en bra sak. Det gäller att vara 

aktiv också. Att hitta sätt att använda den på. Hur detta gjordes skiljde sig åt mellan lärarna. 

Än en gång vill jag hänvisa till Gullö’s avhandling (2010) då denna kan hjälpa lärare att få 

reda på vad som är väsentligt vetande inom musikproduktion, som är en av delarna där den 

digitala tekniken ska användas i skolorna. Slutsatserna i avhandlingen kan vara ett bra 

underlag vid förhandlingar med skolledningen angående nytt material och nya lokaler. 

 

Ingen av lärarna ansåg sig ha några problem att få fortbildning om de bara efterfrågade den. 

Problemet verkade snarare ligga i att veta vilken typ av fortbildning de ansåg att de behöver. 

Detta är dock något som den nya tekniken kan hjälpa oss med. Genom att Googla fram 

information på internet kan man hitta tips och råd om hur man kan använda sig av den digitala 

tekniken i musikundervisningen. Det finns flera diskussionsforum för allehanda lärare om 

man bara söker efter det. Jag väljer att inte gå djupare in på vilka dessa forum är här, då jag 

anser att detta är ett nytt ämne och att arbetet då går in i en ny fas vilket jag inte har tiden till. 

Utifrån detta återstår bara ett problem för vissa lärare: Tid. Detta ödesmättade ord som dyker 

upp allt som oftast i intervjuerna och som även ges uttryck för i NU-3 (Sandberg, Heiling, & 

Modén, 2005). Eleverna har för ont om tid och får för lite tid från lärarna. Samtidigt har 

lärarna inte heller tillräckligt med tid för att genomföra saker, exempelvis utveckling av 

användandet av digitala verktyg, för sin egen skull eller för elevernas skull. Tiden tryter på 

alla plan.  

 

Något alla lärarna var överens om var att den digitala tekniken, åtminstone på sikt, skulle 

komma att gynna eleverna. Precis som den ovan redovisade forskningen visar, påtalade alla 

lärare olika fördelar med att använda tekniken i skapandeprocessen i ämnet musik. Någon såg 

fördelarna med att även de som inte spelar något instrument kan skapa musik. En annan lärare 

påtalade möjligheten för den digitala tekniken att bygga igen klyftan mellan praktik och teori. 

Exempelvis genom att spela in musik som man sedan konverterar till en notbild. Möjligheten 

att dokumentera framsteg och process togs upp i intervjuerna samt möjligheten att möta både 

den drivna eleven och den mindre intresserade eleven. Genom den digitala tekniken ges alltså 

möjligheter till en helt ny form av skapande i skolorna. En teknik som dessutom kan användas 

när de olika ämnena i skolan ska arbeta integrerat. Ett exempel på detta är skola 1 som önskar 

samma datorer och program till både musik- och bildundervisningen då de tror att detta 

kommer gynna eleverna i alla ämnen i skolan genom att de då är bekanta med datorerna ur 

flera olika perspektiv.  

 

En dator till varje elev är något alla lärare ser vinst i. Att eleverna själva ska kunna välja när 

de vill arbeta. Genom en sådan åtgärd ger man dessutom alla elever möjlighet till en likvärdig 

utbildning så långt som det är möjligt. Med större kunskap följer större ansvar och detta 

kommer inte alla elever vara beredda att ta.  

 

Något ingen av lärarna jag intervjuade tog upp är vad det skulle kunna finnas för risker med 

den digitala tekniken. När jag intervjuade en av dem sa hon att de inte skulle använda den 

digitala tekniken om den inte gynnade dem. Finns det då några risker? Mina egna tankar 
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vidrör det gemensamma i musiken. Samspelet och gruppkänslan. Risken finns att den egna 

tiden med datorn blir större än tiden ihop med instrumenten i grupp. Det kommer ta tid innan 

det uppstår balans mellan den digitala delen av undervisningen och den traditionella 

musikundervisningen. Genom Strandberg och Scheids (2011) avhandling kommer vi 

förhoppningsvis få större insikter i denna balans mellan teknik och tradition. 

 

 

6.4 En sista reflektion 

 

Innan jag började med intervjuerna trodde jag att musikämnet skulle ligga efter mer i sin 

utveckling än vad det visade sig att den gjorde. Min egen musikundervisning var inte 

uppdaterad och jag hör ofta mina elever berätta om sina torftiga musiklektioner under 

högstadietiden. Detta har med all sannolikhet påverkat min inställning till 

musikundervisningen i åk 6-9 och det gladde mig i att bli överbevisad angående detta. Under 

arbetets gång har jag haft den stora ynnesten att få tala med fyra unga och drivna musiklärare. 

Med rätt stöttning och med människor att bolla sina tankar med kommer de snart ha varit med 

om att bygga upp Sveriges musikundervisning till något än mer värdefullt. Lärarnas tankar 

känns fräscha och uppdaterade och de har god självinsikt. Däremot avundas jag inte dem som 

jobbar som enda musiklärare på sin skola. Det blir lätt ett ensamt arbete om skolan inte backar 

upp och arbetar ämnesintegrerat. Dessutom ställer det högre krav på läraren i fråga att hitta ett 

forum för diskussion kring nya rön och verktyg. 

 

Jag trodde att musikundervisningen i Sverige skulle bli mycket mer likartad nu, i och med de 

nya betygskriterierna, än vad det gavs uttryck för. Kanske är det ändå som ett par av dem tog 

upp. Att det gick lite för fort när de nya styrdokumenten kom ut. Att de hade behövt ett år till 

för att hinna bygga upp den nya undervisningen med det nya materialet innan de skulle börja 

arbeta med det. 

 

Tid, fortbildning, inspiration och fysiska medel så som datorer, lokaler och dylikt upplever jag 

är nyckeln till att lösa uppdateringen av musikundervisningen i Sverige. Tyngdpunkten vill 

jag framförallt lägga vid tid. 

 

Utöver detta anser jag att mitt syfte är uppnått och att det gav ett intressant resultat.  
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7. Fortsatt forskning  

I detta avslutande stycke ventileras mina tankar kring kommande forskning utifrån arbetets 

resultat. 

 

Som kommande lärare kan dessa områden vara något som jag eller någon annan vill dyka 

djupare in i någon gång i framtiden. 

 

 Hur påverkar Lgr11 musikens värde i skolorna? Det betonas i dessa dokument att 

musiken har ett egenvärde. Något som inte har funnits lyft i tidigare styrdokument. 

 

 Hur skulle utfallet av denna studie ha sett ut om man hade intervjuat äldre 

musiklärare? 

 

 Hur ser eleverna på de digitala verktygen i musikundervisningen? Har eleverna insikt 

nog att se hur den digitala tekniken påverkar dem eller är det en så stor del av deras 

vardag att de inte längre tänker på att de använder sig av den? 

 

 Utöver detta hoppas jag att jag själv ska ha tid eller att någon annan tar vid och 

utvärderar det här arbetet om fem, tio år igen. Kommer skolorna ha färdigt utarbetade 

planer för sitt jobb med digitala verktyg i musikundervisningen då? Detta är min 

förhoppning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Sammanställning av intervjuunderlag 

1 Var är du utbildad? (folkhögskola, musikhögskola etc)  

 
1. 

Musikhögskolan i Piteå 

2. 

Birka folkhögskola 2år 

Musikhögskolan i Piteå 

3. 

Musikhögskolan i piteå 

4.  

Solviks Fhsk 1år 

Oskarshamns Fhsk 1år 

Musikhögskolan i Piteå 

 

 

2 Hur många år har du jobbat som musiklärare i klass 6 - 9? 
1. 

10år 

2. 

3år 

3. 

3år (6år på samma 

skola) 

4. 

7år  

 

  

3 Hur många musiklärare är ni på din arbetsplats? 

 
1. 

2st 

 

2. 

2st 

3. 

1st 

4. 

1st 

  

4 Hur många elever går det på din skola? 

 
1. 

Ca 500 

 

2. 

Ca. 470 

3. 

Ca 200 

4. 

Ca 300 

  

5 Hur många elever har ni i klass 6 – 9? 

 
1. 

Ca 500 

 

2. 

Ca 470 

3. 

 76 

4. 

Ca 300 

  

6 Hur många elever går det i varje klass? 

 
1. 

25 - 30 

 

2. 

Ca 30 

3. 

17 - 20 

4. 

22 - 30 

  

7 Hur många elever undervisar Du per lektion? 

 
1. 

Halvklass åk 6, 7 och 9 

Helklass åk 8 

 

2. 

Halvklass alla år 

3. 

Helklass alla år 

4. 

Halvklass åk7 

Helklass åk 6, 8 och 9 

  

8 Hur många minuter per vecka har eleverna musiklektion? 



 

 

 
1. 

50min åk 6 

40min åk 7-9 

 

2. 

40min åk 6,7 

60min åk 8, 9 

3. 

45min 

4. 

40min 

  

9 Hur många lokaler, till musikundervisning, har du till ditt förfogande? 

 
1. 

2st +vanliga salar 

 

2. 

2st 

3. 

1st 

4. 

2st 

  

10 Hur många datorer, med adekvata program, har du tillgång till i din undervisning? 

 
1. 

½ i en annan sal 

 

2. 

9st 

3. 

Alla har var sin 

(elevers samt lärare) 

4. 

2st 

   

11 Hur många datorer, med musikprogram, har eleverna tillgång till utöver lektionstid? 

 
1. 

ingen 

 

2. 

0 - 9st (med hjälp) 

3. 

Alla har sina egna 

4. 

1st 

  

12 Kan du själv sköta underhållet av datorerna eller krävs it-support? Hur lång tid dröjer 

det, i genomsnitt, innan du har fått hjälp från it-supporten? 

 
1. 

Nej. Snabb support på 

skolan 

 

2. 

Nej. Snabb support på 

skolan 

3. 

Har support men har 

ansvar för sin egen 

dator 

4. 

Har delad support med 

annan skola. Gör det 

mesta själv. 

  

 

 


