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Abstrakt: 
Syftet med denna studie är att få kunskap kring hur digitala verktyg skapar förutsättningar för 

elever att på egen hand förbereda sig inför ensembleundervisning, samt att undersöka synen på 

användandet av digitala verktyg i musikundervisningen från ett lärarperspektiv och ett 

elevperspektiv. För att undersöka detta har en intervjustudie med en musiklärare och fyra elever 

genomförts. Sammanlagt har tre kvalitativa forskningsintervjuer gjorts. Datan har analyserats 

deduktivt utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på digitala verktyg som medierande 

artefakter. Studien visar på både positiva och negativa effekter på musikundervisning och 

kunskapsutveckling vid egenstudier som konsekvens av användandet av digitala verktyg. De 

positiva effekterna visar sig genom att förberedelse av material inför musiklektioner 

effektiviseras, hur digitala verktyg möjliggör för att öva det gehörstraderade komponerandet. 

Digitala verktyg stöttar vid individuell instudering av material samt färdighetsövning på 

musikinstrument och sång och därigenom möjliggör för eleverna att förbereda sig inför 

ensemblelektioner. De inspirerar till övande och fungerar som en kunskapsbank för elever vid 

individuell instudering. Digitala verktyg möjliggör att lärandet sker genom flera olika 

inlärningsmetoder. De negativa effekterna visar sig genom den tid implementering av digitala 

verktyg i undervisningen gör anspråk på och att vissa musikaliska aspekter som t.ex. gehör inte 

tränas i lika stor utsträckning.  

 

Nyckelord: Digitala verktyg, Sociokulturellt perspektiv, Musikundervisning, Egenstudier, 

Ensemble. 
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1. Inledning 
Jag har alltid satt ett likhetstecken mellan musik och samspel. Jag började spela gitarr i nio års 

ålder. Drivkraften var viljan att spela i band. Mitt eget musicerande har alltid varit inriktat mot 

att få skapa, spela in och framföra musik tillsammans med andra. Idag som musiklärare ligger 

ämnet Ensemble mig varmt om hjärtat. Det är fascinerande hur vi i en ensemble kan sätta ihop 

små musikaliska delar som tillsammans bildar en helhet. I ensemblen kan jag, genom att 

interagera med andra musiker, skapa något som är större och mer än vad jag kan skapa själv. 

Det är i samspel med andra jag upplevt starka musikaliska ögonblick och det är i samspel jag 

upplever att musiken kommer till liv. De parametrar som jag anser gör ensembleämnet till något 

unikt och spännande medför även utmaningar för många elever. Det kan finnas en känsla av att 

alla ögon är riktade just på mig. Vilket kan göra att ensemblelektionen känns utlämnade och 

kan upplevas som en otrygg miljö. Jag har under min tid i klassrummet på VFU 

Verksamhetsförlagd utbildning undervisat elever som på ensemblelektionerna i smyg spelat på 

instrument utan någon volym påslagen för att slippa höras av de övriga eleverna. En utmaning 

jag har stött på i mitt eget musicerande och även som lärare är hur ensemblesituationens natur 

försvårar för egenstudier. Det kan vara svårt att dekonstruera den helhet som ensemblen skapar 

– låten i mindre delar – varje enskild stämma och öva delarna var för sig. Det krävs lugn och 

ro för att lära sig tyda notbilder och andra musikaliska symboler som är det skriftliga 

musikaliska språket. Mycket av detta arbete förväntas ske hemma på kammaren. Eleverna 

förväntas alltså öva musikaliska färdigheter på egen hand. För ett gott resultat bör eleverna få 

stöd i sina egenstudier.  

 

Jag menar att det i ensembleundervisning måste finnas plats för musikens konstnärliga aspekter. 

Det ska alltså inte enbart handla om att ta sig igenom en låt på ett hantverksmässigt acceptabelt 

sätt. För att möjliggöra att konstnärliga aspekterna får utrymme i ensembleundervisning måste 

elever ges möjlighet att öva musicerande som ett hantverk i fler miljöer än vid 

ensemblelektioner. Zimmerman Nilsson (2009) menar att musiklärare ser ensembleämnet som 

ett ämne där aktiviteten är innehållet. Därigenom anpassas materialet så att eleverna kan spela 

materialet på den kunskapsnivå eleverna redan befinner sig, alltså ett material de redan ”kan”, 

inte ett material de ska ”lära sig”. Zimmerman Nilsson menar att det resulterar i att musikens 

konstnärliga aspekter blir nedtryckta och musicerandet får ett hantverksfokus. Zimmerman 
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Nilsson (2009) frågar sig huruvida elever i en sådan lärandesituation utvecklar sitt kunnande. 

Nyckeln till att kunna ge det konstnärliga mer utrymme i ensembleundervisningen anser jag är 

att ge eleverna bra förutsättningar för att förbereda sig inför lektioner, samt bearbeta de stoff 

som behandlats efter lektionstid. Eleverna måste få ett så pass utförligt material att de kan 

använda det som minnesstöd (alltså komma ihåg vad som de ska göra). Musiklärare bör även 

förse dem med klingande exempel så att de kan lyssna på materialet. Vi bör synliggöra metoder 

för att öva på ett effektivt sätt så att ensemblelektionernas fokus kan få ligga på samspel inte 

färdighetsövning.  

 

Ett sätt att stödja elevers musikaliska lärande även utanför ensemblelektionerna kan göras med 

hjälp av olika digitala verktyg. Dessa verktyg kan vara allt från musiklektioner på Youtube till 

inspelningsprogram som Logic X. Utvecklingen med digitala verktyg går framåt i en rasande 

fart. Under 1980-talet brann debatten huruvida miniräknaren skulle stödja matteelevers lärande 

eller om användandet av miniräknare skulle motverka logiskt tänkande (Skolverket, 2018). 

Under mitten av nittiotalet stod en ensam dator i hörnen av klassrummen, för att ses på men 

inte röras. Varje elev skulle först skaffa sitt datakörkort och läraren instruerade på ett trevande 

sätt hur sökandet efter information gjordes med sökmotorn Altavista. Under 2000-talet 

tillgängliggjordes datorerna och idag är det självklart att eleverna ska få utveckla sin digitala 

kompetens i skolan. Inom musikområdet har det utvecklats en lång rad digitala verktyg som 

ämnar fungera som stöd vid övning och musikstudier. Många av dessa finns både till stationära 

datorer och till bärbara enheter som surfplattor och mobiler. I kommentarmaterialet till ämnet 

musik likställs digitala verktyg med andra verktyg som väg till lärande (skolverket, 2011a). Ett 

exempel på andra verktyg är musikinstrument. Jag ämnar därför att undersöka hur musiklärare 

använder digitala verktyg som stöd vid ensembleundervisning. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att bilda kunskap om vilken betydelse digitala verktyg - avseende 

mediainspelning, mediauppspelning och program för inspelning av musik - kan ha för elevers 

lärande och förberedelser inför ensembleundervisning vid gymnasieskolans estetiska 

program.  

 

Forskningsfrågor: 

• Hur ser läraren och eleverna på användandet av digitala verktyg vid musikundervisning 

respektive egenstudier där målet är musikalisk kunskapsutveckling? 

• Vilket lärande upplever läraren och eleverna sker vid användandet av digitala verktyg som 

stöd i musikundervisningen och det egna musicerandet?  

• Hur kan digitala verktygen verka som medierande artefakter för elevens musikaliska 

kunskapsbildning, avseende musikaliskt samspel såväl som uttryck? 

 

2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring användandet av digitala verktyg i 

musikundervisning och styrdokument. I kapitlet redogörs också vilket teoretiskt perspektiv som 

används arbetet.  

 

2.1. Musikundervisning som mångsidig praktik 

Ämnet musik syftar till att ge eleverna möjlighet att utveckla förmågor att musicera, framföra 

musik, tolka och analysera musik (skolverket, 2011c). Ämnet syftar även till att möjliggöra för 

eleverna att urskilja detaljer i musiken och hur dessa bildar helheten av ett musikstycke 

(skolverket, 2011c). Ämnet syftar till att möjliggöra för ”konstnärligt skapande” (skolverket, 

2011c). Eleverna ska få möjlighet att utveckla ett personligt uttryck genom att musikens 

speltekniska aspekter arbetas med och eleverna får tolka musik (skolverket, 2011c). Eleverna 

ska få arbeta med musik både solistiskt och i ensemble (skolverket, 2011c). 
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Inom musikämnet kan ämnessynen se ut på flera olika sätt (Hanken, & Johansen, 2013). Enligt 

Hanken och Johansen (2013) kan musikämnet betraktas som ett estetikämne, färdighetsämne, 

mediaämne, trivselämne, kritiskt ämne, musiskt ämne och kunskapsämne. Dessa ämnen ryms 

alla inom musikämnet och blir en del av undervisningen. Vilket av dessa ämnen som får störst 

utrymme i undervisningen beror på läroplan samt undervisandelärares syn på vad som är viktigt 

med undervisningen enligt Hanken och Johansen (2013). I undervisning i musik som ett 

estetikämne ligger fokus till stor del på musikens uttryck, att uppleva musiken på ett emotionellt 

plan och att synliggöra olika estetiska aspekter av musik genom att till exempel diskutera sound 

i en viss musikstil. Undervisning i musik som ett färdighetsämne fokuserar på spelmässiga 

färdigheter. Musicerande som ett praktiskt hantverk med fokus på speltekniska detaljer istället 

för fokus på musikskapande och uttryck. Undervisning i musik som ett mediaämne kan syfta 

till att ge eleverna verktyg för att delta i en kulturellgemenskap och utveckla en 

mediakompetens. Musiken som mediaämne innefattar musikteknologins plats i 

musikundervisningen, genom att implementera program för inspelning av musik och 

arrangering av musik i undervisningen. Hanken och Johansen (2013) menar att genom att 

använda datorprogram för notskrift där användaren får hör hur noterna klingar under processen 

kan minska steget mellan klingande och noterad musik. Musik som kunskapsämne innefattar 

kunskaperna om musik och de teoretiska kunskaperna i musik. Musik som kritiskt ämne syftar 

till att synliggöra hur våra preferenser kring musik påverkas av kommersiella krafter. 

Undervisning i musikämnet som trivselämne ligger spelglädje i fokus istället för 

prestationskrav. Att alla elever deltar och trivs vid lektionstillfället är viktigare än en 

musikaliskprodukt. Undervisning i musik som musiskt ämne fäster fokus på det gehörstraderade 

lärandet. Mycket vikt ligger vid skapande och improvisation. Att få fram musikens uttryck är 

här av större vikt än att låten framförs på ett felfritt sätt.  
 

2.2. Ensembleundervisning 

I kursplanen för ämnet Ensemble med körsång 1 (Skolverket, 2011c) står det att eleverna ska 

utveckla kunskaper i musicerande tillsammans med andra på ett instrument eller genom sång, 

instudera musik både genom gehör och noter, arrangera musik t.ex. påverka instrumentsättning 

och skapa en egen version av låten, i grupp framföra musik inför publik och utveckla sin 

genrekännedom.  
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2.2.1. Ensembleundervisningens olika lärandeobjekt 

I studien Mellan klassrum och scen (Asp, 2015) undersöks vilka olika lärandeobjekt som 

ensembleundervisning innefattar. Med begreppet lärandeobjekt menas ”både det en elev 

förväntas lära i en undervisningssituation såväl som det som iscensätts för att åstadkomma ett 

lärande.” (Asp, 2015, s. 4). Studiens empiri samlades in via fokusgruppsamtal med musiklärare 

och observationer av ensemblelektioner. Vid fokusgrupsamtalen i Asp studie (2015) framkom 

följande lärandeobjekt ”Genrebredd som lärandeobjekt” (s. 81), ”det flexibla 

undervisningsinnehållet som lärandeobjekt” (s. 85), ”den musikaliska produkten som 

lärandeobjekt” (s. 89), ”det genretypiska som lärandeobjekt” (s. 91), ”det sociala samspelet som 

lärandeobjekt” (s. 93) och”det instrumentspecifika som lärandeobjekt” (s. 96) 

 

Genrebredd som lärandeobjekt 

Lärarna som deltar i studien menar att det är viktigt att ha en genrebredd i undervisningen. 

Alltså att undervisningen inte enbart berör en specifik musikgenre ”med genrebredd avses 

undervisning som överskrider gränser och innehåller flera olika musikgenrer, exempelvis både 

konstmusik och populärmusik.” (Asp, 2015, s. 81). Genrebredd ses av lärarna i studien som ett 

lärandeobjekt i sig. Att eleverna ska få ta del av olika typ av musik. Asp beskriver det som att 

det kan vara ett steg bort från en mer ”traditionell musikundervisning” som utgått ifrån klassisk 

musik eller enbart utifrån en specifik genre inom populärmusik så som Jazz eller rock. 

Genrebredd ses även som ett verktyg för att kunna tydliggöra vilka element som är essentiella 

för en specifik genre. Genom att visa på skillnader mellan olika genre kan de som definierar 

musikgenrerna synliggöras. Asps studie visar att de uppnår detta genom att undervisa till 

exempel klassisk musik och blues efter varandra vilket synliggör kontrasterna mellan 

musikgenrerna. Ett annan anledning till att undervisningen ska innehålla flera olika 

musikgenrer är enligt lärarna att det främjar elevernas identitetsskapande. Genom att eleverna 

presenteras för en stor mängd olika musik så ges de större möjlighet att hitta det som passar just 

dem. Lärarna beskriver genrebredd som en kunskap som musiker förväntas besitta. Att en 

musiker ska kunna musicera på ett trovärdigt sätt i flera olika musikgenrer. Eleverna ska därför 

ges verktyg för att kunna bilda denna kunskap.  
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Det flexibla undervisningsinnehållet som lärandeobjekt 

Asp (2015) menar att lärarnas utsagor vittnar om att lärandeobjektet att lära sig en låt kan 

anpassas efter elevens förutsättningar. Materialet kan skrivas om för att eleverna ska kunna 

framföra det på ett musikaliskt sätt. Lärandeobjektet blir i det fallet inte för eleverna att spela 

låten så troget originalet som möjligt utan att utifrån elevernas förutsättningar spela en version 

anpassad efter deras kunskapsnivå på ett bra sätt. Värt att nämna är att det är lärarnas bild av 

vad som är ”på ett bra sätt” och vad som är musikaliskt grundar sig i lärarnas ”normativa 

uppfattning” (s. 86). Asps studie vittnar om att anpassning av materialet inte enbart sker för 

gruppen som helhet genom förenkling och anpassning för vilken sättning ensemble har. 

Anpassning av materialet sker även så att varje elev i klassen kan delta i undervisningen. 

Samspel hamnar i fokus och de enskilda delarna blir inte direkt avgörande för slutresultatet. De 

elever med mindre erfarenhet att spela instrument och spela i grupp kan spela någon ”enkel 

figur” (s. 87) som kompletterar det de andra i ensemblen spelar. Anpassning av material 

fungerar som ett verktyg för att möta klassens spridda kunskapsnivå. Asp menar att det i 

lärarnas utsagor aldrig framkommer att anpassningen av materialet sker med ”vad som ska 

läras” (s. 88) i åtanke utan anpassningen syftar till att producera en musikalisk produkt. Asp 

menar att genom att anpassa materialet till en sådant material eleverna redan klarar av istället 

för vad eleverna ska lära sig hamnar fokus på musikalisk produktion istället för 

kunskapsutveckling 

 

Den musikaliska produkten som lärandeobjekt 

Asp (2015) vittnar om att den musikaliska produkten kan ses som ett lärandeobjekt. 

Undervisningen syftar till att producera en musikalisk produkt som håller en sådan nivå att 

materialet kan framföras inför publik. Lärarna ser konserter som en stor del av undervisning 

där elevernas kunskaper bedöms och som ett naturligt avslut. När målet med undervisningen 

blir konserter påverkas materialet efter konsertformatet. Låtar som lärarna anser låter ”bra” lyfts 

fram och annat material blir hamnar i skymundan. Material som enligt lärarna i Asps studie 

(2015) menar inte lämpar sig för konserter är låtar som bygger på ”groove” (sväng) eller som 

innehåller improvisation eftersom materialet är mer utmanande för eleverna och resultatet inte 

blir lika ”bra”. Låtar med tydligt uppstyrda arrangemang lämpar sig bättre då lärarna menar att 

slutresultatet inte blir lika beroende av elevernas erfarenheter av att musicera i grupp. Att 

undervisningen påverkas av ”estetiskt normativa uppfattningar” (s.90) bottnar i att konserterna 

fungerar som marknadsföring för utbildningen och därför tas vad åhörarna ”känner igen” i 
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beaktande vid utformning av undervisningen. Asp beskriver ”Lärandeobjektet att framföra en 

konsert innebär således estetiska ställningstaganden också med räckvidd på en annan normativ 

kontext än den som annars ryms innanför skolans undervisning.” (s. 90). 

 

Det genretypiska som lärandeobjekt 

I Asps (2015) studie framkommer ”det genretypiska” som ett lärandeobjekt på de fyra skolorna 

lärarna i studien arbetar på utformas musikundervisningen utifrån ”block” där en viss musik 

från en viss genre behandlas. Lärandeobjektet framstår som att eleverna ska lära sig vad som 

kan anses vara genretypiskt, vad som är signifikant för en viss genre. Eleverna ska skaffa sig 

kunskaper kring vad som är genretypiskt genom att öva in låtar från en viss musikgenre. I 

samtalen med lärarna framkommer inte på vilket sätt det genretypiska synliggörs. Vid en av 

skolorna utformas undervisningen utifrån de pedagogiska förutsättningar som en musikgenre 

besitter. Genom att spela en viss musikgenre sker en viss typ av lärande. Inom klassisk musik 

övas teknik och övning i att spela dynamiskt. Inom blues är uttrycket avgörande, ”det skitiga” 

uttrycket i musiken ska fram. Lärandeobjektet skiftar i det fallet beroende på vilken 

musikgenrer som berörs. Asp (2015) beskriver att ett annat sätt att tolka lärandeobjektet enbart 

är att lära sig framföra en viss repertoar. Lärandeobjektet blir i det fallet detsamma oberoende 

av vilken genre som repertoaren bottnar i. 

 

Det sociala samspelet som lärandeobjekt 

De sociala aspekterna av ensemblespel är framträdande i samtalen mellan lärarna som deltar i 

Asps (2015) studie. Eleverna ges enligt lärarna en möjlighet att lära känna varandra genom 

musicerandet på ett sätt som inte sker i ett ”teoretiskt klassrum”. Lärarnas utsagor berör även 

att eleverna måste lära sig att musikaliskt lyssna och kommunicera med varandra vilket 

innefattar bland annat att acceptera de roller och regler som ensembleundervisningen 

innehåller. Detta kan bland annat handla om att göra det bästa för låten även om det innebär att 

en av eleverna enbart får spela en ton genom hela låten. Enligt Asp (2015) vittnar utsagorna om 

att det sociala samspelet och varje enskilda elevs musikaliska uttryck blir starkt knutet till och 

i vissa fall begränsat av målet att producera en musikalisk produkt som enligt estetiskt 

normativa mått håller en hög kvalitet. En annan aspekt av det sociala samspelet som 

lärandeobjekt är enligt Asp (2015) att eleverna känner ett gemensamt ansvarar för att få en så 

bra låt som möjligt. Lärarnas utsagor vittnar om hur de ”block” eleverna själva får välja 

repertoar motiverar till övande. När eleverna ansvarar för varsin låt känner hela klassen ett 
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större ansvar för materialet, dels på grund av att eleverna känner att just deras låt måste bli ”bra” 

och dels att eleverna känner ett ansvar för att hjälpa varandra. 

 

Det instrumentspecifika som lärandeobjekt 

Rena instrumentkunskaper behandlas enligt Asp (2015) oftast i kursen ”instrument och sång” 

och inte vid ensembleundervisning. Asp menar att det i samtalen mellan lärarna framkommer 

det att de ibland anordnas instrumentspecifika ensembler så som slagverksensemble och 

vokalensemble. I samtalen framkommer det att vokalensembler ofta bildas för att möta 

sångelevers behov av ensemble när övriga elever spelar i instrumentalensemble. 

Lärandeobjektet vid instrumentspecifika ensembler framstår i samtalen mellan lärarna att vara 

att producera en produkt som kan framföras inför publik. 

 

Observerade lärandeobjekt vid ensemblelektioner 

Vid de observationer Asp (2015) genomfört i sin studie framträder konserter som en avgörande 

del av undervisningen. Vid de ensemblelektioner Asp (2015) observerat har olika lärandeobjekt 

presenterats av läraren. Lärarna i Asps (2015) studie framställer att syftet med undervisningen 

är att behandla olika delar av musikämnet, så som genretypiska uttryck eller kunskap om 

underdelning. Under observationernas gång menar Asp att lärandeobjektet förändras genom att 

fokus flyttas till den musikaliska produkten som sedan ska framföras för publik. Denna 

förändring av lärandeobjekt sker enligt Asp delvis genom elevernas inflytande över 

lektionsinnehållet då konserter framställs som motiverande för eleverna. I Asps observationer 

av ensembleundervisning observeras att vid de lektionstillfällen där lärandeobjekt kopplat till 

sång behandlas sker detta utanför ensemblesalen. De elever som sjunger vid lektionstillfällena 

skickas iväg för att öva melodi, text och stämmor i ett annat rum än den övriga ensemblen. 

Eleverna använder ofta en dator som stöd vid instuderingen dels för att kunna lyssna på musiken 

och dels för att studera texten. Vid de tillfällen då en sångare behöver stöd av läraren vid 

instudering av material sker även det i ett annat rum än ensemblesalen. Läraren går då iväg med 

eleven för att öva sång i ett övningsrum. 

 

2.2.2. Ensembleundervisningens lokala spelregler 

I en studie av Backman Bister (2014) undersöktes hur ensembleundervisning kan se ut. 

Backman Bister (2014) följde tre musiklärare i grundskola och gymnasium och observerade 

musiklektioner. Hon ser de tre musiklärarnas undervisning som tre olika praktiker och har valt 
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att kalla dem för ”Replokalens praktik, Handledande praktik och Ensembleledande praktik.” 

(Backman Bister, 2014, s. 138) Vardera praktik har egna lokala spelregler. Hon ser även 

spelregler som är övergripande och gäller för flera praktiker. ”De spelregler som är 

gemensamma för flera praktiker är viktiga, då de skapar broar mellan praktikerna” (Backman 

Bister, 2014, s. 145). Backman Bister anger notation (notläsning) som ett exempel på en 

övergripande spelregel, notation kan fungera som ”brobyggare” (s. 145) till musik utanför de 

givna ramarna för lektionstillfällena. De rumsliga förutsättningarna skiljer sig i de tre lärarnas 

praktiker, klassrummet Replokalens praktik är inrett som en replokal. Det finns ett grupprum i 

anslutning med datorer men inte något internet. Klassrummet i den Handledande praktiken 

finns det ett mindre huvudklassrum med en dator och stor skärm på väggen och flera grupprum 

i anslutning med datorer. Det finns inte klassuppsättningar av varje instrument t.ex. inte av 

keyboard. Klassrummet i den Ensembleledade praktiken är ett stort huvudklassrum med 

klassuppsättningar av gitarr och keyboard och smartboard på väggen. Flera grupprum och en 

studio. I de tre olika praktikerna hittas olika lärarroller. I den Handledande praktiken handleder 

läraren eleverna i deras arbete. I Replokalens praktik och Ensembleledarens praktik fungerar 

läraren som en kapellmästare (både medmusiker och dirigent). I de tre praktikerna sker olika 

typer av individanpassning för att alla elever ska kunna delta på bästa möjliga sätt. I Replokalens 

praktik används olika typer av notation, tabulatur och ackordsbeteckningar. Eleverna får sedan 

välja vilken typ av notation som passar dem bäst. Eleverna uppmanas att använda varandra som 

”kulturella verktyg” (s.142), kamratlärande uppmuntras. I den Handledande praktiken är det 

eleverna som gör individanpassningen genom att de får arbeta väldigt fritt inom de givna 

ramarna och uppgifterna. Eleverna uppmuntras till kamratlärande och använder digitala verktyg 

som t.ex. mobiltelefoner för musiklyssning. Det är en tydlig lärandestrategi att låta eleverna 

själva skapa en strategi för lärande, det ramverk som eleverna får av läraren kan ses som ett 

verktyg för individanpassning. I Ensembleledande praktiken observerar Backman Bister (2014) 

att precis som i de övriga uppmuntras kamratlärande. En stor variation notation används och de 

olika typerna av notation är kopplade till olika betygssteg. Digitala verktyg som mobiltelefoner 

och datorer används frekvent. Det stora spannet av notation och olika typer av ”musikkulturella 

verktyg” (s.143) används medvetet för att eleverna ska kunna delta utifrån sina egna 

förutsättningar (Backman Bister, 2014).  
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2.3. Digitala resurser för lärande 

Idag finns det en stor mängd digitala verktyg som skulle kunna fungera som stöd i 

musikundervisning. Genom att använda digitala verktyg kan vi ”träna musikaliska färdigheter” 

(Nilsson, 2002, s.14), vi kan lyssna på noterad musik, vi kan notera klingande musik och vi kan 

spela in musik (Nilsson, 2002). I och med att smartphones nästintill blivit praxis finns även en 

del av dessa tillgängliga för elever för en blygsam summa och i många fall gratis. Webster 

(2009) beskriver hur lärarkollegor uttrycker en motvilja till att använda digitala verktyg i 

musikundervisning. Det finns en rädsla för att fokus ska flytta från musiken till verktygen som 

används. Lärarkollegorna uttrycker även att eleverna får nog av digitala verktyg på fritiden. 

Webster (2009) ger i sin artikel Music technology as a servant to real music experience exempel 

på hur digitala verktyg kan användas i undervisning. Webster (2009) menar att fokus ska ligga 

på musiken men digitala verktyg kan användas för att främja musicerandet. Användandet av 

digitala verktyg har inte ett egenvärde men om dessa verktyg används rätt kan det främja 

undervisningens syfte. Det finns en stor mängd av instrumentlektioner tillgängliga gratis på 

Youtube. Backman Bister (2014) observerar vid en studie av ensembleundervisning hur lärare 

använder Youtube för att förevisa hur ett stycke spelas, konsekvensen av det är att eleverna 

sedan kan använda Youtube som ett medierande verktyg i egenstudier.  

 

Det finns väldigt bra utrustning för inspelning av musik med enbart ett ljudkort och dator med 

ett DAW (Digital Audio Workstation) t.ex. Logic X och Pro Tools. Webster (2009) beskriver i 

sin artikel Music technology as a servant to real music experience hur lärare och elever enkelt 

kan skapa backing tracks att spela till i programmet Band-In-A-Box. Läraren skriver in den 

önskade ackordföljden i programmet som då skapar ett komp som eleverna kan spela till. 

Kompets (backing track) tempo kan sedan höjas eller sänkas så att eleven kan öva i olika 

tempon. Eleverna kan öva på att spela med i kompet eller att improvisera till musiken. 

Mobiltelefoner och surfplattor ger en möjlighet för eleverna att spela in stämmor och 

instrumentläxor. Backman Bister (2014) ser i sina observationer av ensemblelektioner att 

mobiltelefoner används i musikundervisningen både för att lyssna på material via musiktjänster 

som Spotify och videotjäster som Youtube, och av eleverna för att dokumentera noter och 

ackord från tavlan. Backman Bister (2014) observerar även hur en elev använder sin mobil som 

stöd i notläsning. Eleven ifråga upplevde svårighet i att memorera vart tonerna på pianot sitter 

(alltså t.ex. vilken tangent som motsvara tonen C). Eleven har därför hemma på sitt eget piano 

klistrat klisterlappar med tonernas namn på vardera tangent. Eleven hade sedan fotograferat sitt 
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klaviatur med sin mobil för att kunna titta på bilden när hen övar på skolans pianon. Det finns 

flera olika metronomer för bärbara enheter som smartphones och surfplattor. I många av dessa 

finns det även övningsupplägg för att förbättra taktkänslan t.ex. i Pro Metronome. Det finns 

notskriftsprogram som är anpassade både för att skriva noter och tabulatur t.ex. Sibelius. 

Backman Bister (2014) observerar hur musiklärare använder Smartboards i sina klassrum för 

att kunna visa flera olika typer av notation samtidigt. Prensky (2010) beskriver hur dagens 

ungdomar lär sig på egenhand med hjälp av digitala verktyg. I det lärandet är det ungdomarnas 

egna intressen som ligger som grund för vilket lärande som sker. Prensky (2010) menar att 

ungdomarnas liv utanför skolan är starkt sammankopplat med den digitala världen, och han 

menar att skolan måste befinna sig i samma kontext som ungdomarna. Med implementeringen 

av digitala verktyg i klassrummet följer både fördelar och utmaningar, studier visar att 

mobiltelefoner i klassrummet både kan användas som ett verktyg i undervisningen men även 

bli ett störningsmoment (Skolverket, 2018). 

 

Luckin (2010) har undersökt hur digitala verktyg används även för att stötta (scaffolding) elever 

i problemlösning och övande. Digitala verktyg kan agera som en partner i lärandet som besitter 

mer kunskap än den lärande (More Able Partners eller MAPs) (Luckin, 2010). Olika 

programvaror har utvecklats för att stötta elever i deras lärande. Dels som ett stöd enbart genom 

att strukturera och stötta upp vid arbetet med problemlösning och dels genom att tillviss del 

även utmana den lärande (Luckin, 2010). Luckin (2010) menar att stöttande datorprogram 

syftar till att möjliggöra för användaren att genomföra och/eller lära sig något som inte vore 

möjligt utan stöd från programmet. Det finns även stöttande program som syftar till att motivera 

användaren att fortsätta försöka/öva. Ur ett musiksammanhang kan stöttande program syfta till 

hur program för gehörsövning ger feedback på prestationer, ger tips på hur användaren ska 

möta problem och vilka övningar programmet rekommenderar användaren att göra härnäst 

baserat på de framgångar och svårigheter användaren visat i tidigare moment. Luckin (2010) 

beskriver att en viktig del av stöttningen vid lärande är att stödet gradvis minskar i takt med att 

den lärande utvecklar sina kunskaper. 

 

2.3.1. Digitala verktyg i läroplanen för gymnasiet  

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i 

arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt 
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miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. 

(Skolverket, 2011b, s.3)  

I Läroplanen för gymnasiet står det att vi i skolan ska rusta eleverna för det livslånga lärandet  

och att vi ska rusta eleverna så att de kan verka i den värld som väntar dem.  

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala 

kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla 

sin förmåga att använda digital teknik.  (Skolverket, 2011b, s.3) 

I Läroplanen för gymnasieskolans del gällande Kunskaper beskrivs att målet är att varje enskild 

elev ”kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande, ” 

(Skolverket, 2011b, s.6) Eleverna ska alltså i skolan lära sig att nyttja digitala verktyg för 

lärande och kunskapssökande. I gymnasieskolans riktlinjer kring kunskap beskrivs det att lärare 

ska ges möjlighet att nyttja digitala verktyg i undervisning och övriga ansvarsområden på ett 

sätt som främjar kunskapsutveckling (Skolverket, 2011b). Liknande texter finns även i 

läroplanen för grundskolan. Dessa delar av läroplanen för gymnasiet är en tydlig indikation på 

att vi i skolan förväntas och måste rusta eleverna för att kunna verka i den allt mer digitaliserade 

vardagen. I målen för estetiska programmet står det att  

Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika 

perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt 

kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga 

högskolestudier. (skolverket, 2011b, s. 43) 

 

2.3.2. Digital kompetens  

I dagens samhälle ställs höga krav på förmåga att kunna nyttja digital teknik. I en studie av 

Janssen et al. (2013) undersöks synen på digital kompetens. Begreppets betydelse har skiftat i 

och med att de personer som förväntas kunna nyttja digital teknik har gått från att vara några få 

personer med ett intresse för digitala teknik och väldigt specifika yrkesroller till att kunskap om 

hur man använder digital teknik behövs för nästan alla arbetsgrupper och den digitala tekniken 

har blivit användarvänlig. I studien av Janssen et al. (2013) undersöks vad som menas med 

digital kompetens genom att låta en grupp experter på området besvara ett frågeformulär 

angående definitionen av digital kompetens. Resultatet visar på tolv ”kompetensområden” som 
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begreppet digital kompetens innefattar. några av kompetensområdena som framkommer i 

studien behandlar att en person med digital kompetens använder digitala teknik i sin vardag, 

har en förståelse för hur digital teknik fungerar och använder den på ett korrekt sätt, använder 

digital teknik i sitt arbetsliv på ett sådant sätt att arbetet förbättras, använder digital teknik för 

lärande och att en person med digital kompetens har en förståelse för digital tekniks påverkan 

på samhället, lagar, hur persondata behandlas och har en öppen och nyfiken attityd inför ny 

digital teknik. Resultatet visar att digital kompetens inte enbart innefattar kunskap och färdighet 

utan även attityden gentemot digital teknik. 

 

2.3.3. Mobile Seamless Learning (MSL) 

Wong och Looi (2011) menar att mobilt skarvlöst lärande (Mobile Seamless Learning eller 

MSL) syftar till möjligheten för elever att lära genom digitala verktyg som eleven har tillgång 

till alla timmar på dygnet. Lärandet ska alltså inte vara bundet till en viss tid eller en viss plats. 

När den lärande blir nyfiken/undrandes ska den lärande kunna använda dessa verktyg för att 

lära skapa mening av den information som den lärande ställts inför. En förutsättning för detta 

är att den lärande har fri tillgång till ett digitalt verktyg 24 timmar av dygnet. Wong och Looi 

beskriver att elever idag ofta har tillgång till mer än ett digitalt verktyg, t.ex. en bärbar dator 

som eleverna fått genom skolan och en privat smartphone. Läromedel som utformas för 

Seamless Learning måste därför vara anpassad för att den lärande ska kunna skifta mellan olika 

mobila enheter. Genom en litteraturstudie identifierar Wong och Looi (2011) tio ”dimensioner” 

som är bärande för mobilt skarvlöst lärande. ”Dimensionerna” innefattar saker som att sudda 

ut gränsen mellan formellt och informellt lärande, att lärande kan ske ”när som helst och var 

som helst, att snabbt kunna skifta mellan olika lärande former och teman, lärandet ska inte vara 

bundet till enbart en digital enhet utan kunna ske på alla de enheter eleven har att tillgå. 

 

2.4. Teoretiskt perspektiv 

Fokus i den här studien kommer att ligga på att undersöka hur digitala verktyg kan användas i 

ensembleundervisning och som stöd vid egenstudier inför ensembleundervisning. Studien 

kommer att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Jakobsson (2012) beskriver sociokulturellt perspektiv som en övergripande beteckning på 

närbesläktade teorier kring lärande och utveckling som bottnar i Lev Vygotskij arbete och ”teori 
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där mänskors tänkande eller kunskaper endast kunde förstås eller undersökas genom att 

analysera språk och handlingar i relation till de sociala och kulturella resurser människorna 

använder.” (Jakobsson, 2012, s.153). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste man för att 

beskriva utveckling och lärande analysera samspelet mellan människor och artefakter, fysiska 

och intellektuella verktyg som verkligheten tolkas genom (se kapitel 2.2.4). 

 

För att förklara kunskapsutveckling ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att förstå hur 

sociokulturella förhållanden påverkar vilket lärande som sker. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

är det de sociokulturella förhållanden och inte enbart biologiska förutsättningar som formar oss 

till dem vi är. I ett barns utvecklingsfaser är det ett växelspel mellan biologiska förutsättningar 

och sociokulturella förhållanden som påverkar hur barnet utvecklas (Säljö, 2000). Vi kan till 

exempel se hur det skiljer sig i vilka förväntningar som läggs på pojkar och flickor samt att det 

skiljer sig vilka sociala erfarenheter pojkar och flickor får i sin uppväxt (Säljö, 2000). Ett 

exempel på hur de förväntningar som läggs på barn skiljer sig åt beroende på kön visar sig i det 

jämställdhetsprojekt som genomfördes 1995 på förskoleavdelningarna ”Tittmyran och 

Björntomten” där observationer visar tydliga skillnader i hur pojkar och flickor bemöts av 

förskolelärare (Wahlström, 2003). Vilket sätt ett barn lär sig på är kopplat till inom vilka 

sociokulturella ramar barnet befinner sig (Säljö, 2000).  

Den biologiska basen i form av hjärna, nervsystem och kropp utgör här en allmän 

förutsättning, men den utgör endast basen. Den avgör inte hur vår världsbild gestaltar sig 

eller hur vi lär. Det är den form av lärande och utveckling som äger rum inom den 

sociokulturella sfären, och som har att göra med hur människor tillgodogör sig färdigheter, 

förståelse och kunskaper som är skapade kommunicerade genom kultur, (Säljö, 2000, s 36-

37). 

Interaktion och kommunikation med andra är alltså direkt avgörande för individens utveckling. 

Säljö beskriver hur ett barn sorterar den ofantliga mängd observationer som varje ny situation 

innebär med hjälp av vad människor runt om kring barnet talar om. Barnet presenteras alltså 

redan förutbestämda tankar kring omvärlden (Säljö, 2000).  

 

2.4.1. Lärande ur sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2000) är vad och hur vi lär är inte konstant utan förändras med tiden, både vilket 

lärande som sker för individen och för samhället. Vilken kunskap som är av vikt och hur denna 

information är tillgänglig förändras i och med teknologisk utveckling. Även samhällets sociala 
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utveckling påverkar vilka kunskaper som blir viktiga. Ett exempel på detta är behovet av att 

kunna fler språk än sitt modersmål som är kopplat till globaliseringen av världen (Säljö, 2000). 

Enligt Dale (1998) ansåg Vygotskij att utveckling sker först genom ”social konstruktion” (s. 

34) och sedan genom ”psykologisk rekonstruktion” (s. 34). Det vill säga att utveckling sker 

genom att en person internaliserar det som personen presenteras för i sociala kontexter. Med 

internaliserar menas att personen tar det processer introduceras i sociala kontexter till sig och 

gör det till en del av sig själv. ”Individens inre pryskologiska processer är med andra ord 

internaliserade versioner av processernas grundläggande och kollektivt manifesterade former.” 

(Bråten, 1998, s. 16). Vilket lärande som är möjligt för en person är alltså direkt kopplat till de 

sociokulturella förutsättningar personen lever i. Lärande sker i många miljöer och på flera olika 

sätt. I formella lärandemiljöer som skolan men också i hemmet, i lek och i andra sociala 

sammanhang (Säljö, 2000). Lärandet i dessa sammanhang sker genom interaktion med andra i 

det sociala samspelet. Säljö (2000) beskriver också att hur vi lär är kopplat till vilket samhälle 

vi lever i och de kulturella förutsättningar som råder. Ett exempel är om det råder en skrifts- 

eller talspråkskultur. Behovet av utantillkunskaper blir större vid en talspråkskultur och det 

läggs mer fokus på att memorera kunskap (Säljö, 2000). Enligt Bråten (1998) menade 

Vygotiskij att högre mentala processer som t.ex. skriftspårk och talserier skapats av oss 

människor och är knutna till vår kultur. I vilken kultur en person växer upp påverkar vilka högre 

mentala processer personen möter. Enligt Säljö (2000) beror hur lätt vi har för att lära och vilken 

typ av kunskap vi besitter kan vi alltså inte förklaras enbart genom att analysera individens 

biologiska förutsättningar och intellekt. Lärandet sker tillsammans med andra och de kulturella 

förutsättningarna påverkar vad vi lär oss. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så ser vi kunskap 

som ”knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och som resultat av aktiva 

försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt.” (Säljö, 2000, s 26.). Vi kan alltså se 

på samma företeelse men komma fram till helt olika förklaringsmodeller och olika förståelser 

beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i. Säljö (2000) ger som exempel skillnaden på 

hur en troende kristen och en vetenskapsman ser på människan.  

 

Enlig Dale (1998) menade Vygotskij att när ett barn lär sig tala är det mest betydelsefulla i 

barnets ”intellektuella utveckling” (s. 34). Genom att barnet internaliserar talet möjliggörs för 

barnet att få begrep om nutid och dåtid, genom språket möjliggörs för barnet att planera 

handlingar, barnet får möjlighet till ”självmedvetande och självreflexion” (s. 35). Säljö (2000) 

beskriver hur vi genom språket har en möjlighet att låna varandras erfarenheter. Vi kan ta hjälp 

av varandras kunskaper för att försöka lösa ett problem som vi ställs inför. Säljö (2000) ger som 
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exempel på hur vi kan ringa en bekant som besitter en djupare kunskap kring bilmotorer när vi 

märker att vår bil inte startar en kall morgon. I det fallet presenteras vi med en mängd lösningar 

på problemet baserat på den bekantas kunskap. Vi kan få handledning och hjälp med att lista ut 

vad felet beror på. Vi använder oss av någon annans kunskap som om den vore vår. Vi kan 

också direkt översätta språk till fysiska handlingar. Frågan ”har du kollat att det är nog i med 

olja i motorn?” resulterar i att personen i fråga kollar med hjälp av oljestickan hur mycket olja 

som finns i motorn (Säljö, 2000). Ur ett musiksammanhang kan språket fungera för att förmedla 

låtars form, vad som ska spelas och vilka känslor som ska förmedlas genom stycket. 

 

Vårt samhälle utvecklas i rasande fart, idag är information ingen bristvara. Den ofattbara volym 

med information en smartphone innehåller hade nog för trettio år sedan varit svårt att föreställa 

sig. En konsekvens av att utvecklingen i samhället där information finns tillgängligt i överflöd 

genom digitala verktyg, är att lärande kommer att handla om att behärska ny teknik (Säljö, 

2000). I och med tillgängligheten av information har skolans ”informationsförsprång” (s. 241) 

hämtats in. Vilket gör att den traditionella undervisningen som förmedling av kunskap inte 

längre är fokus.  

Lärande handlar inte längre om att få del av information, utan om att kunna göra erfarenheter i 

miljöer där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga på ett för individen rimligt sätt och 

där de används som en del i konkreta verksamheter. (Säljö, 2000, s. 240) 

Lärande handlar alltså inte om att ta del av information, utan lärande sker genom att lära sig 

behärska artefakter var genom du kan appropriera kunskap.  

 

Den närmaste utvecklingszonen  

Bråten och Thurmann-Moe (1998) beskriver att Vygotskij tankar kring lärande grundar sig i 

lärandet som en social aktivitet. Vygotski’s teori om högre mentala processer och naturliga 

processer berör olika typer av processer som sker vid lärande. Högre mentala processer var 

enlig Vygotskij skapade av människor och samhället. Till högre mentala processer hör 

kulturella redskap (artefakter) som tal, skrift, räknesystem. De högre mentala processer som en 

individ exponeras för och individen kan mediera är alltså kopplat till de sociokulturella 

förutsättning individen lever under. Den närmaste utvecklingszonen syftar till det lärande som 

är inom ”räckhåll” för en person med stöd från en person som besitter mer kunskap i det aktuella 

ämnet kan den lärande prestera mer än vad hen skulle utan stöd. Det lärande som kan ske för 

en person på egen hand kallade Vygotskij den aktuella utvecklingszonen (Bråten, & Thurmann-
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Moe, 1998). Enligt Bråten och Thurmann-Moe (1998) menade Vygotskij att genom 

socialinteraktion kan ”strategier” (s. 106) för lärande föras över från personen med mer kunskap 

i ämnet till den lärande. Dessa strategier kan sedan den lärande ”internalisera” (s. 106), den 

lärande kan använda strategierna i ett annat kontext än det där strategin presenterats. 

Internalisering sker genom att en strategi introduceras för den lärande i en specifik situation 

och socialtkontext något som Vygotskij kallade interpsykologisk process. Den lärande kan 

sedan internalisera strategin så att den lärande besitter strategin frånkopplat den specifika 

situationen och sociala kontexten.  

 

2.4.2. Fyra sinnesmodaliteter med betydelse för lärande  

Lena Boström (1989, 2004) menar att vi vid inlärning använder våra sinnen. Vid olika 

inlärningsmetoder används olika sinnen. Vilket sinne som ger bäst inlärning varierar personer 

emellan. Hon anger taktila sinnet, kinestetiska sinnet, visuella sinnet och auditiva sinnet som 

de sinnesmodaliteter som betyder mest för lärande. Att lära genom det taktila sinnet sker genom 

arbete med händerna. Det innefattar praktiskt arbete. Att pröva på och att lära i arbetsprocessen. 

Minne och koncentration förbättras genom att lärandeprocessen innefattar praktiskt arbete med 

händerna. Att lära genom det kinestetiska sinnet innebär att lärande bygger på ”känslor och 

kroppslig aktivitet” (Boström, 1998, s. 68). Lärandet sker genom upplevelser och är starkt 

kopplat till rörelse och känslor (Boström, 1998, 2004). Att lära genom det visuella sinnet 

innebär att lärandet sker genom iakttagelser. Boström (1998) delar in det visuella lärandet i två 

kategorier textvisuellt och bildvisuellt. Textvisuellt innefattar skriven text, så som böcker, 

tidningar och noter. Elever som lär bäst genom textvisuella sinnet lär genom att läsa. Ur ett 

musiksammanhang kan detta handla om att eleverna lär sig med stöd av noter. Eleverna som 

föredrar textvisuell inlärning har oftast stort stöd av anteckningar. Bildvisuellt innefattar bilder, 

filmer och diagram. Ur ett musiksammanhang kan detta handla om att eleven ser hur någon 

spelar ett stycke. Elever som lär bäst genom bildvisuellt har oftast en utvecklad ”inre visuell 

förmåga” (Boström, 1998, s. 63) vilket leder till att eleverna kan minnas genom att visualisera 

informationen. Elever som föredrar bildvisuell inlärning antecknar oftast med hjälp av mind 

maps eller med stöd av olika färger. Att lära genom det auditiva innebär att lära genom det du 

hör. De elever som lär bäst genom det auditiva sinnet lär sig genom muntliga instruktioner. Ur 

ett musiksammanhang kan det handla om elever som lär sig bäst genom sitt gehör. Elever som 

lär genom det auditiva sinnet minns den information som eleven hört, så som instruktioner 

(Boström, 1998, 2004) eller musik.  
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2.4.3. Formellt och informellt lärande 

I det här avsnittet kommer jag redogöra skillnaden mellan formellt och informellt lärande. Att 

definiera de två är relevant för att studiens forskningsfrågor berör studier i hemmiljö. Gullberg 

(2002) beskriver två olika processer som hon har valt att kalla socialisation och lärande. Med 

begreppet socialisation menar Gullberg (2002) ”det mångsidiga inhämtande, utväxlande och 

skapande av kunskaper som sker i individens möten med omvärlden, dvs med andra människor 

i allehanda sociala kontexter.” (s.14). Socialisation täcker den kunskapsutveckling som sker vid 

”sociala interaktioner” (Gullberg, 2002, s.15) där målet inte är att lära, utan lärandet blir en 

följd av interaktionen. Gullberg (2002) ger som exempel att socialisation innefattar den 

kunskapsbildning som leder till att musik skattas efter olika parametrar inom olika genre och i 

olika kontext.  

 

Lärande är en medveten process, syftet är att lära sig något. ”Lärande är en intentionell process 

mot ett mer eller mindre konkret mål, t ex att lära sig en ny låt i garagebandet eller att som 

musikhögskolestudent interpretera i enighet med de musikaliska uttryckssätt som kännetecknar 

en viss musikstil.” (Gullberg, 2002, s. 15). Gullberg (2002) skiljer på formellt och informellt 

lärande. Formellt lärande innefattar de lärande som sker i institutionella miljöer till exempel en 

skola. Vid formellt lärande sker ofta aktiviteterna på till exempel en musiklärares initiativ, det 

är alltså inte den lärande som planerar aktiviteten. Informellt lärande är inte bundet till en viss 

miljö. Informellt lärande sker genom att lyssna på musik, spela musik och genom att planka 

låtar.  
 

Kempe och West (2010) analyserar hur miljö och sociala inramningar påverkar lärandet. De 

beskriver två elevers flöjtlektioner på Kulturskolan (formellt lärande) samt hur två ungdomar 

spelar gitarr i hemmiljö (informellt lärande). Ungdomarna i Kempe och West’s studie som övar 

i hemmiljö väljer material på egen hand. Ungdomarna lyssnar på materialet och diskuterar det. 

Musicerandet sker till de klingande exemplen. Det är ungdomarnas intresse av materialet som 

driver lärandet framåt. Ungdomarna listar tillsammans ut vilken tonart och ackord som spelas i 

materialet. Arbetet leder till att ungdomarna inspireras till att skriva ny musik som de sedan ska 

använda i sitt band (Kempe & West, 2010). De delar med sig av det nyskrivna materialet med 

sina bandkamrater genom att spela in låten med hjälp av en webkamera. Bandkamraterna kan 

på så sätt förbereda sig inför kvällens rep (Kempe & West, 2010). Eleverna på kulturskolan 
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övar det stycke läraren presenterar. Musicerandet leder enligt Kempe och West (2010) inte till 

någon upplevelse av musikalisk mening. Eleverna behärska inte materialet på ett sådan sätt att 

det får ett musikaliskt kontext, det blir enbart toner som spelas utan puls. Kempe och West 

(2010) menar att eftersom den musikaliska meningen uteblir behöver eleverna söka mening 

med situationen på ett socialt plan, mening för eleverna kanske ligger i interaktionen med 

läraren. Eftersom eleverna utgår från ett ej förebildat material utan enbart en notbild har 

eleverna ingen inre bild av hur stycket ska låta, utan är ständigt beroende av lärarens 

kommentarer för att kunna öva stycket (Kempe &West, 2010). De besitter alltså inte de 

kunskaper som krävs för att utifrån de givna premisserna öva hemma.  

 

2.4.4. Artefakter  

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv får de verktyg vi har en avgörande roll för hur vi förmår att 

analysera och verka i vår värld (Säljö, 2000). Verktyg innefattar både fysiska och intellektuella 

resurser vi använder för att skaffa kunskap och verka i vår omvärld. Med fysiska resurser menas 

till exempel penna och musikinstrument och med intellektuella resurser menas till exempel det 

skrivna språket. Som exempel på detta så nämner Säljö (2000) traktorn och hur den reformerade 

förutsättningarna för jordbruket. En lika stor förändring skedde när bönderna började använda 

en oxe eller häst när de plöjde åkern. För varje steg krävs det en mängd kunskaper för att 

möjliggöra att de nya verktygen ska kunna utformas. Traktorerna måste utvecklas och 

produceras. Vår kollektiva kunskap överskrider sedan länge det som är möjligt för en person 

att hålla reda på (Säljö, 2000). Matematiska formler och begrepp kan verka som verktyg för att 

finna ny kunskap. Säljö (2000) ger som exempel på hur ett intellektuellt verktyg kan användas 

i ett praktiskt hantverk genom att visa hur snickaren använder Pytagoras sats för att säkerställa 

att hörnen i huset blir 90 grader. ”Dessa redskap och verksamheter innehåller tidigare 

generationers erfarenheter och insikter, och vi utnyttjar dessa erfarenheter när vi använder 

redskapet. Den historiska utvecklingen finns närvarande i det nuvarande.” (Säljö, 2000, s 22.). 

Det är genom interaktion och kommunikation som redskapen lever vidare. Det i är interaktion 

med andra som sociokulturella redskap blir till (Säljö, 2000). Ur ett musikperspektiv skulle vi 

likna det med när elgitarren kom och möjliggjorde för många fler förstärkta instrument. 

 

I den här uppsatsen kommer jag att benämna intellektuella och fysiska verktyg som artefakter 

(Säljö, 2000). Med begreppet artefakter menas ibland fysiska artefakter som till exempel en 

penna, bok, musikinstrument och datorer, och ibland intellektuella artefakter som det skrivna 



 20 

språket, musiklära, notskrift (Säljö, 2000). Begreppet artefakter går i den här studien att likna 

vid begreppet medierande resurser som är ett samlingsord för ”alla möjliga och tillgängliga 

resurser som människor använder i lärprocesser.” (Jakobsson, 2012,  s.155) 

 

2.4.5. Mediering genom artefakter  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är människor inte i direkt kontakt med vår omvärld utan vi 

tolka – medierar den genom verktyg och artefakter (Säljö, 2005). Jakobsson (2012) förklarar 

begreppet mediering genom att ”de kulturella produkterna” artefakterna möjliggör att tänkandet 

drivs framåt. Han skriver även att vi kan tänka genom eller tänka med hjälp av artefakter. Alltså 

att artefakten ”möjliggör själva tanken” (Jakobsson 2012, s. 154)., något han beskriver som 

mediering genom artefakter (Jakobsson 2012). När syftet med att använda ett verktyg inte är 

att eleven ska lära sig använda verktyget utan att lära sig något annat genom att nyttja verktyget, 

fungerar verktyget som ett medierande verktyg (Mars, 2016). I ett musiksammanhang så skulle 

t.ex. en metronom kunna fungera som en medierande artefakt. Målet är inte för eleven att lära 

sig att spela med metronomen utan att eleven genom att öva med metronomen och genom den 

övningen förbättrar sin taktkänsla och i förlängning utvecklar förmågan att spela tight 

tillsammans med andra musiker.  

 

Säljö (2000) beskriver hur artefakter fungerar som en länk till och en förlängning av vårt 

tänkande. Han menar att en vanlig ”kalender” kan fungera som en protes för minnet.”Kalendern 

tjänar som en minnets och tänkandes protes – Vi tänker i symbios med kalendern.” (Säljö, 2000, 

s. 75). I detta exempel på hur en artefakt kan verka som förlängning av vårt minne och tanke 

använder vi en smartphone. I smartphones kalenderfunktion har vi möjlighet att skriva ned vad 

vi ska göra för en lång tid framöver, vi kan samla alla de möten som vi bokat in på en och 

samma plats. Vi kan skriva ned vem vi ska träffa och var vi ska ses. Vi kan få reda på närmsta 

vägen till vart vi ska ses och med hur god marginal vi måste åka för att komma i tid. Vi kan 

även i smartphonen få en påminnelse några timmar innan mötet ska äga rum så att vi inte 

glömmer bort det. Det här är information som vi genom att skriva ned det i telefonen inte 

behöver ha i vårt minne. Vi kan lämna information i en artefakt som en kalender eller en 

smartphone och spara den där tills det att vi behöver den. I ett musiksammanhang kan en 

smartphone fungera som ett externt minne för att memorera och dokumentera låtar som spelas 

i ensembleundervisning, du kan använda den i körsammanhang för spela in stämmor eller för 

att spela in hur läraren visar att gitarren ska spela på refrängen på låten. I smartphonen har du 
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även en miniräknare. Säljö (2000) ger ett exempel på hur en miniräknare förändrar våra 

förutsättningar för att kunna räkna ut avancerade matematiska tal. Att använda miniräknaren 

möjliggör för användaren att lösa avancerade matematiska problem med några få knapptryck, 

problem som utan miniräknaren hade varit ytterst utmanande att lösa. Säljö menar att vi i den 

situationen tänker genom artefakten. Säljö (2000) skriver ”Tänkandet finns inte i apparaten. 

Men det finns inte heller enbart i användarens huvud.” (s. 76). Miniräknaren tänker inte, men 

tanken är inte heller isolerad till användaren. Vi bearbetar vår omvärld genom artefakter, och 

de artefakter som vi har att tillgå påverkar utfallet. De artefakterna till var vi ”flyttar ut” 

kognitiva resurser så som ”minne” eller ”uträkningar för matematiska” tal tänker inte på egen 

hand. Utan de är i det sätt som vi använder dem som ger artefakterna dessa egenskaper. Tänk 

bara på hur mycket din smartphone påverkar hur du integrerar med omvärlden. Du har tillgång 

till en massiv kunskapsbank genom internet direkt i telefonen. Om du funderar på hur många 

människor som skulle bo i Kiruna om Kiruna hade samma folktäthet som New Delhi, så kan 

du snabbt få fram informationen genom några sökningar på internet och uträkningar i 

kalkylatorn i mobilen. Du har genom musiktjänster en ofantligt stor skivsamling i fickan när du 

är ute och promenerar. Du kan prata med din familj över videosamtal fastän du är hundratals 

mil bort. Säljö (2000) ger som exempel hur en käpp fungerar som ett verktyg för att tolka 

omvärlden för en person som är blind. Det medierande verktyg käppen blir för den blinde beror 

inte på egenskaper i käppen utan i det sätt som användaren nyttjar verktyget.  

 

Säljö (2000) ger ett exempel på hur intellektuella verktyg medierar verkligheten. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är vi som sagt inte i direkt anslutning med ’verkligheten’ utan vi 

tolkar den genom artefakter (alltså fysiska och intellektuella verktyg) och dessa artefakter färgar 

hur vi upplever verkligheten. Säljö (2000) ger ett exempel där två vänner ser på en 

fotbollsmatch, den ena har ett brinnande intresse för sporten och ganska omfattande kunskaper 

kring fotboll, som hon skaffat både genom att själv spela, men även genom att studera sporten, 

regler och taktiker. Den andra vännen har lågt intresse och nästan inga kunskaper kring sporten. 

Säljö (2000) ställer frågan om trots att vännerna ser samma match, ser de samma sak?  Scenariot 

flyttas till en musiksal på en högstadieskola. I klassen lyssnar de på ett klassiskt stycke med en 

symfoniorkester. I klassen finns det elever som inte har något intresse av att varken spela eller 

lyssna på musik, det finns de som älskar att lyssna på musik men aldrig lyssnat på klassisk 

musik och det finns elever några få som spelar i orkester och är vana att höra den här typen av 

musik. Utöver intresse och vana så skiljer sig också de kunskapsmässiga några i klassen spelar 

klassiska instrument på fritiden och spelar i orkester. Några andra har ett brinnande 
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musikintresse och spelar instrument men sysslar med electro, hiphop, pop och punk. Och några 

har inget intresse alls och är bara på lektionen för att de måste. När vi i gruppen gemensamt 

lyssnar på ett stycke hör alla elever samma sak? Trots att det är samma stycke vi lyssna på? 

Eleverna som är vana att höra klassisk musik har betydligt fler verktyg för att sortera vad som 

händer. De kan urskilja vilka instrument det är som spelar. Eleverna med vana att lyssna på 

klassisk musik kan även koppla samman stycket med liknande musikaliska verk som de tidigare 

hört. Några av de elever som är vana att lyssna och spela klassisk musik kanske noterar att 

styckets tredje del är en fuga. Om vi tar samma scenario med en annan musikgenre. Eleverna i 

gruppen lyssna på låten My Generation av The Who. Även fast eleverna lyssna på samma låt 

betyder inte det att de urskiljer samma saker. Beroende på vilka artefakter eleverna behärskar 

tar de med sig olika saker från lyssningen. Några av eleverna kanske enbart urskiljer att det är 

en ”rocklåt”. En lyssnare med mer vana kan urskilja att det är en rocklåt som låter som 

rockmusiken på 1960-talet. Lyssnaren kanske också ta med sig att låten har en typ av call and 

response form där bas och sång spelar två takter och får sedan svar av hela bandet. Lyssnaren 

kanske även noterar att låten innehåller ett bas-solo och att låten byter tonart flera gånger. Det 

som avgör vad lyssnaren tar med sig påverkas av vilka artefakter som hen behärskar. För att 

notera att låten byter tonart måste man veta vad begreppet tonart innebär. en mer van lyssnare 

som kan använda de intellektuella verkyg som kunskap om form, genre och musikaliska samt 

genrespecifika termer urskilja detaljer och skapa ordning i det som kan uppfattas som kaos. 

 

Notskrift som medierande verktyg 

En annan typ av artefakter som fungerar som minnesstöd är skriftliga verktyg. Genom att 

använda skriftliga artefakter inom musik t.ex. notation kan musiker spela långa avancerade 

musikaliska verk (Säljö, 2013 refererad i Mars, 2016), Musikerna kan ”plocka tillbaka” 

informationen i realtid från notbladet när musikern spelar stycket. Musikerna ”kan” stycket 

genom noterna.  

 

Säljö (2005) beskriver att notskrift fungerar som ett medierande verktyg, där kunskap kan 

förmedlas mellan musiker eller musiklärare och elever, noterna blir en ”visualisering av ljud” 

(Säljö, 2005, s. 162). För att kunna göra ”mening” av notskrift behöver musikern behärska 

artefakten. Att lära sig tolka notskrift är ofta lång och komplicerad process. Den lärande 

behöver ofta även stöd från t.ex. en lärare. Säljö (2005) beskriver det avtryck som notskriften 

haft på musiken. Genom notskrift kan musikaliska verk spridas över hela världen, den musiker 

som behärskar notläsning kan instudera musikstycken enbart från noter. Musikern kan föra 
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anteckningar under tiden som hen musicerar. Notskriften förenklar samspelet i grupp, genom 

att musikerna utgår från ett gemensamt ”koordinerande redskap” (Säljö, 2005, s. 164). 

”Samspelet i en stor symfoniorkester med många olika instrument underlättas betydligt med 

notskriften som ett gemensamt, koordinerande redskap” (Säljö, 2005, s. 164). Notskriften har 

stor inverkan på vilket musicerande som sker och hur musiken utvecklat i vårat samhälle. Men 

att behärska notskrift är inte ett måste för att kunna lära sig spela musik. En musiker kan 

utveckla en djup musikalisk förståelse och musikaliska färdighet genom sitt gehör. Inom vissa 

genrer ses notskrift nästan som något fult och många av musikerna inom dessa genrer ställer 

sig kritiska till den musikaliska nyttan notskriften medför inom den specifika genren (Säljö, 

2005). 

 

Inom musiken kan skriftlig och muntligt blandas. Ett exempel på det ger Nilsson (2002) i hur 

ackordsbeteckningar anges inom Jazz och Rockmusik. Ackordsbeteckningar anges ofta utan 

baston och ackordsläggning, musikerna får alltså fritt välja läggning på ackorden och inga 

rytmiska angivelser. Ackordsbeteckningarna är inte heller instrumentbundna utan kan gälla för 

hela kompsektionen. Nilsson (2002) beskriver hur både skrivkulturens ”knowing that” (s.50) 

och gehörsmusikertraditionens ”knowing how” (s.50) används vid exemplet. 

 

2.4.6.  Appropriering genom artefakter 

Säljö (2005) beskriver appropriering genom artefakter. Inledningsvis används artefakten för en 

viss typ av uppgift i ett specifikt sammanhang. Ur ett musiksammanhang kan den artefakten 

vara pentatoniska skalan. Skalan introduceras för en elev vid en ensemblelektion där eleven ska 

improvisera till en låt. Pentatoniska skalan presenteras för eleven och med stöd från läraren kan 

eleven genom skalans fem toner improvisera ett solo. Säljö (2005) beskriver hur nästa steg i 

approprieringsprocessen är att bekanta sig med artefakten. Genom prövande lär sig den lärande 

artefaktens begränsningar och fördelar inom det specifika sammanhanget. I exemplet med den 

pentatoniska skalan uppmuntras eleven att spela de fem tonerna i pentatoniska skalan i fler 

register än de första fem tonerna eleven fick av läraren. Eleven testar att improvisera med 

samma toner över en låt i annan tonart och finner att tonerna inte passar. Eleven bekantar sig 

med skalan och skriver fraser. Elev undersöker i vilka harmoniska kontext skalan går att 

använda. Gradvis lär sig eleven att använda skalan och behovet av stöd från läraren minskar. 

Säljö (2005) skriver ”Därefter approprieras eller bemästras redskapet relativt fullödigt. Det 

normaliseras och ses som en integrerad del av en speciell praktik. Man kan förklara för andra 
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hur det fungerar.” Eleven approprierar kunskapen, kunskapen blir elevens egna. Eleven kan nu 

fritt använda den inom det specifika sammanhanget (vid improvisation vid 

ensembleundervisningen). Eleven kan nu förklara för klasskamrater hur de kan använda en 

pentatonisk skala för att improvisera. Att eleven approprierat artefakten (pentatoniska skalan) 

betyder inte att eleven behärskar alla aspekter av artefakten (Säljö, 2005). Men eleven kan 

använda den i det specifika sammanhanget. Säljö (2005) beskriver hur artefakten efter den 

approprierats till sist naturaliseras, alltså att det för eleven blir något som den tar för givet, det 

är bara så man gör. ”Den sista fasen är pedagogiskt intressant, eftersom det ofta är svårt att inse 

vilka naturaliserade redskap man använder och vilka svårigheter de bjuder en ovan brukare. ” 

(Säljö, 2005, s. 231). Att synliggöra de naturaliserade artefakterna blir av intresse när studien 

undersöker mediering genom artefakter. Att synliggöra de verktyg eleven i exemplet har 

medierat, aproprierat och naturaliserat genom att använda den pentatoniska skalan (medierande 

artefakten), till exempel kunskaper kring melodiuppbyggnad, harmonik och gehör, är en stor 

del av vilket lärande som sker genom digitala verktyg i musikundervisning.  

 

2.4.7. Synen på musikalitet ur ett sociokulturellt perspektiv 

För att undersöka lärande i ensembleundervisning behöver synen på musikalitet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv fastslås. I det här kapitlet redogörs tidigare forskning gällande 

musikalitet och huruvida musikalitet beror på ärftliga faktorer eller om det är beror på 

miljöfaktorer. Hellgren (2011) skriver att om vi ser musikalitet ur ett sociokulturellt perspektiv 

är inte musikalitet något konstant och direkt överförbart. Musikalitet är snarare något relativt, 

inte något medfött utan bundet till situationen och en förmåga utvecklad i relation till andra och 

mediering genom artefakter. 

 

Idag verkar majoriteten av alla musikpsykologer vara överens om att det som har störst 

påverkan på förutsättningen för lärande är miljöfaktorer (Kempe & West, 2010). Kempe och 

West (2010) menar att det kan vara omöjligt att undersöka om det är ärftliga faktorer för lärande 

som talang eller miljöfaktorer som tidig exponering för musik som ligger i grund för det 

musikaliska kunnande en individ innehar. Att ha föräldrar som spelar musik har positiva 

effekter för intresset och kunskaperna kring musik. Men det är miljöfaktorerna som uppstår på 

grund av föräldrarnas musicerande och musikintresse som leder till de positiva effekterna, inte 

rent ärftliga faktorer. Det som verkar vara mest avgörande för barns musikaliska utveckling är 

att de ofta får positiva erfarenheter av musik som motiverar till övande. Om begåvning och 
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talang används som förklaringsmodell för hur ”duktig” en musiker är, missar vi i analysen att 

ta med de erfarenheter som hen har t.ex. i hur stor grad hen har exponerat för musik, och allt 

det arbete som hen har gjort t.ex. all den tid som hen har musicerat (Kempe & West, 2010).  

 

3. Metod 
Mitt syfte är att undersöka lärare och elevers upplevelser av att använda digitala verktyg i sin 

undervisning och det egna musicerandet. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 

(2012) beskriver skillnaden mellan frågeundersökningar och samtalsundersökningar. 

Frågeundersökningar består ofta av att intervjuaren ställer en fråga och svarspersonen får välja 

mellan ett antal förutbestämda svar, syftet med frågeundersökningar är ofta att mäta frekvenser. 

Samtalsundersökningar öppnar upp för en interaktion mellan intervjuare och svarspersonen där 

frågorna kan ha en mer ostrukturerad karaktär. En fördel med samtalsintervjuer kontra 

frågeundersökningar är möjligheten till vidarekoppling.  

 

Esaiasson m.fl. (2012) beskriver att skillnaden mellan informantundersökning och 

respondentundersökning ligger i hur informationen svarspersonerna lämnar betraktas. De svar 

som svarspersonerna i en informantundersökning ger ses som en sann bild av vad som hänt, 

svarspersonernas utsagor kan alltså betraktas som en källa. Informantundersökningar används 

när syftet är att ge en så sanningsenlig bild som möjligt vad som faktiskt hände, hur det faktiskt 

fungerar. I en respondentundersökning är det vad svarpersonerna tycker och tänker, deras 

upplevelser och erfarenheter som undersöks. Det är alltså svarspersonerna själva som är 

studieobjektet. Denna studie syftar till att undersöka en lärares och fyra elevers syn på 

användandet av digitala verktyg i musikundervisning och egenstudier. Det är svarspersonernas 

tankar, åsikter och syn på lärande genom digitala verktyg som undersöks. Därför valdes att göra 

samtalsintervjuer med respondentkaraktär.  

 

3.1. Kvalitativ forskning 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver att inom pedagogikforskningen har bilden av att 

forskning förmedlar en objektiv sanning sedan 1960-talet ifrågasatts av forskare verksamma 

inom området. Frågan ställdes om en forskare kunde spegla verkligheten utan att låta sin egen 

bakgrund och erfarenheter påverka resultatet, om forskningsresultatet är oberoende av vem som 
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genomfört forskningen. Om en studie genomförs flera gånger men av olika forskare skulle 

resultatet bli detsamma? Vid kvantitativ forskning inom det pedagogiska området bör utfallet 

påverkas mindre av vem som genomför forskningen. Fejes och Thornberg (2009) ger ett 

exempel på hur en kvantitativ studie ofta kan ge resultat som ligger närmare vad som 

”verkligen” händer. Fejes och Thornberg (2009) exempel berör hur ofta elever blir 

tillrättavisade av lärare. Ur ett musikundervisningsperspektiv skulle de kunna röra hur ofta 

digitala verktyg används i musikundervisningen, forskaren skulle kunna observera 

musikundervisningstillfällen och dokumentera hur frekvent ett digitalt verktyg används. Det 

resultat som forskning generar skulle ligga nära det som ”verkligen” hänt. Om en annan 

forskare skulle genomföra samma undersökning skulle troligtvis antalet tillfällen ett digitalt 

verktyg använts vara densamma. Förutsatt att det finns en konsensus kring vad som menas med 

”digitala verktyg”. Vid kvalitativ forskning påverkar ”vem” forskaren är resultatet i större 

utsträckning. Det resultat som forskningen generar kan ses som en tolkning av verkligheten. 

Om studien syftar till att undersöka ”hur” digitala verktyg påverkar musikundervisningen, 

påverkas analys och kategorisering till högre grad av forskarens subjektivitet. Inte kopplat till 

forskarens tyckande utan genom att den analys och kategorisering som forskaren gör påverkas 

av t.ex. förkunskaper i ämnet. Fejes och Thornberg (2009) menar att forskningen inte blir av 

lägre kvalitet, utan enbart att forskarens ”..bakgrund och kunskap blir ett aktivt redskap i 

tolkningsprocessen.” (s. 17). Fejes och Thornberg (2009) tydliggör att det inte innebär att all 

forskning som genomförs kan anses ha samma kvalitet och validitet.  

 

3.2. Kvalitativ forskningsintervju  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det finns olika syn på den kunskap som kvalitativa 

forskningsintervjuer resulterar i. Ett sätt att se på det är att intervjuaren letar efter kunskap som 

svarspersonen redan besitter. Intervjuaren liknas i detta fall av Kvale och Brinkmann (2009) 

vid en malmletare. I metaforen är järnmalmen den kunskap som svarspersonen besitter och 

intervjun blir för intervjuaren (malmletaren) ett sätt att finna och utvinna den kunskapen. Ett 

annat sätt att se på den kunskap som intervjuerna resulterar i är att kunskapen skapas vid 

intervjutillfället. Att samtalet mellan intervjuare och svarsperson producerar ny kunskap både 

för intervjuaren och svarspersonen. Utifrån detta synsätt liknar Kvale och Brinkmann (2009) 

intervjuaren vid en resenär, som söker kunskap tillsammans med de personer resenären möter 

på sina resor.  
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Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vilken empiri som samlas in genom kvalitativ 

forskning. Genom kvalitativ forskning är det intervjuobjektens upplevda bild av ett ämne som 

undersöks. Kvale och Brinkmann (2009) skriver ”Forskningsintevjun bygger på vardagslivets 

samtal och är ett professionellt samtal; den är en intervju där kunskap konstrueras i inter-

aktionen mellan intervjuare och den intervjuade.” (s. 18).  

 

Innan intervjutillfället bör intervjuaren sammanställa en intervjuguide. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att hur utförlig en intervjuguide behöver vara påverkas av studiens karaktär och 

vilken struktur intervjun har. En intervjuguide till halvstrukturerad forskningsintervju kan bestå 

av teman som behandlas vid intervjun och förslag på frågor. Forskaren kan välja att frångå sin 

intervjuguide och låta svarspersonens svar styra riktningen på intervjun om det gynnar kvalitén 

på intervjun.  

”En intervjufråga kan bedömas med hänsyn till både en tematisk och en dynamisk 

dimension: tematiskt med hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. En bra 

intervjufråga bör bidra till tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till att skapa 

en god intervjuinteraktion.” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 146)  

Med tematisk dimension menar Kvale och Brinkmann (2009) hur frågan bidrar till 

kunskapsbildning i forskningsämnet. Tematiskt syftar alltså till vad som berörs i intervjun. Med 

dynamisk dimension menar Kvale och Brinkmann (2009) hur intervjufrågorna driver samtalet 

framåt och får svarpersonen att dela med sig av sina erfarenheter och tankar. En intervjufråga 

bör vara kort, tydlig och enkel att förstå, den ska därför vara formulerad med ett språk som inte 

känns främmande för svarspersonen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska intervjufrågor 

inte innehålla akademiskt språk som termer kopplat till en viss teori eller forskning fält.  

 

I intervjusituationen bör frågorna ställas på ett sådant sätt att svarpersonerna beskriver en 

situation eller en åsikt, inte rättfärdigar eller försvarar den. Därför menar Kvale och Brinkmann 

(2009) att intervjun bör ha fokus på frågor om hur personen ifråga gjorde istället för varför. För 

många varförfrågor kan göra att intervjun upplevs som ett läxförhör. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att varförfrågor kan vara av stor vikt för intervjun men att de bör ställas i slutet 

av intervjun. 
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3.3. Urval 

En samtalsintervju har genförts med en musiklärare på en gymnasieskola som undervisar i 

ämnet Ensemble med körsång 1. Utöver intervjun med musikläraren har jag intervjuat två 

elevgrupper med två elever i vardera grupp som läser Ensemble med körsång 1 med tidigare 

nämnda lärare. Anledningen till att jag valt att intervjua både lärare och elever är att jag vill 

undersöka synen på digitala verktyg både från ett lärar- och elevperspektiv. Beslutet att 

intervjua både en lärare och elever bottnar sig i önskan att undersöka både hur läraren lär ut 

genom digitala verktyg och eleverna lär genom digitala verktyg. Jag har valt en skola där jag 

tidigare har gjort VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och observerat att lärarna på skolan 

använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. Skolan har också satsat på att köpa in 

utrustning för att kunna bedriva undervisning med hjälp av digitala verktyg som utrustat 

grupprum med inspelningsutrustning, smartboards i ensemblesalar och elevdatorer med 

inspelningsprogram. Jag har gjort ett strategiskt urval av intervjuobjekt för att minimera risken 

för att jag enbart får data som visar att viljan för att undervisa med hjälp av digitala verktyg 

finns men att det finns rent praktiska begränsningar som brist på utrustning som gör att sådan 

undervisning inte går att genomföra.  

 

Risken med att intervjua vänner ligger i att intervjuaren inte lyckas upprätthålla en vetenskaplig 

distans om intervjuare och intervjuobjekt känner varandra (Esaiasson m.fl. 2012). Det kan leda 

till att intervjuaren gör förgivettaganden i intrevjuerna då hen anser sig känna intervjuobjektet, 

därför menar Esaiasson m.fl. (2012) att intervjuaren ska genomför intervjuer med ”främlingar” 

(s. 259). Jag har en professionell relation till läraren och några av eleverna som deltar i studien. 

Trots detta ser jag mig inte känna någon av intervjuobjekten på ett sådant sätt att jag har svårt 

att hålla en vetenskaplig distans till intervjuobjekten eller att jag riskerar att göra 

förgivettaganden eftersom min information om informanterna utöver ett professionellt plan är 

obefintlig.   

 

Eleverna som intervjuas går alla i årskurs 2 på estetiska programmet inriktning musik. Alla 

elever går i samma klass och har Adam som lärare. Informationen kring studien spreds till 

eleverna via deras mentor (inte samma lärare som deltar i studien) och eleverna anmälde sedan 

intresse till mentorn. Fyra elever anmälde intresse. De eleverna fick en blankett för informerat 

samtycke där ytterligare information kring studien samt hur den data som samlas in kommer att 
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hanteras (se bilaga 1). Med deras medgivande förmedlas elevernas kontaktuppgifter till mig av 

nämnda mentor och intervjutillfällen bokas. Jag har valt att boka intervjuerna med några dagars 

mellanrum så att jag hinner gå igenom materialet samt reflektera kring intervjuupplägg mellan 

vardera intervju. Jag valde att göra på detta sätt för att få en möjlighet att reflektera kring och 

förfina mina färdigheter som intervjuare.  

 

I studien har svarpersonerna fått fiktiva namn. Läraren kommer kallas Adam. Eleverna får 

varsitt namn på bokstaven B som har ett högt antal av personer boende i Sverige med namnet 

som tilltalsnamns. Eleverna kallas i studien för Benjamin, Bianca, Bertil och Benny. I nästa 

stycke kommer svarspersonerna kortfattat presenteras.  

 

Adam:  

Är 48 år och har arbetat som lärare i 19 år. Arbetar som lärare på estetiska programmet och 

undervisar i ämnet musik. Utbildade sig till musiklärare med en GG-examen (grundskola och 

gymnasium). Har under sin tid som lärare undervisat i alla kurser i musikämnet. Undervisar för 

tillfället i ensemble, estetisk kommunikation, musikteori och gehörs och musiklära, ljudteknik 

och musikproduktion och gymnasiearbetet.  

 

Benjamin: 

Har spelat gitarr i fyra år, har innan det spelat trummor i ett år. Även om hans huvudinstrument 

är gitarr så brukar han ibland hoppa in som trummis vid ensembleundervisningen när det finns 

ett behov av det. Benjamin föredrar musik som spelas på ”riktiga instrument”, han föredrar 

alltså musik som spelats in med musiker framför musik som är ”datagjord”. Lyssnar och spelar 

helst metal och hårdrock från 80- och 90-talet t.ex. Slayer och Metallica.  

 

Bianca: 

Har sång som sitt huvudinstrument. Hon har hållit på med musik hela sitt liv. Har läst 

musikklass (grundskoleutbildning, högstadiet med extra musiklektioner på schemat). Under 

högstadietiden började hon spela gitarr, bas och piano. Gillar att lyssna på det flesta olika 

musikstilarna. Men är väldigt intresserad av gammal 70-talsmusik t.ex. Black Sabbath och Styx. 

Hon lyssnar även på mer nutida akter som t.ex. First Aid Kit och Billie Eilish. När hon 

musicerar föredrar hon att sjunga country, jazz och blues.  
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Bertil:  

Har hållit på med musik sedan slutet på årskurs 8 alltså tre års tid. Han är självlärd innan han 

började på estetiska programmet och har lärt sig spela piano med hjälp av videos på Youtube. 

Sjunger och spelar piano och bas. Han lyssnar ofta på äldre musik, alltså ”sånt som inte går på 

radio". Under högstadiet lyssnade han mycket på The Beatles. För tillfället lyssnar han mycket 

på svensk musik som Lars Winnerbäck, Håkan Hellström och Tjuvjakt. Hans preferenser skiner 

igenom i hans musicerande. T.ex. så lyssnar han mycket på The Doors vilket har lett till att han 

gillar att spela orgel.  

 

Benny: 

Har spelat gitarr sedan slutet av årskurs 8 alltså 3 års tid. Utöver gitarr spelar Benny även bas. 

Benny föredrar att lyssna på saker som han kan lära sig att spela på gitarr. Han har även lätt att 

snöa in på lite obskyra genrer i nuläget lyssnar han mycket på ”Western-fiol”-låtar.  

 

3.4. Etik 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra huvudkrav som ställs på forskning ” Dessa krav skall i det 

följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.” (Vetrenskapsrådet, 2002, s 6). I studien uppfylls dessa fyra huvudregler.  

 

• Informationskravet: Informanterna i studien har informerats kring hur den information 

de lämnar kommer att användas och hanteras. De har informerats om studiens syfte. 

Informanterna har också informerats om att det är frivilligt att delta, och att de kan dra 

tillbaka sitt samtycke och avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång.  

 

• Samtyckeskravet: Informerat samtycke har skriftligt lämnats av alla informanter i 

studien. De har informerats om möjligheten att dra tillbaka sitt samtycke om så önskas.  

 

• Konfidentialitetskravet: Alla informanter i studien har fått fiktiva namn. Den skola som 

de arbetar på och studerar vid nämns inte vid namn i studien. Den stad där informanterna 

är verksamma nämns inte heller.  
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• Nyttjandekravet: De uppgifter som samlats in i denna studie som berör enskilda 

personer används endast för forskningsändamål. 

 

Konfidentialitetskravet behandlas enligt ovan. Det är värt att notera att jag har gjort ett 

strategiskt urval där jag valt att genomföra studien på en skola som jag genomfört VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning) under min utbildningstid, detta kan leda till att det inte är helt 

omöjligt för personer med kopplingar till min utbildning samt till den berörda skolan att lista ut 

vilken skola studien är genomförd på. Jag kan inte heller garantera att eleverna som genomfört 

intervjuerna i par inte för informationen som lämnats vidare efter avslutad intervju. 

Informanterna har informerats om denna risk och att jag inte kan garantera anonymitet. 

Informanterna har informerats om att de ges fiktiva namn i studien och att stad och skola inte 

namnges och lämnat samtycke till att delta utifrån dessa premisser. De personuppgifter jag 

samlat in i studien behandlas enlig bestämmelserna i GDPR.  

 

3.5. Genomförande av intervjuer: 

Empirin till studien har samlats in via halvstrukturerad forskningsintervjuer, fokus har legat på 

svarspersonens upplevelser, tankar och syn på digitala verktyg i musikundervisning och 

lärandet genom digitala verktyg. I studien har tre intervjuer genomförts. En intervju med en 

lärare och två intervjuer med elever i grupper om två. Intervjuerna tog mellan femtio och sextio 

minuter. Intervjuerna genomfördes på den gymnasieskola som läraren arbetar och eleverna 

studerar vid. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vikten av att inspelningarna av 

intervjuerna är av god kvalitet. Intervjuaren måste se till att det intervjupersonen säger går att 

urskilja vid transkriberingsprocessen och bör vara noggrann med att undvika störande 

bakgrundsljud. Intervjuerna spelades in med en stormembransmikrofon in i ett ljudkort och in 

i Logic X. Valet att spela in med en stormembransmikrofon gjordes för att få så bra ljudkvalitet 

som möjligt och på så sätt minska risken för att något missades vid transkriberingen av 

intervjuerna. Intervjuerna är av en semistrukturerad karaktär, där det fanns förutbestämda 

intervju-teman/frågor (se bilaga 2) men det lämnades öppet för att låta samtalets riktning styras 

av de samtalsämnen som uppkom. Intervjuerna bestod dels av att intervjuaren ställde frågor till 

intervjuobjekten och dels av att intervjuobjekten fick samtala kring bilder på digitala verktyg. 

Till varje bild ställdes ett antal frågor som svarspersonerna besvarade för vardera program/app. 

Anledningen till att bilder användes vid intervjuerna är att bilder kan ge stöd för 

svarspersonerna att dra sig till minnes hur de använder vardera program. Intervjun med läraren 
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genomfördes först för att få en bild av hans syn på hur de har lyckats implementera digitala 

verktyg i undervisningen. Sedan genomfördes intervjuerna med elevgrupperna. Eleverna 

intervjuas i grupper på två. Anledningen till att eleverna intervjuades i par för att möjliggöra 

för eleverna att diskuterar med varandra kring användandet av digitala verktyg. I elevernas 

samtal med varandra kunde de dra sig till minnes sätt som de använt digitala hjälpmedel på som 

de egenhand riskerats att förbise. Ur ett sociokulturellt perspektiv är inte tänkande enbart något 

som sker ’internt’ alltså i en enskild individ utan det är något som även har kommunikativa 

aspekter alltså att vi gemensamt kan tänka en i grupp (Säljö, 2000). Anledningen till att inte 

alla elever intervjuades vid samma tillfälle var att det i det fallet riskerade att bli för långa 

intervjuer.  

 

3.5.1. Intervju med läraren 

Intervjun inleddes med att intervjuaren beskrev syftet med intervjun och frågade huruvida 

läraren hade några frågor kring den blankett för informerat samtycke läraren skrivit under. 

Intervjun utgick ifrån de teman och frågor som anges intervjumall för intervju med läraren (se 

Bilaga 2) men intervjuns riktning styrdes till stor del av de svar läraren gav. Intervjun inleddes 

med att läraren fick beskriva sig själv, beskriva sin arbetssituation och utbildning. Läraren fick 

sedan beskriva hur han använder digitala verktyg i musikundervisningen samt hur han ser på 

elevernas möjligheter att förbereda sig inför ensemblelektioner. Intervjuaren lade sedan fram 

ett antal bilder på digitala verktyg framför läraren. Läraren fick sedan välja en bild med ett 

digitalt verktyg som han önskade prata om. Läraren fick beskriva verktyget och svara på 

följande frågor: 

 

• Vad används programmet eller liknande program till? 

 

• Använder du programmet eller liknande program privat? 

På vilket sätt? 

 

• Använder du programmet eller liknande program i din undervisning? 

På vilket sätt? 

 

• Vilka för- och nackdelar upplever du finns för lärande genom att använda programmet 

eller liknande program? 
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Processen upprepades tills att alla bilder hade diskuterats. Läraren fick sedan möjlighet att fylla 

i om det var något digitalt verktyg som han använder i sin undervisning som vi inte berört under 

intervjun. Avslutningsvis fick läraren beskriva hur han anser att användandet av digitala verktyg 

påverkar lärandet vid musicerande och musikundervisning. 

 

3.5.2. Intervju med elever  

Intervjun inleddes med att intervjuaren beskrev syftet med intervjun och frågade huruvida 

eleverna hade några frågor kring den blankett för informerat samtycke eleverna skrivit under. 

Intervjun utgick från intervjumallen för intervjuer med elever (se bilaga 2) men intervjuns 

riktning styrdes till stor del av elevernas samtal. Eleverna fick i början ge en kort beskrivning 

av sig själva, vilket program det läser, vilken musik de lyssnar på, vilket eller vilka instrument 

de spelar, hur länge de har hållit på med musik och vilken musik de föredrar att spela när de 

musicerar. Eleverna fick sedan beskriva och diskutera med varandra hur de ser på deras 

möjligheter att förbereda sig inför ensemblelektioner. Intervjuns andra del där eleverna fick 

diskutera kring bilder på digitala verktyg, följde samma intervjumall som den för intervjun med 

läraren se beskrivning ovan. Antalet bilder utökades vid elevintervjuerna.  

 

3.6. Transkription  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att analysprocessen påbörjas redan vid transkriberingen av 

intervjumaterialet. Analys och tolkning påbörjas och syns i de val som görs vid 

transkriberingsprocessen. Vid transkriberingsarbetet bekantar sig även intervjuaren med 

materialet. Jag har därför valt att transkribera på egen hand. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att det inte finns någon konsensus för hur transkriberingsprocessen ska gå till utan det bottnar 

sig i en rad val som den som transkriberar måste ta. Det blir därför viktigt att tydliggöra i arbetet 

dem val som forskaren gjort och hur materialet har bearbetas vid transkriberingen.  

 

Vid transkriberingsprocessen spelades ljudfilerna upp i programmet ”Amazing Slowdowner” 

där jag sänkte hastigheten på ljudfilerna med 10-20% för att så noggrant som möjligt kunna 

skriva ned vad som sades. I Amazing Slowdowner finns det en loopfunktion som gör det möjligt 

att skapa loopar för den del av intervjun som transkriberades. Under transkriberingsprocessen 

kunde ljudfilens startpunkt flyttas fram till den del av intervjun som transkriberades vilket 
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effektiviserade processen och möjliggjorde ett stort antal genomlyssningar av vardera del. 

Ljudfilen spelades upp på en surfplatta för att undvika att ha flera program igång på samma 

enhet.  Materialet transkriberades så troget originalet som möjligt. Alla pauser skrevs ut med 

”..” eller ”…” beroende på pausens längd. Alla ljud som ”hmm” och ”Aaa” skrevs ut. I de fall 

där svarspersonerna gjorde saker som att knäppa med fingrarna, trummar på bordet eller nynnar 

på en melodi transkriberades det [det som svarspersonen gör]. I det fall svarspersonen beskrev 

att hen säger på ett visst sätt så skrevs de – det svarspersonen säger. Transkriptionen lästes 

sedan igenom samtidigt som intervjuerna lyssnades igenom en gång till för att korrigera 

eventuella misstag i transkriptionen.  

 

3.7. Analys 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver att forskaren i analysprocessen både kan välja att 

åsidosätta sin teori och tematisera, kategorisera och analysera sin data ”öppet” enbart utifrån 

den data forskaren har. Ett annat sätt är att analyserar materialet utifrån en specifik teori. Fejes, 

och Thornberg (2009) anger sociokulturell teori om lärande som ett exempel på en sådan teori. 

I denna studie har materialet analyserats deduktivt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Fejes 

och Thornberg (2009) beskriver kategoriserings- och tolkningsprocessen. När forskaren 

kategoriserar sin data, struktureras och reduceras materialet genom att kategorisera materialet 

utifrån teman. Vid tolkning av materialet tolkar forskaren materialet ut ifrån en viss kontext. 

Referensramarna för denna tolkning kan variera. Det kan det bestå av att forskaren tolkar en 

del av texten utifrån all insamlad data. Eller att forskaren tolkar materialet utifrån en teori.  

 

Datan har analyserats deduktivt utifrån ett sociokulturella teori med fokus på hur digitala 

verktyg visar sig som medierande artefakter för lärande. Transkriptionerna har lästs igenom 

flera gånger. Utsagor där intervjuobjekten berört användandet av digitala verktyg eller synen 

på digitala verktyg har markerats. Innebörden i de markerade utsagorna har summerats och 

tematiserats. Texterna lästes sedan igenom en gång till. Summeringar och intervjuobjektens 

utsagor sorteras i kategorier efter de teman som upptäcktes i materialet för att sedan analyseras 

och tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  
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4.  Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras det resultat som framkommit vid intervjuerna. Först 

presenteras den aktuella skolans generella förhållande till digitala verktyg i avsnittet Skolans 

digitala verktyg. Resultatet kommer att presenteras i fem teman som varit återkommande i 

samtal med svarspersonerna. Digitala verktyg - vara eller icke vara  I denna del berörs vilka 

fördelar och nackdelar som svarspersonerna ser med användandet av digitala verktyg i 

undervisning och det egna musicerandet. Digitala verktyg - en källa till inspiration Ett 

återkommande tema i samtalen med svarspersonerna har varit hur digitala verktyg kan inspirera 

till musikskapande, inspirera till musicerande och inspirera till att bredda musiklyssnande. 

Digitala verktyg - ett stöd i förberedelse inför lektioner Här berörs hur svarspersonerna 

använder digitala verktyg vid framtagningen av material och i förberedelse inför 

ensemblelektioner. Digitala verktyg - som kompgrupp I detta avsnitt berörs hur 

svarspersonerna resonerar kring backing tracks, metronomer och trummaskiner.  Digitala 

verktyg - som medierande verktyg I detta kapitel berörs huruvida användandet av digitala 

verktyg medierar kunskaper i musik.  

 

4.1. Skolans digitala verktyg 

På den skola där läraren Adam och eleverna Benjamin, Bianca, Bertil och Benny arbetar och 

studerar har de enligt Adam utformat ett eget sätt att arbeta med musik. Eftersom Adam har en 

bakgrund som låtskrivare och musiker har musikskapande alltid legat honom väldigt varmt om 

hjärtat. Hans kollega sysslar även hon med musikskapande. Detta har legat som grund för hur 

de tillsammans har utformat musikundervisningen. Ett vanligt förhållningssätt när det gäller 

musikundervisning är enligt Adam att undervisningen går ut på att reproducera inspelad musik. 

”.. alltså en normal situation.. är att.. eller en ”vanlig situation” ska jag säga är att när man 

jobbar med ungdomar eller med människor så blir det oftast att man gör kopior av någonting 

som redan är gjort.” (Adam) Adam förtydligar att det inte är något fel med att arbeta på det sättet 

men att han och hans kollegor har valt att arbeta på ett annat sätt. De har beslutat att fokus i 

undervisningen ska ligga på det egna skapandet istället för reproduktion av något som någon 

annan skapat. I och med LGY11 fick gymnasieskolorna möjlighet att välja vilka kurser de ska 

erbjuda och på så sätt nischa sig åt ett visst håll, Adam berättar:  
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Men vi ville ta an det här perspektivet att skapa själv från början så att vi i och med GY11 

började vi se möjligheter att i de kurser vi valde.. för det kunde man göra. Vissa kurser var 

obligatoriska och vissa kunde man på ett gymnasium välja och på så sätt särskilja sig från 

andra estetisk program. Och då såg vi som möjligheten. (Adam)  

 

Kollegiet var i början av den här reformen av musikundervisning på ett studiebesök på en 

högskola som arbetar med kreativt skapande. Adam beskriver att det var svårt att applicera hur 

arbetade på ett sätt som passade inom gymnasieskolans ramar. 

Det var ju visserligen en eftergymnasial utbildning men de jobbade med kreativt skapande 

och låtskrivande, så då ville vi som få lite inspiration av dom. Nu.. har vi andra former och 

ramar på en gymnasieskola så vi kunde inte.. Vi blev kanske mest bara inspirerade.. Ehh.. 

sen har vi fått skapa våra egna ramar. (Adam) 

För att kunna arbeta med kreativt skapande, såg kollegiet ett behov av att digitalisera 

undervisningen. Detta krävdes för att möjliggöra att eleverna skulle ha möjlighet att 

dokumentera sitt skapande ”Men det ledde ju också till att vi insåg att vi måste ju digitalisera 

oss vi måste ju tänka att vi kan jobba.. digitalt med musik eller jag menar hur ska våra elever 

kunna spela in sig själv?”. De utrustade de övningsrum som finns i skolan med datorer och 

ljudkort.  De fattade ett beslut att arbeta med Macdatorer och Logic som ”basprogram”.  Idag 

får varje elev en egen bärbar dator utrustad med Logic och andra musikprogram som Earmaster 

och Musescore. På skola där intervjustudien har genomförts finns det goda förutsättningar för 

att implementera digitala verktyg i såväl undervisning som för eleverna att använda i sitt eget 

övande. Skolan tillhandahåller såväl lokaler som digitalutrustning till lärare och elever.  

 

4.2. Digitala verktyg - vara eller icke vara?  

I detta avsnitt redogörs och analyseras synen på användandet av digitala verktyg i 

undervisningen ifrån ett lärar- och elevperspektiv.  

 

4.2.1. En musiklärares syn på digitala verktyg i musikundervisning 

Skolan där Adam arbetar har enligt honom varit ganska tidig när det gäller digitalisering. Det 

har funnits en drivkraft från lärarna och ledningen att implementera digitala verktyg i 

undervisningen. Detta syns i de resurser som lagts ner för att kunna genomföra undervisningen 
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med stöd av digitala verktyg och genom att lärarna har fått fortbildning i hur det ska ske. Adam 

säger: 

vi genomgår ju någon sorts.. vi var ju ganska tidiga med digitalisering som sagt det var fem 

år sen fick sina egna datorer och då hade vi mycket fortbildning i digitala verktyg. Hur 

skulle nu det här revolutionera skola? Vi skulle gå från skolboken till det digitala. (Adam)  

Det har varit många turer kring hur digitaliseringen ska ske. Flera program som lärarna behövt 

lära sig har sedan ersatts med andra på grund av bråk med leverantörer eller att programmen 

helt enkelt inte hållit måttet. Adam berättar:  

Ehh och i och med det,  i den resan har vi varit med om lite olika läroplattformar, några har 

fallit bort för att dom var inte så bra som man önskade. Några har fallit bort för att det blivit 

konflikter mellan under.. överleverantörer av system och sådär.. och vi står precis nu i 

någon sorts, vi har haft It’s Learning nu till exempel i några år.. men den ska bort. För nu 

ska vi in i ”Office 365”.. också det är jätte så där. Det händer ju så mycket på samma gång 

så man får va lite ödmjuk inför det. Ehh men det går lätt att göra sig rolig HAHAHA om 

man vill det (skrattande) på alla dessa digitaliserings.. (Adam) 

Det finns en stark drivkraft på skolan för att digitaliseringen av skolan ska gå framåt. I den 

sociala praktiken (skolan) finns det alltså en stark vilja att implementera digitala verktyg som 

medierande artefakter i undervisning. Adam menar att det kan bli tungt för lärarna att förhålla 

sig till det. Han beskriver sig själv som en lärare som är nog trygg i sin roll för att på egen hand 

välja när han ska använda ett nytt verktyg. Han måste kunna se en förbättring av kvalitén på 

undervisningen genom användandet av verktyget (artefakten) för att han ska implementera det 

i sin undervisning och/eller på sättet verktyget (artefakten) underlättar för honom som lärare, 

Adam berättar:  

okej och jag är då kanske en sån lärare som har valt.. digitaliserings-alternativet när jag ser 

direkta fördelar i min undervisning, när det underlättar för mig som lärare, när det ökar 

kvalitén eller min syn på kvalité av undervisning – då använder jag den..  

Syftet är inte att använda de digitala verktygen i sig utan syftet är att de digitala verktygen ska 

förbättra undervisningen eller minska lärarnas arbetsbörda. Adam anser att de digitala 

verktygen i sig inte har något egenvärde. Det är när digitala verktyg verkar som medierande 

artefakter och kan användas som ett medel för att förbättra aspekter av undervisningen eller 

minska arbetsbördan för honom som lärare som det finns en mening med att använda digitala 

verktyg. Det har resulterat i att han medvetet valt bort att använda digitala verktyg när han 

upplever att den pedagogiska vinsten uteblir. Ett exempel på det är att han vid undervisningen 
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i gehör har valt att inte använda programmet Earmaster utan arbetar utifrån en metod som han 

anser passar honom bättre. Han föredrar att undervisa eleverna i helklass och låta eleverna 

gemensamt öva intervaller. Men han berättar att hans kollegor använder Earmaster. Kollegorna 

kan genom det se hur mycket eleverna arbetar med övningarna samt den progression som sker 

hos eleverna.  

 

När pennan fungerar bättre 

Det sätt Adam väljer att använda smartboards i klassrummet. Han säger att han bara delvis 

nyttjar den potential som finns i en smartboard. Med en Smartboarden kan du både visa PDF:r, 

bilder, filmer och andra filer och du kan även använda den för dokumentation av vad som gjorts 

under lektionen. Att använda smartboarden som en whiteboard gör att du kan spara 

anteckningar och dela med dig av dem till eleverna i klassen. Adam använder enbart 

smartboarden som en projektor för att visa PDF:r, filmer och bilder. Adam berättar: 

Man kan använda smartboarden som ett dokumenteringsverktyg också, det kanske det finns 

fördelar i.. men jag känner att där vill jag vara en spontan lärare som kan agera snabbt, jag 

vill inte bli hindrad av något teknikstrul.. om det går att spara eller.. bara det att vara seg 

när man skriver på en.. Jag kan vara jättesnabb på en whiteboard” medans det är segt på en 

smartboard av olika anledningar och då väljer jag bort det därför att jag blir en sämre lärare. 

(Adam) 

Adam har approprierat kunskapen kring hur anteckning på whiteboard fungerar som ett 

medierande verktyg vilket resulterar i att det blir en naturlig del av hans undervisning. 

Anledningen till att Adam väljer bort att anteckna på smartboard är att det hämmar hans 

spontanitet som lärare. Han kan inte använda verktyget på ett sådant sätt att lärandet kommer i 

fokus. Han behöver lägga för stort fokus på att få verktyget att fungera. Adam har inte 

approprierat kunskap kring hur han kan använda smartboarden som en medierande artefakt i 

den specifika situationen (dokumentation av anteckningar vid lektionstillfället). Trots detta ser 

Adam stora fördelar i möjligheten att kunna anteckna via smartboard och dela med sig av sina 

anteckningar. Adam berättar:  

Det finns ju fördelar med att dokumentera på smartboard det finns ju ett.. till.. ett  

medföljande program där man precis, jag kan dela, låt oss säga att vi har gjort en grej 

tillsammans i lektionssalen.. så kan man dokumentera det och lägga ut det på en 

läroplattform till exempel, för dom elever som inte var där. Alltså den tanken gillar jag ju 

någonstans i grunden men men i och med att inte.. det är inte så intuitivt som jag önskar att 
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det skulle kunna vara och då väljer jag.. kommer jag på mig själv att jag ibland väljer papper 

och penna och whiteboard istället. 

 

Tidsaspekten av digitala verktyg 

Adam menar att tiden som en lärare har för fortbildning är väldigt begränsad och du har inte 

möjlighet att lära dig allting. Därför måste de fördelar som verktyget kan innebära visa sig 

direkt vid användning. Syftet i att använda verktyget måste vara tydligt från första början för 

att du som lärare ska kunna prioritera att lägga den tid som krävs för att implementera ett nytt 

digitalt verktyg i din undervisning. Om inlärningskurvan för verktyg är för brant väljer Adam 

bort det. Adam berättar:  

Vi har så stressigt jobb ändå, det är så mycket aspekter med att vara lärare i en skola idag. 

Med de ungdomar vi har idag, och alla beslut som fattas i [knäpper med fingrarna] 
mikrosekunder hit och dit, kors och tvärs, elevanpassningar hit och dit, vilket gör att man 

har inte dom där marginalerna alla gånger att ta till sig allting… utan då måste man som 

känna dom privata vinsterna av det. Direkt i hjärtat.. då blir det användbart.. (Adam) 

Adam menar att de digitala verktygen inte har ett egenvärde utan värdet ligger i de positiva 

effekterna de digitala verktygen kan ha på undervisningen. Det är där för av stor vikt att det 

finns ett tydligt syfte för att han ska använder ett verktyg. Adam säger: 

Man kan ju i en sån här digitaliseringsprocess kan man ju pliktskyldigt haka på i princip 

allting, därför att man vill vara duktig.. ehh gentemot chefer och kollegor men jag är, jag 

är tuff nog att sätta ner min fot och säga – nä men okej det där använder jag och det tycker 

jag är bra, det funkar för mig. Och nånstans så vet ju jag att det var så det var tänkt från 

början. Alltså de, den här digitaliserings boomen som som.. som kanske nu vi har fått lite 

distans till.. det är ju inte meningen att alla måste göra likadant, exakt hur utan vi gör ju, vi 

hittar godiset i det och ökar kvalitén. 

I Adams beskrivning när och hur han väljer att använda digitala verktyg ser vi att det finns 

några avgörande parametrar. Tidsaspekten är återkommande i samtalet med Adam och både 

den positiva effekten digitala verktyg kan ha på förberedelse inför lektionerna (vilket vi 

återkommer till) och de negativa effekterna ett verktyg kan ha om de inte är tillräckligt intuitiva. 

En annan aspekt är den ”pedagogiska vinst” och de medierande funktioner som verktyget 

medför. Vinsten måste visa sig direkt för att Adam ska använda det digitala verktyget, i de fall 

som det fungerar lika bra eller bättre med papper och penna än med en dator väljer Adam det 

förstnämnda. Det finns ingen anledning att implementera digitala verktyg i undervisningen om 
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ej kvalitén på undervisningen ökar eller arbetsbördan för Adam minskar. I sin roll som lärare 

ställer Adam sig frågan om vilka pedagogiska vinster som användandet av ett digitalt verktyg 

kan tillföra hans undervisning. Om han bedömer att verktyget hjälper honom i undervisningen 

använder han det. Om det däremot verkar svårt att applicera i undervisningen och försvårar 

hans möjlighet att kommunicera med eleverna väljer han bort det digital verktyget. Adam 

berättar:  

Du förhåller dig till ny teknik utifrån dom vinster du kan pedagogiskt ha med dina elever. 

Och framför hur du kan kommunicera kring det pedagogiska. Är digitalisering då en hjälp, 

så använder jag det, är det för rörigt eller försvårar det mitt sätt att kommunicera det vi ska 

lära oss till eleverna så väljer jag bort det, det är väl summeringen. (Adam) 

 

Att vara analog i en digital värld 

En annan aspekt av digitaliseringen av musikundervisningen är enligt Adam att vi i skolan bör 

befinna oss i samma kontext som eleverna. Adam menar att vi idag inte kan fortsätta på samma 

sätt som vi alltid har gjort med att dela ut papper och arbeta utifrån en skolbok när eleverna 

spenderar sina liv vid datorn. Adam beskriver det som:  

Digitalisering har ju en annan aspekt också, det är ju att vi, vi lärare, skola, kommun ska 

närma oss elevernas värld. Om eleverna befinner sig i en digitaliserad värld, vilket vi alla 

gör, men framför allt väldigt mycket eleverna, så kan inte vi ha den distansen att vi kör våra 

skolböcker medans dom sitter på datorn, alltså det finns sådana aspekter på digitalisering 

också att ehh… att vi ska befinna oss i samma kontext liksom.. (Adam)  

Adam beskriver det som att för att vi ska kunna presenterar ett material som eleverna kan ta till 

sig behöver de ske i ett format som eleverna känner till. Om eleverna är vana vid att göra alla 

sina övriga studier vid datorn så är det bra att vi utformar undervisningen så att den kan ske i 

ett digitalt format.  

 

4.2.2. Ett elevperspektiv på användandet av digitala verktyg i 

musikundervisning 

Ett tema som var återkommande i intervjuerna var hur eleverna använder Youtube för 

instudering av material både inför ensembleundervisning men också för de egna musicerandet. 

Eleverna är vana att använda den här artefakten (dator med Youtube) och berättar att de till viss 

del lärt sig spela genom artefakten. I citatet nedan diskuterar Benny och Bertil hur de använder 

Youtube i sitt musicerande, exemplet berör förberedelse inför en ensemblelektion. 
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Benny: Men om vi typ ska ha en låt på ensemblen, ba nu ska jag verkligen lära mig den här 

låten..  

Intervjuare: Mm  

Benny: nu går jag och kollar såhär typ tabs, Youtube och spelar till låten. Det är typ så jag 

lär mig grejer.  

Bertil: Då är det såhär, menar du Youtube-tabs som man hör låten samtidigt?  

Benny: Det finns, det finns ju asså en sån här lektion och så finns det riktiga tabs, för det 

är inte alltid jag hänger med exakt vad som händer på Youtube-lektionen, på ja på Youtube-

lektionen och så ser jag exakt vilka toner som finns med på tabsen, jag får en klarare bild 

Benny lär sig spela en låt inför ensembleundervisningen och som stöd använder han en video 

på Youtube och tabulatur. Detta blir hans medierande artefakter för att lära sig låten. Kravet på 

förkunskaper för att kunna lära sig materialet sänks genom artefakterna. Genom artefakterna 

presenteras materialet för Benny både visuellt och auditivt. Materialet presenteras auditivt 

genom att Benny lyssnar på låten och hör vad de spelar på videon, bildvisuellt genom att Benny 

ser personen spelar i videon och textvisuellt genom att Benny läser tabulatur (som är en typ av 

notation). Bennys lärande sker genom flera olika inlärningsmetoder vilket tillsamman ger 

Benny med hans egna ord ”en klarare bild”.   

 

Youtube-videor som musiklärare 

Ett annat återkommande tema i samtalen med eleverna var hur de ser på lärandet genom 

instruktionsvideor på Youtube. I exemplet resonerar Bertil och Benny kring huruvida 

Youtubevideor fungerar som ett substitut för musiklärare.  

Intervjuaren: ”Funkar det som ett substitut för musiklärare dom hära Youtubevideorna?” 

Benny: ” Jaa, egentligen så gör det ju det, du får ju ut samma saker. Alltså rent 

informationsmässigt i alla fall. Men du får ingen feedback och sånt där men det må ju..” 

Bertil: ” Ja det är väl det då.. ja som om det är nånting..” 

Benny: ” du kan ju lära in dig fel väldigt enkelt..  

Bertil: ”Mm” 

Benny: ”Eftersom får ju som, du gör det här fel.. och så man kanske inte ens märkt det 

förns.. ja det kan ta ett tag. 

Samtalet vittnar om att Benny och Bertil anser att de videor med instrumentlektioner som finns 

på Youtube liknas vid att undervisas direkt av en musiklärare. Rent informationsmässig anser 

Benny att det är samma sak. Det som dessa videor saknar är den direkta feedbacken på det som 

Benny och Bertil spelar. Den som lär sig genom dessa videor kan därför lära sig ”fel” utan att 
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ens märka det. Om däremot en lärare som besitter en djupare kunskap kring musicerande och 

musikstycket lämnar feedback, minskar risken för att eleven lär sig ”fel”.   

 

4.2.3. En musiklärares val av digitala verktyg 

I förra kapitlet beskrevs att det är viktigt för Adam att den pedagogiska vinsten visar sig på en 

gång. En förutsättning för att så ska ske bör vara att en digital programmet använts på ett sätt 

som gör att det utnyttjas till sin fulla potential. Det finns därför anledning att tänka att ett 

program som en lärare använder på sin fritid lättare kan implementeras i undervisningen. Ett av 

de programmen som Adam använder mest i sin undervisning är inspelningsprogrammet (DAW 

software) Logic X. Adam säger att han användt Logic privat i sitt eget musicerande i över tio 

år. Det resulterar i ett djupare kunskap i hur programmet fungerar än om han enbart skulle 

använda det i sin undervisning. 

Ehh så det blir ju, då väljer man ju det oftast som man känner.. Som jag har minst motstånd 

till… Ehh sen blir man ju litegrann expert på ett program som man använder, så man kan 

dom här specialgrejerna. Jag har ju spelat in mycket själv, av egna anledningar, alltså egna 

låtar. Och försökt liksom nå en sorts proffsnivå på det, så det har ju gjort också att jag har 

blivit ännu mer expert. (Adam) 

När Adam utbildade sig till musiklärare fanns det ingen förväntan på att musiklärarna skulle 

kunna ljudteknik på det sättet som han använder det i sin undervisning idag.  

Det här är ju någonting som inte en normal.. musiklärare gör. Framför allt man kan få 

utbildning på på ett universitet. Utan där här är någonting, en egen förkovran och ett eget 

intresse som har gjort att jag har blivit lite expert på inspelning och låtskrivande och Logic 

i det här fallet. (Adam) 

Det är enligt Adam hans eget intresse för ljudteknik som gjort att han i dag är benägen att 

använda Logic i sin undervisning. Det är också detta intresse som gör att han utformat 

undervisningen på det sätt han gjort.   

 

Syftet avgör medlen  

Adam pratar kring för- och nackdelar med att använda Logic i undervisningen. Han menar att 

det är viktigt att veta när och hur programmet ska användas. För att göra det måste du som 

lärare ha en klar bild av vad syftet med lektionen är. Detta är ett måste för att du ska kunna välja 

rätt metod för lektionen. Adam berättar:  
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men som lärare, ur ett skolperspektiv så måste jag ju tänka på – ”vad är det jag ska lära ut? 

vad är det vi ska öva? Funkar programmet för det jag ska göra och det jag vill lära ut?” ehh 

vissa uppgifter kanske är bättre i Musescore, vissa uppgifter kanske är bättre med papper 

och penna.. (Adam) 

Adam menar att Logic är ett väldigt bra verktyg för att mediera kunskaper av det 

”gehörstraderade komponerandet” när eleverna ska undersöka och utveckla hur de rent 

praktiskt skriver och komponerar musik. Adam säger:  

Ehh men det är bra verktyg att komma åt det gehörstraderade komponerandet på kan man 

väl säga. När man ska utgå från ens egna önskningar om hur man vill att det ska låta och 

när det bygger på gehör, gehörstraderat istället för notationstraderat då är det ju fantastiskt. 

(Adam) 

Ett digitalt verktyg som återkommer frekvent hos de övriga informanterna är instruktionsvideor 

på Youtube eller Tutorials där eleverna använder instruktionsvideor frekvent i sitt eget lärande. 

Adam har valt att inte använda den här typen av videor i sin undervisning. Han menar att ur det 

perspektiv som han har på musicerandet som sker vid ensembleundervisningen blir den 

pedagogiska vinsten väldigt liten. Adam menar att syftet med dessa videor är att lära sig låtarna 

så troget originalet som möjligt, vilket inte är syftet med det musicerande som sker vid 

ensemblelektionerna. Adam säger ”skulle det handla om att du ska ta ut det där gitarrsolot exakt, 

till punkt och pricka och så sitter det någon kille och visar det i slowmotion så är det ju ett 

fantastiskt verktyg.”. Adam ser ett annat syfte med ensembleundervisningen där fokus ligger 

på att ensemblen gör sina egna versioner av låtarna de spelar. Även vid ensemblelektionerna 

finns det ett fokus på skapande, det skapande som sker i gruppen. Materialet anpassas för 

eleverna i gruppen. Adam berättar:  

Att när jag går in i en ensemble med en grupp elever så handlar det rätt mycket om att jag 

måste förhålla mig till varje elevs enskilda nivå.. ehh på spelande. För vissa elever måste 

jag förenkla, för vissa måste jag ge utmaningar. Det är en väldigt komplex lärandesituation 

ensemble och då blir, då måste jag ha ett annat förhållningssätt, nånstans bygger vi våran 

egen version av den här låten. Där varje, i bästa fall, varje elev kan känna att dom är på 

precis den nivå dom klarar av och känna att det är kul. Så det handlar väldigt sällan om att 

vi ska göra exakt som originalet. (Adam) 

Adam kan se att instruktionsvideor på Youtube kan ge många vinster utanför ett skolkontext. 

Adam spelar i ett band som ska göra Eagles-covers och då är syftet att spela exakt som 

originalet. Adam berättar att han i det fallet kan se ett stort värde i dessa videor som medierande 
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artefakter. Han tydliggör att för honom är det ju inte själva lärandet som är i fokus utan att få 

produkten så trogen originalet som möjligt. 

 

4.2.4. Spotify i skolan  

Ett digitalt verktyg som Adam använder mycket i sin undervisning är musiktjänsten Spotify.  

Genom att använda Spotify blir musik lättillgänglig. Majoriteten av Adams elever använder 

också tjänsten vilket gör Spotify till ett bra verktyg. Adam säger ”Och det är den nära tillgången 

till musik som är vinsterna med den och att de flesta elever har det.” Den enda nackdelen som 

han ser med programmet är att lärarna måste använda sina privata konton i undervisningen. 

Han ser stora fördelar och uttrycker att det har underlättat för honom i yrket. Han säger att han 

använder det när de under lektionerna ska lyssna på musik eller diskutera musikgenrer. Han 

säger att det är en stor fördel att enkelt kunna bära med sig mycket musik ”tidigare var man ju 

tvungen om man gick till en sån lektion att ha en bunt CD-skivor med sig som man stoppar in 

i stereon. Alltså den direkta tillgången [knäpper med fingrarna] pedagogiskt är ju fantastiskt 

bra.” (Adam) 

 

Elevperspektiv på Spotify i skolan 

Genomgående genom alla elevintervjuer svarar svarpersonerna att de använder Spotify såväl 

privat som i skolan. Eleverna använder Spotify dels i musikundervisningen för att lyssna på 

låtar de ska arbeta med, öva till låtar från Spotify och vid lektionstillfällen använder eleverna 

Spotify som stöd vid instudering av stämmor och som källa till inspiration till ensemblen. Men 

eleverna använder även Spotify på lektioner som inte är kopplade till musikämnet. De använder 

Spotify för att få arbetsro på lektioner där de ska arbeta med eget arbete. Bertil beskriver hur 

han använder Spotify i skolan. Han lyssnar på musik på lektionerna och använder Spotify i 

ensembleundervisningen. Han berättar att han som sångare brukar gå iväg från lektionen med 

de övriga sångarna för att instudera sångstämmor. Då brukar sångarna lyssna på låten genom 

Spotify. Ett annat sätt Spotify används i skolan är som inspiration till skapande vid 

ensembleundervisning. Benjamin berättar hur de ofta vi ensemblelektionerna använder Spotify 

för att lyssna på originalinspelningar av de låtar de arbetar med för att hitta inspiration, samt 

för att se om de ska gör som de gör i originalet eller hitta på någon egen variant.  
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4.2.5. Ska mobiltelefonen få följa med in musiksalen? 

Mobiltelefonen är idag betydligt mycket mer än enbart en apparat för att ringa med. Dagens 

smartphones är fullproppade med funktioner som möjligheten att surfa på internet, epost, 

sociala medier, kamera, anteckningar, kalender och så vidare. Det finns även en mängd appar 

(applikationer) som är utformade för att fungera som stöd i musicerande. Med alla dessa 

möjligheter blir mobiltelefonen en medierande artefakt och skulle kunna vara till stort stöd i 

undervisningen, men med alla dessa möjligheter kommer även ett stort antal distraktioner. 

Huruvida mobiltelefonen ska vara i klassrummet eller ej är en het fråga på många skolor. I det 

här avsnittet redogörs några av de utsagor som svarspersonerna har lämnat gällande hur de 

använder mobiltelefonen i klassrummet. I citatet nedan diskuteras huruvida det är mobilförbud 

på lektionerna.  

Intervjuare: har ni förbud för den på skolan? 

Bertil: Nja…. 

Benny: inte förbud för den så. Men vissa lärare dom har en.. typ  en  ställ.. där man ska he 

telefonen. Det är inte alla som lyssnar.. läraren bryr sig inte heller.. så det har som bara 

blivit accepterat nu. (Bertil & Benny) 

Läraren Adam använder inte mobiltelefonen i sin undervisning i samma utsträckning som 

eleverna som deltagit i studien. Det enda som Adam säger sig ha använt sig av i undervisningen 

i mobilväg är en metronom med tap-tempo och en app där det går att spela piano på telefonen. 

Pianoapplikationen använder Adam som ett verktyg när har leder kör. Applikationen fungerar 

som ett substitut för stämgafflar. Metronom med tap-tempo har han använt för att knacka in 

tempot i låtar. Han har även använt det för att ta reda på hur många BPM (beats per minute) en 

låt går i. 

 

Elevernas användande av mobiltelefonen i skolan 

De elever som deltagit i studien använder mobiltelefonen mycket flitigt i sitt musicerande och 

i skolan. De använder telefonen som musikspelare, kunskapsbank, inspiratör, musiklärare, 

diktafon, anteckningsblock, notblad, metronom och stämmare. En av svarspersonerna använder 

mobilen som minneshjälp. Bianca använder mobilen för att göra anteckningar kring låtar, 

tonarter, form, texter och ackord. Hon spelar även in stämmor i mobilen för att inte glömma 

bort dem till nästa lektion. Bianca berättar:  
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Ja men främst typ spela in stämmor så man inte glömmer bort, typ när man har några 

stycken som ska lära sig en stämma och så spelar vi in den en gång och så kanske det är en 

vecka till nästa lektion, så vi ehh.. kommer ihåg den. (Bianca) 

I detta exempel blir mobilen en artefakt som hjälper henne att minnas, mobilen blir som ett 

”externt minne” för Bianca där hon kan lämna information som hon sedan kan hämta när hon 

behöver dem. Istället för att notera de stämmor som hon förbereder inför 

ensembleundervisningen kan hon spela in dem med sin telefon.  

 

Mobiltelefonen som notblock 

Att använda mobiltelefonen som plattform för att läsa charts, ackordskisser eller sångtexter när 

eleverna musicerar har berörts i alla elevintervjuer. Bertil beskriver hur han använder telefonen 

som ”ackordspapper”, noter och chart. Bertil berättar att han ofta hittar ackorden till en låt på 

internet. Han använder sedan dessa ackord när han ska spela till låten. Han använder då 

telefonen som ackordpapper genom att ställa telefonen på notstället och läsa ackorden direkt 

från telefonen. Bertil berättar:  

Ja, det är väl i så fall, du kan kolla på Youtube på telefonen.. och du kan.. hitta ackord på 

telefonen också.. ibland tycker jag, det är jävligt.. det gör jag faktiskt oftast när jag vill hitta 

ackord till en låt, att jag går in på internet söker upp ackorden, så ställer jag telefonen.. på 

pianot såhära, så har jag alla ackorden såhära, så sitter jag och spelar - å shit nu måste jag 

bläddra. Och så bläddrar jag lite och ja.. mm.. (Bertil) 

Bertil använder telefonen som en plattform där han kan läsa charts när han musicerar. 

Mobiltelefonen fungerar som en medierande artefakt där information kan hittas, lagras och 

instuderas. Han uttrycker att det är lättare att läsa från till exempel en dator men att det är för 

krångligt att ha datorn stående på pianot. Bertil berättar:  

det är ju lättare med en dator, fast det är ju ändå enklare att bara ta fram telefonen än att ta 

upp en dator. Om du har dator så kan du behöva sitta såhär åhh… kolla såhär åt sidan när 

du sitter och spelar.. sen är det lite läskigt att he upp en sån här macbook på pianot. (Bertil) 

 

Med många funktioner följer många distraktioner  

Vid intervjuerna får svarspersonerna frågan hur de ser på att använda mobiltelefoner på detta 

sätt vid lektioner med tanke på de distraktioner som finns i telefoner. Klarar de att stå emot 

frestelsen att gå in på Instagram, Snapchat eller skicka sms?  
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Intervjuare: det är ju väldigt vanligt att man använder läsplattor och liknande till det… hur 

tycker ni att det funkar med distraktionerna som finns i telefonen när ni använder den till 

ackord? Bara av nyfikenhet som blivande lärare hur mycket ackord tittar ni på?.. och hur 

mycket snapchat?  
Benny: Asså det är jätte jätte distraherande. Jag tycker inte att det borde vara en grej 

faktiskt. I så fall att skolan delar ut läsplattor. Det tycker jag låter som en bättre idé. Man 

tycker själv att man inte blir distraherad men man blir faktiskt det. Det är typ ba, så.. så.. 

fort det händer något i telefonen så vill man ju kolla, eller att man tänker på det ”vad kan 

det där va?”.. mm ja.. inte så smart.. (Benny) 

Benny säger att han vet att man blir väldigt distraherad av att använda telefonen till att läsa 

noter. Han beskriver att ”så fort det händer något” som till exempel en notis om ett meddelande 

på Snapchat eller Instagram blir han väldigt sugen på att se vad det är som hänt. Benny föreslår 

att skolan istället skulle köpa in surfplattor som kan delas ut till eleverna vid lektionstillfällen. 

Något som skulle kunna lösa problemet eftersom skolan då kan kontrollera vilka applikationer 

som finns på surfplattorna. En annan aspekt av att mobilen inte är optimal som ”ackordspapper” 

synliggörs i citatet av Bertil ovan ”så ställer jag telefonen.. på pianot såhära, så har jag alla 

ackorden såhära, så sitter jag och spelar - å shit nu måste jag bläddra. Och så bläddrar jag lite 

och ja.. mm..” Mobilens ringa storlek gör att den lämpar sig dåligt för den typen av användning. 

Vilket visar sig genom att Bertil säger att han måste bläddra flera gånger. Mobiltelefoners 

mångfacetterade användningsområden medför att mobiltelefoner kan påverka undervisningen 

på ett negativt sätt. 

 

4.3. Digitala verktyg - en källa till inspiration 

Ett återkommande tema i samtalen med svarspersonerna är hur de använder digitala verktyg 

som inspirationskällor. Digitala verktyg används för inspiration i allting från att bredda sitt 

musiklyssnade till att inspireras till att producera låtar på ett nytt sätt. Detta avsnitt kommer 

därför att delas in i följande delar Inspiration till musikskapande och Inspiration till 

musicerande. 

 

4.3.1. Inspiration till musikskapande 

Läraren Adam berättar att han har utformat en uppgift som han ger som uppstartsuppgift för de 

elever som läser första kursen i musikproduktion. Uppgiften går ut på att skapa en låt och 
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använda det loopbibliotek som finns i Logic. Genom att använda loopar kan eleverna med 

ganska små medel skapa en produktion som låter ”proffsigt”. Den här typen av uppgift menar 

Adam passar bra för de elever som inte är vana vid att spela och producera musik. Adam 

berättar: 

Ja men det, Absolut det gör vi! Ehh ganska mycket, det är ju ett sätt för mig – när jag börjar 

en musikproduktionskurs, när man har elever som kanske inte är jättesäkra på att sitta och 

programmera själv på en midiklaviatur. Så kan det va en såhär.. det blir ju som en, att man 

visar en helt ny fantastisk värld för dom. Alltså tänk, för det låter ju ganska proffsigt på en 

gång. (Adam) 

Adam använder looparna till stor del som ett verktyg för att eleverna tidigt ska kunna producera 

något som låter ”bra”. Adam säger ”Men rätt mycket för att –wow! Vad bra det låter på en 

gång. - Kan jag? för att bygga nått sorts digitalt-självförtroende för eleverna, så använder jag 

looparna” 

 

Bianca har läst musikproduktionskursen och beskriver det som att hon i arbetet med looparna 

lärde sig något nytt. Hon uttrycker också att hon i den här uppgiften lyckades skapa något hon 

inte kände sig missnöjd med. Bianca berättar: ”Ja! Jag tycker det, det var kul och det kändes 

som att det gav någonting. Alltså att man fick skapa någonting som inte blev skitdåligt typ, som 

man har känt förut”. Det här sättet att arbeta med musikproduktion och skapande av musik kan 

ses som ett sätt att inspirera till skapande. Genom att arbeta med loopar i Logic minskar behovet 

av förkunskaper för att kunna sätta ihop en låt som låter bra. Logic och loopbiblioteket fungera 

i det här fallet som ett ”stöttande” verktyg som stöttar upp den lärande för de förkunskaper hen 

eventuellt inte ännu behärskar och möjliggör att lektionens syfte ändå kan nås. Syftet med 

uppgiften är att eleverna utifrån sina visioner ska sätta ihop en låt och få den att låta ”proffsigt”. 

Genom att använda loopbiblioteket försvinner behovet av att den som spelar instrument besitter 

en viss typ av vana och kunskap på sitt instrument för att kunna spela in spår av en sådan kvalitet 

att det i slutproduktionen låter ”proffsigt”. Behovet av att bearbeta ljudfilerna minskar också 

drastiskt när eleverna utgår från loopar då ljudkvalitén på looparna är hög redan från start. 

Behovet av förkunskaper kring musicerande (spela instrument) och ljudteknik (mixa) 

försvinner och eleverna kan enbart fokusera på att sätta ihop ”delarna” till den låt de vill skapa. 

Eftersom eleverna med små medel kan skapa något som låter bra och får känna hur det känns 

att lyckas i en studio kan det leda till inspiration att fortsätta och i förlängningen leda till som 

Adam beskrev det ett ”digitalt självförtroende”. Genom att använda Logic på detta sätt medierar 

eleverna kunskaper kring musikskapande, produktion och låtars uppbyggnad. Genom att 
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använda Logics loopbibliotek som medierande artefakt, lär eleverna sig om musikproduktion 

och musikskapande utan att behöva skapa delarna som tillsammans bildar helheten.  

 

4.3.2. Inspiration till musicerande 

De elever som deltagit i studien har svarat att de använder digitala verktyg för att hitta 

inspiration till att musicera och utveckla sitt kunnande på de instrument de spelar. I ett av 

samtalen framkommer det att en av svarspersonerna håller Youtubes möjlighet att inspirera 

väldigt högt och har ganska låga tankar om den ”traditionella” musikundervisningens förmåga 

att inspirera. Bertil beskriver hur han tror att videor på Youtube är väldigt bra på att fånga folks 

intresse. I citatet pratar Bertil om instrumentlektioner på Youtube: 

 Jag tror att det är bra på att fånga folks.. intresse typ.. asså att det inte behöver bli så jäkla.. 

för annars kan jag tänka, om du vill lära dig spela piano typ, så börjar du gå till en.. 

pianolektioner på en gång, jag tror man hade tappat intresse, asså det är väldigt stor chans 

att man tappar intresse fortare för det. Jag tror absolut att jag hade gjort det, för känner sen 

jag börja gå lektioner i det har ju ba mitt intresse för det ba typ försvunnit typ. (Bertil) 

Bertil säger att han tror att om en person har ett intresse för att lära dig spela piano och direkt 

börjar med pianolektioner finns det en stor risk ett personen ifråga tappar intresse. Han menar 

att instrumentlektionerna på Youtube är bättre lämpade att möta detta intresse och att de 

inspirerar till att fortsätta öva.  

 

4.4. Digitala verktyg - Ett stöd i förberedelse inför 

lektioner  

Detta avsnitt handlar om elevernas förutsättningar för att förbereda sig inför ensemblelektioner.  

 

4.4.1. En musiklärares syn på möjligheten till att förbereda sig inför 

ensemblelektioner 

Adam berättar att på den skola som han arbetar har förhållningssättet till behovet av att få 

förbereda sig inför en ensemblelektion ändrats. Adam beskriver att det nog av tradition har varit 

så i den specifika praktiken (ensembleundervisning) att eleverna inte förväntas förbereda sig 

inför lektioner utan att lärandet sker i grupp direkt vid lektionstillfället.  
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Tidigare har nog av gammal tradition och hävd har man bara drällt in på en ensemblelektion 

och lärarn har kastat fram noterna, på papper. Ehh och sen ska man sätta sig in i musiken 

och bygga låten så att säga. (Adam) 

Adam har på sin skola märkt att det arbetssättet inte passar alla elever och kan göra 

ensemblesituationen till en otrygg situation om eleven inte känner att arbetssättet passar dem. 

Om eleven är ovan att spela i grupp, spela efter noter och inte är bekväm med att ta plats kan 

ensembleundervisning utifrån dessa premisser bli ganska ångestladdat. Därför har de på Adams 

skola beslutat att alla elever ska få möjlighet att förbereda sig genom att sätt sig in i materialet 

innan de börjar öva i grupp. Adam säger: 

Vi har bestämt helt enkelt – eller jag har bestämt på mina lektioner att innan vi spelar ihop 

så ska varje enskild individ få chans och möjlighet att sätta sig in i låten, utifrån sina 

förutsättningar. Ehh det gagnar ju även de duktiga eleverna i det här sammanhanget. Alltså 

man får kontroll på ett annat sätt och kanske mindre panik för ensemblesituationen.. 

(Adam) 

 

Elevinflytande eller färdigt kompendium? 

Ett upplevt problem som Adam påvisar är att ensembleämnets upplägg där eleverna ska ha 

inflytande över vilket material som ska behandlas försvårar arbetet med att ge eleverna 

materialet i god tid innan lektionen Adam säger: 

helst så skulle man, så ser ju världen inte ut att vi i början av hösten har plankat alla låtar 

färdigt och gjort allting så att vi bara kan lägga ut ett kompendium till eleverna – under det 

här året så ska vi spela dom här låtarna, och du ska göra det här och det här. Det är bara att 

du övar, det funkar inte så.. mycket är ju tidsrelaterat.. (Adam) 

Även om önskan finns att eleverna ska få materialet så att de kan förbereda sig innan första 

ensemblelektionen kan det vara svårt att uppnå på grund av de tidsramar som en musiklärare 

verkar inom. Adam berättar att han förutsätter att eleverna har en smartphone eller tillgång till 

dator där de kan lyssna på musiken de ska spela. Det möjliggöra att eleverna har möjlighet att 

gå iväg under lektionstid och arbeta med materialet i de mindre rummen som finns för eget 

övande. Det möjliggör att till exempel sångarna kan arbeta med sången samtidigt som 

rytmsektionen arbetar med något annat i ensemblesalen. Adam resonerar även hur det hade 

varit helt annorlunda premisser för 40 år sedan.  

Om man tänker på den resan.. skulle man ha kunnat göra så.. för 40 år sedan? Nee.. utan 

då – ta med dig Lp-skivan och gå ut haha. Utan det är nått vi tar förgivet, men som funkar 
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bra. Alltså att eleven själv kan använda den digitala värld vi finns i liksom. För att själv 

lyssna och sätta sig in.. (Adam) 

Behovet av förberedelse möts av att eleverna idag har teknik som möjliggör att de går iväg i 

mindre grupprum. Spotify och det material som Adam delar ut vid lektionerna blir verktyg som 

möjliggör för eleverna att öva och förbereda sig i ett övningsrum innan de tillsammans spelar i 

ensemblen. Här hamnar läraren Adam i ett dilemma där han till viss del måste väga vikten av 

att eleverna får materialet i god tid mot vikten av att eleverna får påverka vilket material som 

spelas. För att minska tiden som Adam behöver lägga på att förbereda material utgår Adam 

ifrån vad han kallar en ”grundplankning”. Det är en sida med text och ackord som han hittar på 

internet, han kontrollerar sedan att ackorden stämmer och skriver ihop ett papper där han 

förmedlar form, ackord och text till eleverna. Digitala verktyg får här en avgörande roll för att 

eleverna ska kunna förbereda sig inför ensemblelektionerna. Eleverna får under lektionstid gå 

iväg till övningsrum för att förbereda sig inför det gemensamma musicerandet som sker på 

ensembleundervisningen. Detta lärande sker genom de artefakter eleverna behärskar att 

använda på egen hand.   

 

4.4.2. Elevperspektiv på förberedelse inför ensemble 

De elever som deltagit i studien menar att det är deras eget ansvar att förbereda sig inför 

ensembleundervisningen. Bertil beskriver att de kan få materialet de använder på lektionen så 

att de kan öva hemma. Men i nuläget ser Bertil och Benny ett problem i att de har de 

ensemblelektioner det har varje vecka två dagar i följd. Vilket gör att de har lite tid att öva 

mellan lektionerna. I samtalet med Benny och Bertil diskuteras skillnaden mellan att spela själv 

eller i grupp. De upplever det som svårare att spela i grupp och att det tar längre tid att få ihop 

det när man spelar tillsammans med andra. Benny uttrycker att eftersom han inte har någon 

aning för hur det kommer att låta är det svårt att förbereda sig. 

Benny: Man har ju som ingen uppfattning om hur det kommer låta,  

Bertil: Ne. 

Benny: så det kommer som en chock när man ba kommer in 

Bertil: Mm.  

Bertil menar att det kan bli svårt att spela låten i en fast puls, vilket han menar är ett måste när 

man spelar i grupp. I det egna övandet kan det uppstå små pauser mellan ackorden, om det är 

ett ackordsbyte som är ”konstigt”. Benny menar att han i det egna övandet övar i ett helt annat 
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tempo än vad låten går i, som också gör det svårt att applicera det han lärt sig på egen hand i en 

ensemblesituation. Bertil berättar 

och ja kan bli lite så här.. annan… du sitter och spelar den.. i en helt annan..  asså.. bpm än 

vad det är tänkt typ.. och att, bpmet kan svaja lite grann.. när du sitter och tränar själv, för 

att du är osäker på ett konstigt ackordsbyte typ, så det kan bli små pauser typ asså medans 

du ska byta ett ackord, medans det får inte hända när man sitter och spelar allihopa.. (Bertil) 

Bertil och Benny beskriver att det blir svårt att överföra det som de övat på egen hand in i 

ensemblesalen. Bertil beskriver hur han i sitt eget övande till viss del bortser från puls när han 

övar, att han övar låten enbart i ett annat tempo eller lägger in ”micropauser” i ackordsbyten. 

När han sedan ska spela i en ensemble blir det fler parametrar att förhålla sig till vilket gör att 

övergången från det egna övandet till ensemble blir svår. Att Bertil och Benny uttrycker att 

övergången från det egna övandet till ensemblespel blir problematisk kan tolkas som att de inte 

besitter metoder och verktyg för att öva alla parametrar av samspel. Att vid det egna övandet 

inte förhålla sig till en fast puls utan att ”micropauser” uppstår mellan ackordsbyten vittnar om 

att det enbart är ackordsbytena som övas, delar av sampel som rytm, flöde och 

musikalisktuttryck uteblir. Att ”det kommer som en chock när man ba kommer in” (Benny) 

vittnar om att övergången från del (stämman) till helhet (låten) blir svår. Jag tolkar detta som 

att lyssningsdelen av samspel inte övas vid det egna övandet. Alltså att förhålla sig till andra 

instrument. Jag tolkar det som att Bertil och Benny i nuläget inte har metoder eller verktyg för 

att mediera dessa kunskaper. 

 

4.4.3. Förberedelse för ensembleundervisningen med stöd av Youtube  

Hur eleverna använder Youtube i sitt musicerande är ett frekvent återkommande tema i 

samtalen i det här avsnittet redogörs på vilket sätt. Bertil beskriver hur han med hjälp av en 

Synthesia-video förberedde sig inför en uppgift som eleverna gavs i ämnet musik i högstadiet. 

Med hjälp av videon lärde han sig spela ”Let It Be” och kunde framföra den på 

musikundervisningen där han kompade sig själv och sjöng. I exemplet fungerar videorna på 

Youtube som ett ”stöttande” verktyg där videon stöttar upp så att Bertil kan lära sig låten trots 

begränsade förkunskaper. Synthesia-videor, den typ av video Bertil använde, är en typ av 

förenklad notation där det faller en ”klutt” som landar på den tangent på pianot du ska trycka 

ned när ”klutten” prickar tangenten. Det kan liknas vid tv-spelet ”Guitar Hero”. Genom att 

använda artefakten lär Benjamin utifrån en bildvisuell lärometod. Flera av eleverna som deltagit 

i studien menar att de använder videor på Youtube av olika slag för att studera inför 
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ensembleundervisning. Eleverna uttrycker att de använder Youtube när det vill lära sig en låt 

”på riktigt”. Det kan indikera att eleverna upplever att ”på riktigt” är som det låter på skivan. 

Eleverna anger även tidsaspekten som en orsak till att använda Youtube-videor då de snabbare 

kan lära sig låten om de visuellt ser hur de ska spela. Youtube-videor används som en artefakt 

var igenom eleverna medierar kunskaper om materialet de ska spela. Eleverna uttrycker hur de 

genom att använda Youtube som ett medierande verktyg kan höja ”kvalitén” på låtarna de 

spelar i ensemblen. Genom att använda Youtube som artefakt möjliggörs en mer noggrann 

instudering av materialet än vad eleverna behärskar utan artefakten. 

 

4.4.4. Google 

Alla svarspersoner i studien använder Google för att hitta ”chords” till låtar. De använder alltså 

internet för att hitta ackord och text till låtar de ska spela. De vittnar om att ackorden sällan 

stämmer men att de använder dem som ”grundplankningar” något att utgå ifrån i 

plankingsarbetet. En av de avgörande orsakerna till att de använder internet till detta är 

tidsaspekten. De använder internet som ett verktyg för att minska förberedelsetiden för att 

kunna spela en låt.  

 

4.5. Digitala verktyg som kompgrupp  

I detta avsnitt berörs de teman som framkommit i intervjuerna gällande backing tracks och 

metronomer.  

4.5.1. Backing tracks  

Eleverna som deltagit i studien har alla använt sig av olika typer av backing tracks eller 

karaokeversioner i sitt eget musicerande. Eleverna använder också Spotify för att spela till låtar. 

Syftet med att använda backing tracks är för eleverna oftast att ha ett komp att improvisera över 

eller spela till. En av svarspersonerna Benjamin berättar att han vid ett tillfälle inför en 

ensemblelektion skapade ett eget backing track att öva till då de bytt tonart på låten de spelade 

på lektionen. Han fann det svårt att förbereda sig då han skulle spela ett gitarrsolo på låten och 

han upplevde att han inte kunde öva i originaltonart för att sedan transponera på lektionen. 

Genom att skapa ett eget backing track möjliggjorde Benjamin att kunna öva till en klingande 

bakgrund trots att låten skulle framföras i en annan tonart än de inspelningar som fanns på 

Spotify och andra musiktjänster. Backing tracket används som verktyg för att förbereda sig 
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inför ensemblelektionen. Genom att öva till backing tracket medierade Benjamin kunskap kring 

vilket toninnehåll han kunde använda sig av vid improvisationen. Backing tracket som 

medierande verktyg möjliggjorde även för Benjamin att komponera ett solo på egen hand, på 

detta vis höjde han enligt egen utsago hur låten lät i ensemblen. Det möjliggjorde att fokus vid 

ensemblelektionerna inte behövde hamna på att Benjamin skulle lära sig att improvisera i den 

nya tonarten. Utan att samspel och musikalisktutryck kunde få vara i fokus. 

4.5.2. Metronom kontra trummaskin 

Intervjuare: det är svårare att använda metronom än typ en trummaskin?  

Bertil: Mm, mm, mm  

Benny: Än typ en trummaskin  

Intervjuare: Varför är det de då? 

Benny: Jag vet inte det känns ba inte lika naturligt…. 

Bertil: Jo.  

Benny: det är väl för att man är ovan förmodligen, men asså..  

Bertil: Mm  

Ett tema som återfanns i alla intervjuer som genomförts i studien är att svarspersonerna föredrar 

att spela till en trummaskin, loop, backing track eller drummerfunktionen i Logic istället för att 

spela till en metronom. Svarspersonerna uttrycker att det är mycket svårare att spela till en 

”klick” metronom än till ett trumkomp. Adam brukar uppmuntra de elever som är i behov av 

att öva på att hålla en puls att spela till en loop eller ett backing track. Looparna eller backing 

tracken fungerar som verktyg var igenom eleverna medierar kunskaper kring puls och rytm. 

Adam råder sällan eleverna att öva till en metronom. Han menar att anledningen till att det blir 

svårt att spela till ett ”klick” är att man inte känner underdelningen samt att ingen känsla 

förmedlas via klicket. Om du spelar till ett trumkomp eller trummis är det mer än enbart tempot 

du får. Trummisen förmedlar en känsla och ger dig underdelningen som gör att du hamnar rätt. 

Intervjuobjekten menar att backing tracks, och trummaskiner fungerar som mer effektiva 

verktyg för mediering av kunskaper kring puls och rymt. Två svarpersoner säger dock att de 

använder en metronom i det egna övandet.  

 

4.5.3. Möjligheten att ändra tempo och pitch 

Det finns stora fördelar med att kunna sänka tempot på en låt när man övar. Några av eleverna 

som deltagit i studien använder olika digitala verktyg som gör det möjligt att ändra tempo på 

en Mp3-fil eller en låt på Spotify. Bertil har använt den funktion som finns på Youtube för att 
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sakta ned videos, genom att sänka tempot kunde Bertil se hur hen spelade snabba och krångliga 

partier. Ett annat sätt att sänka tempot på en låt är att öppna den i Logic där du sedan kan sänka 

tempot. Benjamin brukar använda Logic för att sänka tempot på låtarna för att sedan kunna 

planka harmonik och melodier. I exemplet fungerar Logic som ett medierande verktyg för att 

öva/lära sig hur man spelar låtarna men även för att öva gehör. Genom att sakta ned materialet 

i till exempel Logic, fungerar Logic som ett stöttande verktyg som möjliggör att eleverna kan 

på egen hand studera in ett material som utan verktyget skulle vara för komplext att lära sig på 

egen hand. Ingen av svarspersonerna hade använt det program som jag presenterade Amazing 

Slow Downer. 

 

4.6. Digitala verktyg som medierande verktyg 

I detta avsnitt berörs de teman som återfanns i intervjuerna gällande digitala verktyg som 

medierande verktyg. 

 

4.6.1. För och nackdelar med att använda digitala verktyg vid musicerande 

I detta avsnitt berörs de för och nackdelar som svarspersonerna ger uttryckför vid intervjuerna. 

En nackdel som framkom i intervjuerna ligger i de digitala verktygens ”stöttande” natur, genom 

att vissa verktyg möjliggör för den som använder dem att istället för att instuderingen sker via 

en rent auditiv lärandesituation som t.ex. plankning av en låt, sker det via visuella 

inlärningsmetoder som tabulatur och videor på Youtube. Detta leder till att den som använder 

sig uteslutande av videor och tabulatur får ganska begränsade erfarenheter av instudering av 

material genom sitt gehör. Benjamin säger:  

Ehhm.. det är både och, är det, faktiskt. Man lär ju sig använda programmen och asså 

Youtube och sånt där det är ju ett stort hjälpmedel men samtidigt så.. ja och i det så kan 

man ju se att jo nog blir man ju bättre på att spela av att lära sig låtar från Youtube och sånt 

där va men, då istället så tappar man ju på andra fronter. Om man ser förr i tiden dom som 

satt och bara, bara lyssna och försökte härma efter, då har ju dom, dom får ju bättre gehör 

så är det ju. Det är därför jag nu försöker att inte kolla så mycket tabs och sånt, utan jag 

försöker i den utsträckning det går ta ut det på gehör, men ibland så är man ju för dålig helt 

enkelt. Så då måste man ju kolla någonting men.. ja, och det är där jag ser den största 

nackdelen med att använda, asså att det finns så mycket hjälpmedel.. det är väl det, asså 

man får ganska mycket gratis. Fast då kan man ju däremot lägga allt fokus på bara själva 

spelandet.. (Benjamin) 
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Bianca håller med om att gehöret blir lidande av att det finns så många hjälpmedel. Men hon 

nämner även att det nog finns verktyg för att öva gehöret. Hon menar att det både hjälper och 

stjälper att använda dessa verktyg. I exemplet ovan fungerar tabs och Youtube som stöttande 

verktyg, genom att använda dessa verktyg kan Benjamin och Bianca lära sig låtar som de på 

egen hand skulle ha svårt att lära. Ett av de områden där verktygen stöttar upp är att gehöret 

inte är avgörande för att eleverna ska veta vilka toner de ska spela och när. Detta instrueras 

genom videon och/eller tabs. Materialet presenteras bildvisuellt, textvisuellt och auditivt. 

Informationen blir den samma men eleverna kommer åt den på ett annat sätt. Det skulle kunna 

liknas vid hur läsutvecklingen skulle påverkas av att enbart hämta information via ljudböcker.  

 

En genväg till det klingande 

En fördel med att musicera med stöd av digitala verktyg är att startsträckan till det klingande 

kortas ned. Alltså hur hög tröskel det är innan den lärande kan materialet på ett sådant sätt att 

det kan spelas tillsammans med andra. I exemplet diskuterar Benny och Bertil kring huruvida 

de tror att dessa digitala verktyg gynnar lärandet i musik eller inte.  

Benny: Jag skulle säga hjälper 

Bertil: det tror jag också.. det är typ att.. jo det gör det nog.. 

Benny: Fast du kommer bara bli irriterad och hålla på. Det är någonting som inte fungerar. 

Bertil: jag tror det.. du behåller.. intresset på det på ett annat sätt typ.. asså att i just det här 

med att, på ett väldigt lätt sätt kan lära dig att spela, spela, vilket är det du vill göra, du vill 

ju spela alltså när man börjar.. ehhm, det var någon.. ehh gitarrlärare på Framnäs. Som 

tränar på samma ställe som jag, som sa att det.. finns. Så sjukt bra.. tekniskt duktiga 

gitarrister nu för tiden.. när Yngwie kom var han ju helt sjuk för den tiden.. men nu finns 

det ju 20 i Piteå som kan spela som Yngwie kan, och det är ju tack vare internet och sånt.. 

Både Benny och Bertil menar att tillgången till dessa digitala verktyg gynnar lärandet i musik. 

Bertil menar att motivationen för att lära dig ökar genom att använda dessa verktyg. 

jag tror det.. du behåller.. intresset på det på ett annat sätt typ.. asså att i just det här med 

att, på ett väldigt lätt sätt kan lära dig att spela, spela, vilket är det du vill göra, du vill ju 

spela alltså när man börjar.. (Bertil) 

I citatet kopplar Bertil samman att verktygen möjliggör att musicerandet väldigt snabbt blir 

musikaliskt, att genom att använda verktygen kortas vägen till ”spelandet” ned vilket enligt 

Bertil är det hen som börjar spela ett instrument vill göra. Bertil menar att på så sätt motiveras 

han till övning genom att använda dessa digitala verktyg. De digitala verktygen fungerar som 

stöttande artefakter och sänker behovet av förkunskaper för att ha möjlighet att lära sig en låt. 
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Genom att nyttja Youtube som en medierande artefakt sker lärandet både genom auditiv- och 

bildvisuell lärandemetod. Bertil berättar att han i ett samtal med en lärare på en 

musikfolkhögskola fått höra att det idag finns otroligt många ”tekniskt” duktiga gitarrister. På 

ett sätt som det inte funnits tidigare. Sagda lärare och Bertil tror att det är tillgången till dessa 

digitala verktyg som ligger till grund för denna utveckling.  

 

4.6.2. Kunskap om eller kunskap genom digitala verktyg en lärares 

perspektiv. 

I detta avsnitt berörs huruvida svarspersonen anser att nyttjandet av digitala verktyg i 

musikundervisning och det egna musicerandet leder till kunskaper om hur man använder de 

digitala verktygen eller om det leder till mediering av kunskaper i musik. Ett tema som återkom 

i samtalen var hur eleverna genom att använda digitala verktyg får möjlighet att göra de 

teoretiska praktiskt. I exemplet beskriver Adam hur han använder Logic i undervisningen. Han 

använder det till inspelning och musikproduktion men även i gehörs- och musiklärakursen, där 

eleverna får sitta med sina datorer och midikeyboards och lyssna på harmonik. Adam säger:  

Alltså för du har ju massa syntar, du kan koppla teori till ett midiklaviatur.. Så det blev ju 

som ett instrument. Via Logic ett instrument som eleverna kunde sitta med hörlurar. Känna 

harmo.. ackordstoner och sådär. Så vi använder det även gemumässigt, arrangering och 

komposition och musikproduktion det är väl dom tre kurserna vi har det . (Adam)  

I den här situationen fungerar Logic som ett medierande verktyg, genom att arbeta i Logic får 

eleverna en möjlighet att möta musikteori från ett gehörstraderat perspektiv. Genom att eleverna 

på egen hand sitter och lyssnar och spelar, medierar de kunskap inom musikteori och 

gehörslära. Om de kopplar samman hur t.ex. en tersstämma ”låter” med hur den i noter ser ut 

möjliggör de att eleverna bräddar sina kunskaper kring stämföring. Logic möjliggör för 

eleverna båda att se det som de spelat in och även att höra stämmorna i olika instrument. Syftet 

för lektionerna är att eleverna ska lära sig musikteori och gehörslära, en väg att göra det är att 

t.ex. undersöka hur två sångstämmor förhåller sig till varandra igenom att använda Logic som 

medierande artefakt och låta eleverna spela stämmorna och höra dem i ett musikaliskt 

sammanhang. Genom det medierar eleverna hur det saker de lärt sig teoretiskt klingar.  

 

Det gehörstraderade komponerandet 

Ett annat tema som var återkommande i samtalet med Adam är hur det genom att nyttja digitala 

verktyg i undervisningen möjliggör för eleverna att öva de gehörstraderade komponerandet. 
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Adam låter eleverna arbeta i Logic för att öva det ”gehörstraderade komponerandet” när 

eleverna ska undersöka och utveckla hur de rent praktiskt skriver och komponerar musik. Adam 

säger:  

Ehh men det är bra verktyg att komma åt det gehörstraderade komponerandet på kan man 

väl säga. När man ska utgå från ens egna önskningar om hur man vill att det ska låta och 

när det bygger på gehör, gehörstraderat istället för notationstraderat då är det ju fantastiskt. 

(Adam) 

Valet av format/plattform för lärandet påverkar ”vilket” lärande som sker. Vilket verktyg som 

används påverkar vilken kunskap eleverna medierar. Logic fungerar i exemplet som ett verktyg 

för eleverna att mediera kunskap kring de ”gehörstraderade komponerandet”. Genom att arbeta 

med att spela in låtar fungerar Logic som ett medierande verktyg för komposition. Om Adam 

där emot skulle ha låtit eleverna arbeta i Musescore skulle resultatet (kompositionerna) blivit 

något annat. Eleverna skull troligtvis även mediera en annan typ av kunskap, till exempel 

kunskap hur fyrstämmig sats skrivs enligt konstens alla regler.  

 

4.6.3. Kunskap om eller kunskap genom digitala verktyg ett 

elevperspektiv.  

Ett tema som framkommer i intervjuerna med eleverna gällande digitala verktyg som 

medierande artefakter för musik var huruvida nyttjandet av digitala verktyg vid inlärning av 

musik har positiv inverkan på utfallet eller ej. I exemplet som följer diskuterar Benny och Bertil 

huruvida de medierar kunskap i musik genom att använda dessa program och appar. Eller om 

de enbart lär sig att använda programmen?  

Intervjuare: men hur påverkar de här programmen och tillgången till dom här programmen.. 

ehh erat lärande? Och vilket lärande tänker ni är det som sker? Är det att ni lär er använda 

programmen eller lär ni er musik genom att använda programmen? 

Benny: Mmm. Jag kan tänka mig att det finns jättemycket så här musikteori-grejer på 

Youtube. Som man inte använder, det finns där men man använder det inte. Så det tror jag 

man skulle börja utnyttja mer. 

Bertil: aa.. fast du.. man har ju lärt sig betydligt mer om musik när man började här.. och 

vi fick börja undervisas i det. Asså det.. jämfört med.. man hade ju ingen koll”  

Benny: det är ju för att man skiter i det..”  

Bertil: du kan ju va.. skit bra på.. på att spela gitarr tekniskt, kan verkligen sätta ett jävligt 

svårt solo på gitarr.. och sen ändå inte kunna ett piss och inte ha någon förståelse för musik 
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överhuvudtaget.. så ja tror att.. lektioner och teori är ganska.. asså.. underskattat man blir 

jäkligt mycket.. du får som en annan förståelse för musik, när man börjar här och börjar ha 

musikteorilektioner. 

Benny menar att det finns jättemånga musikteorivideor på Youtube som han anser att han borde 

utnyttja mer. Vilket han i sin tur tror skulle leda till djupare kunskap av musik. I samtalet är det 

begreppet ”musikteori” inte enbart kopplat till ämnet musikteori utan som ett verktyg för att 

kunna musicera på sitt instrument och tillsammans med andra. Benny menar att möjligheten att 

”lära sig” genom digitala verktyg beror på viljan att lära sig ”på riktigt”. Han uttrycker vidare 

till svar på Bertils utlåtande om att han kan betydligt mycket mer nu än när han började på 

estetiska linjen att det beror mycket på ointresse, med Bennys ord ”det är ju för att man skiter i 

det..”. Benny gör här i diskussionen ovan ett likhetstecken mellan musikteori och kunskap i 

musik. Att musikteorin fungerar som ett verktyg för musicerande på en högre nivå. Bertil menar 

att han har lärt sig betydligt mycket mer om musik sedan han börjat studera på estetiska 

programmet. Han säger ”aa.. fast du.. man har ju lärt sig betydligt mer om musik när man 

började här.. och vi fick börja undervisas i det. Asså det.. jämfört med.. man hade ju ingen koll” 

Benny antyder att det inte beror på begränsningar i Youtube som medierande verktyg i 

musikundervisning utan att intresset för att lära sig på djupet saknas ” det är ju för att man skitit 

i det..”. Bertil fortsätter med att beskriva att man kan vara jättebra på att spela gitarr utan att ha 

med hans ord ”förståelse för musik”. Han menar att du idag kan lära dig att spela ”jävligt svåra” 

solon på gitarr genom Youtube men att du enbart lär dig att spela solot. Bertil säger: 

 du kan ju va.. skit bra på.. på att spela gitarr tekniskt, kan verkligen sätta ett jävligt svårt 

solo på gitarr.. och sen ändå inte kunna ett piss och inte ha någon förståelse för musik 

överhuvudtaget.. (Bertil)  

 

Bertil fortsätter med att säga att han tror att du får en ”annan” förståelse för musik när du börjar 

ta lektioner i musikteori. Han uttrycker också att han tror att det är underskattat. Värt att notera 

är att både Benny och Bertil gör en direkt koppling till att ”lära sig musik” är synonymt med de 

teoretiska kunskaperna kring musik. Alltså att den teoretiska kunskapen kring musik är direkt 

avgörande för att ”kunna” musik.  Men i samtalet framkommer det att det handlar om vilka 

skalor som till exempel går att improvisera med över en given harmonik och hur man kan 

använda det i praktiken. I diskussionen mellan Benny och Bertil framgår det att Bertil är av 

åsikten att du når en djupare kunskap i musik genom att undervisas i musikteori kontra enbart 

lär dig musicera med stöd av videor på Youtube. Denna åsikt bottnar i hans egna erfarenheter 

av de positiva effekterna undervisning i musikteori haft på Bertils egna musicerande. Benny 
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menar att det inte är formatet Youtubevideor som gör att den djupa kunskapen uteblir utan 

lärandesubjektets ovilja att lära sig musikteori. Vilket visar sig i Bennys kommentar ”det är ju 

för att man skiter i det..”. Bertils utlåtande: ” du kan ju va.. skit bra på.. på att spela gitarr 

tekniskt, kan verkligen sätta ett jävligt svårt solo på gitarr.. och sen ändå inte kunna ett piss och 

inte ha någon förståelse för musik överhuvudtaget..” kan tolkas som att Bertil menar att de 

kunskaper som en skaffar sig via videor på Youtube inte behöver vara applicerbara i ett annat 

sammanhang. Alltså att kunskapen inte är nog väl förankrad hos eleven för att hen ska kunna 

approprierat kunskapen.  

  

Lära sig låtar eller musik  

Benny och Bertil fortsätter i sitt samtal att diskutera huruvida de lär sig låtar eller att spela sitt 

instrument genom att använda Youtube videor som tutarials eller syntesiavideor. 

jag lärde mig spela låtarna.. jag lärde mig inte att spela piano.. nej nej absolut inte.. asså för 

att det var ju aldrig att man kunde.. sitta och improvisera någonting utan det var verkligen 

att man lärde sig spela bara låtarna.. aaa.. det är en intressant fråga faktiskt, för nu när man 

lärt sig lite teori kan man ju sitta improvisera. En ackordgång men ett coolt plock-grej som 

låter tio gånger snyggare än låtarna, jag lärde mig att spela ”let it be” ba (nynnar på let it 

be kompet).” Intervjuaren ”mm” Bertil: ”Växelbas typ aa. Du lär dig som inte spela 

instrument på det sättet.. faktiskt tycker jag.. (Bertil) 

Bertil menar att han inte lärde sig spela piano utan att han enbart lärde sig låtarna. De kunskaper 

som han lärde sig genom att använda Syntesiavideor på Youtube som ett medidierande verktyg 

menar han inte är applicerbara i andra sammanhang än just i den låt han lärt sig, alltså starkt 

knutet till den specifika praktiken. Han säger att han inte kunde sitta och improvisera utan bara 

kunde spela låtarna. ” .. asså för att det var ju aldrig att man kunde,.. sitta och improvisera 

någonting utan det var verkligen att man lärde sig spela bara låtarna” (Bertil). Någonting som 

Bertil anser har förändrats sedan han började ta musiklektioner och framförallt lägger han tyngd 

på musikteoridelen. Bertil menar alltså att du lär dig instrumentet på ett annat sätt om du enbart 

lär dig igenom Synthesia-videor via Youtube, en ytligare kunskap som inte är applicerbar i 

andra kontext än i den specifika praktiken den är inlärd för. Lärandet som sker genom 

Synthesia-videor menar Bertil inte resulterar i appropriering av kunskapen alltså att kunskapen 

blir hans egen. 

 

Benny delar Bertils bild av huruvida eleverna genom att använda digitala verktyg som Youtube-

videor lär sig att spela låtar eller lär sig instrumentet, att det ligger ett stort fokus på låtarna. 
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Benny menar också att det inte behöver vara något problem då det är det man brinner för när 

man börjar spela ett nytt instrument, att lära sig spela låtar. 

Intervjuaren: är det liksom, att lär man sig spela, lär man sig spela till Youtubevideos eller 

lär man sig spela gitarr? 

Benny: Ja men det är väl samma sak där egentligen. Man fokuserar väl mer på låten än vad 

man egentligen håller på, vad är det för skala man spelar och vilka toner är det? Det skiter 

man som i, man vill ju bara lära sig låten och bli klar.  

Intervjuaren och Bertil: Mm  

Benny: ”det är ju lite vad man är ute efter, om du verkligen vill lära dig så finns det ju där 

för dig..  

Intervjuaren och Bertil: Mm  

Benny: ”det är som ta eget initiativ och vad vill jag lära mig typ.. 

Benny säger precis som Bertil att det är ett större fokus på att lära sig själva låten än att lära sig 

musik i stort. 

Ja men det är väl samma sak där egentligen. Man fokuserar väl mer på låten än vad man 

egentligen hålla på, vad är det för skala man spelar och vilka toner är det? Det skiter man 

som i man vill ju bara lära sig låten och bli klar. (Benny) 

Benny menar att vilket lärande som sker beror på vilket lärande han vill ska ske. Han menar att 

om han vill lära sig på djupet finns informationen att hitta. Benny menar inte att det digitala 

verktyget är utformat på ett sådant sätt att lärandet handlar mer om att lära sig låtar istället för 

instrumentet. Utan det är han som önskar att använda det på ett sådant sätt. 

det är ju lite vad man är ute efter, om du verkligen vill lära dig så finns det ju där för dig.. 

Intervjuaren och Bertil: ”Mm” Benny: ”det är som ta eget initiativ och vad vill jag lära mig 

typ.. (Benny & Bertil) 

 

Värt att notera är att Bertil och Benny använder Youtube och internet väldigt mycket i sitt 

musicerande Bertil ”alltså överlag.. 90% av alla låtar jag har lärt mig är ju via internet på något 

sätt. ” Bertil använder digitala verktyg som Synthesia-videor och Tutorials, med Tutorial videor 

menar Bertil videor där det är någon som instruerar hur en låt spelas. Ofta med en kamera över 

klaviaturen där det syns hur personen spelar samtidigt som hen förklarar vad hen gör. Bertil 

menar att han ganska snabbt upptäckte att han kunde lära sig låtar genom sitt gehör utan stöd 

av videor på Youtube. Alltså att han tränat upp färdigheter med hjälp av videos, och att han 

ganska snabbt kunde applicera de kunskaperna även utan videor. Det han lärt sig genom videor 

använde han för att spela andra låtar, efter sitt gehör.  
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man.. jag började ganska snabbt.. gehör.. asså träna grejer, för jag hade datorn här och så 

hade jag pianot där, så jag satt ju vid det som hela tiden. Om det var någon loading screen 

i något spel så började jag ”kling kling kling” klinka på det. Och så lärde jag mig ganska 

snabbt att.. ehhm.. hitta asså såhära, man behöver inte alltid gå in på internet varje gång för 

att se hur en melodi gick, man börja kunna hitta själv åhh. Så jaa.. träna upp det ganska 

snabbt. (Bertil) 

Bertil har även om han inte känns vid det själv medierat kunskap kring musik genom att 

använda digitala verktyg till den punkt att han inte behöver verktygen för att fortsätta sitt 

lärande. Det han medierat genom artefakten (videor på Youtube) kan han nu använda utan det 

digitala verktyget och på så vis fortsätta sitt lärande. I Bertils fall verkade Youtube som en 

medierande artefakt som han lärde sig spela piano och musik igenom till den grad att han 

approprierat kunskapen.  

 

5.  Diskussion 
Syftet med denna studie är att få kunskap kring hur digitala verktyg skapar förutsättningar för 

elever att på egen hand förbereda sig inför ensembleundervisning, samt undersöka synen på 

användandet av digitala verktyg i musikundervisningen från ett lärarperspektiv och ett 

elevperspektiv. För att undersöka detta har en intervjustudie med en musiklärare och fyra elever 

genomförts. Sammanlagt har tre kvalitativa forskningsintervjuer gjorts. Datan har analyserats 

deduktivt utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på digitala verktyg som medierande 

artefakter. Resultatet belyser forskningsfrågorna:  

 

• Hur ser läraren och eleverna på användandet av digitala verktyg vid undervisning respektive 

egenstudier?  

• Vilket lärande upplever läraren och eleverna sker vid användandet av digitala verktyg som 

stöd i musikundervisningen och det egna musicerandet?  

• Kan digitala verktygen hjälpa den individuella instuderingen så att det gemensamma kan 

lyftas/sättas i fokus och musikaliska aspekter på musicerande kan få komma till uttryck. 
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5.1. Metoddiskussion 

Att använda en halvstrukturerad forskningsintervju för insamling av data har passat studiens 

syfte som var att undersöka intervjuobjektens tankar kring och erfarenheter av digitala verktyg, 

det vill säga deras upplevda bild av ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). En halvstrukturerad 

karaktär har använts för intervjuerna som utgått ifrån förutbestämda teman och frågor. 

Intervjuobjektens svar har fått styra intervjuns utveckling. Det resulterade i att 

intervjuobjektens tankar kring ämnet kom till uttryck även då tankarna frångick de 

beröringspunkter som fanns med i intervjuguiden.  

 

Eleverna intervjuades i par vilket möjliggjorde för eleverna att föra en diskussion med varandra 

istället för att enbart redogöra för sina åsikter. Denna metod stämmer överens med det 

sociokulturella perspektivets syn på tänkande: att tänkande inte enbart sker ’internt’ utan även 

har kommunikativa aspekter alltså att vi gemensamt kan tänka i en grupp (Säljö, 2000).  

 

En aspekt som kan ha påverkat kvalitén på datan negativt är min ovana som intervjuare. Vid 

transkriptionsprocessen av intervjuerna märktes att jag vid flera tillfällen missade att följa upp 

utsagor som kunde ha mynnat ut i beskrivningar av intresse för studien. Valet att använda bilder 

vid intervjuerna ledde till intressanta data. Många av intervjuobjekten mindes på vilket sätt de 

använde de digitala verktyg som presenterades. Intervjuobjekten illustrerade hur de gjorde när 

de använde drummerfunktionen i Logic och på vilket sätt de skapade, delade och hittade 

spellistor i Spotify genom att peka och förklara med hjälp av bilderna. Detta ligger i linje med 

Säljös (2005) teori om bilder som medierande verktyg ”vi använder bilder för att det vi säger 

och skriver skall bli än mer begripligt.” (s.161).  

 

Urval 

Studiens ringa antalet intervjuobjekt gör det svårt att dra generella slutsatser utifrån studien. 

Trots det anser jag att resultatet kan användas i andra situationer än i det specifika fallet. De 

metoder och användningsområden av digitala verktyg som presenteras i den här studien 

exemplifierar hur digitala verktyg kan användas i undervisning. Studiens urval av informanter 

kan problematiseras ytterligare utifrån att eleverna som deltagit i studien själva anmält intresse. 

Risken med en sådan urvalsgrupp ligger i att det blir en homogen grupp av intervjuobjekt. Då 

finns det en risk att det enbart är elever som brinner för användandet av digitala som verktyg 
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anmäler intresse. Läraren som förmedlade information mellan mig och informanterna gav inga 

indikationer på att dessa elever stack ut på något sätt i sitt förhållande till digitala verktyg.  

 

Om det genomfördes en likadan studien på en annan skola skulle intressanta jämförelser mellan 

de olika praktikerna kunna göras. I likhet med Backmann Bisters (2009) studie där hon 

observerar hur tre musiklärares undervisning kan ses som olika praktiker där lokala regler och 

traditioner råder. Att undersöka hur olika praktikers lokala regler påverkar lärandet genom 

digitala verktyg skulle kunna ge intressanta resultat. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

Resultatet är analyserat utifrån den syn på lärande som finns i det sociokulturella perspektivet, 

där den lärande tolkar omvärlden genom medierande artefakter för att i förlängningen 

appropiera kunskapen och göra den till sin egen (Säljö, 2000). Empirin har förklarats genom 

begrepp kopplade till det sociokulturella perspektivet. Om tolkningen skulle utgå från en annan 

teoretisk ansats skulle resultatet troligtvis bli något annat än det resultat som presenteras i denna 

studie. 

 

5.2.1. Användandet av digitala verktyg vid musikundervisning och 

egenstudier  

I studiens resultat presenteras och tolkas lärarens respektive elevernas tankar kring användandet 

av digitala verktyg i musikundervisning och egenstudier. Resultatet visar på både positiva och 

negativa effekter av att använda sådana verktyg vid musikundervisning och egenstudier. 

Effekternas art skiljer sig mellan lärarens respektive elevernas utsagor, även om det också finns 

likheter. Studien visar att många av de kompetensområden som begreppet digital kompetens 

innefattar enligt Janssen et al. (2013) återfinns hos deltagarna i studien. Alla deltagarna 

använder digital teknik i sin vardag och besitter kunskap om hur digitala teknik ska användas 

på ett korrekt sätt. Läraren vittnar om hur han använder digitala verktyg för lärande och hur han 

genom digitala verktyg förbättrar kvalitén på sitt arbete. Han visar även en förståelse för hur 

digital teknik påverkar samhället. Att den aktuella skolan förser varje elev med en bärbar dator 

med licenser till den programvara som avvänds vid musikundervisningen visar på en vilja att 

möjliggöra för ett mobilt skarvlöst lärande (Wong & Looi, 2011). Elevernas nyttjande av 

digitala verktyg som används vid undervisningen är inte bundet till skolans lokaler eller en viss 
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tid. Licenserna är dock bundna enbart till den bärbara dator som tillhandahålls av skolan alltså 

knutna endast till en av de digitala enheter eleven har tillgång till.  

 

Studien visar  ur ett lärarperspektiv hur digitala verktyg fungerar som medierande artefakter 

(Jakobsson, 2012; Mars, 2009; Säljö, 2000, 2005) som leder till appropriering (Jackobsson, 

2012; Säljö, 2005) av kunskap har en positiv effekt på musikundervisning; hur digitala verktyg 

kan effektivisera förberedelsen av material inför ensembleundervisning; hur digitala verktyg 

möjliggör för att öva det gehörstraderade komponerandet; hur digitala verktyg kan fungera som 

extra stöd för de elever som är i behov av det; hur lärandet genom användandet av digitala 

verktyg sker genom flera olika inlärningsmetoder (Boström, 1998) samt hur digitala verktyg 

förenklar kommunikationen med eleverna då den sker ur ett digitalt kontext, alltså att skolan 

befinner sig i samma kontext som eleverna. Prensky (2010) påvisar vikten av detta.  

 

De positiva effekterna ur ett elevperspektiv är att digitala verktyg fungerar som medierande 

artefakter som leder till appropriering av kunskap vid egenstudier; hur digitala verktyg fungerar 

som källa till information och material; hur digitala verktyg verkar för att göra material 

greppbart utifrån de förkunskaper eleverna besitter i ämnet; hur digitala verktyg fungerar som 

en förlängning av minnet för att lagra information såsom stämmor och ackordsföljder; hur 

digitala verktyg ger inspiration till övande samt hur digitala verktyg möjliggör att inlärningen 

sker via flera olika inlärningsmetoder. En av i eleverna använder mobiltelefonen som ett externt 

minne vid musikundervisningen där eleven sparar stämmor, ackord, texter och arrangemang. 

Detta stämmer överens med Säljös (2000) beskrivning av hur vi tänker genom artefakter. Med 

hjälp av mobilen som medierande artefakt kan eleven lagra information som hon behöver 

minnas i för att sedan plocka fram det när informationen behövs. 

 

De negativa effekterna av att använda digitala verktyg i undervisningen ur ett lärarperspektiv 

bottnar i det anspråk på tid implementeringen av digitala verktyg i undervisningen tar, samt att 

den ”pedagogiska vinningen” (Adam) med de digitala verktygen ibland uteblir då de digitala 

verktygen inte är nog intuitiva. De negativa effekterna av digitala verktyg vid egenstudier och 

musikundervisning ur ett elevperspektiv är att vissa delar av musicerandet inte övas i lika stor 

utsträckning, som gehörsträning, samt att de teoretiska aspekterna av musicerande hamnar i 

skymundan: Fokus hamnar på låtar istället för på musicerande. 
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Digitala verktygs i avsaknad av egenvärde 

Studien visar att läraren inte ser något egenvärde i de digitala verktyg han använder. Värdet för 

undervisning ligger i hur de digitala verktygen fungerar som medierande artefakter varigenom 

kunskapsutveckling i musik sker. Detta överensstämmer med Wests (2009) åsikt att fokus i 

musikundervisningen ska ligga på musiken, men att digitala verktyg kan användas som ett 

medel för att främja musikundervisningen.  

 

Noter som medierande verktyg 

Studien visar att ingen av informanterna använder sig av notskrift i någon större utsträckning 

vid musikundervisning eller egenstudier. Resultatet visar att alternativa varianter av notskrift 

som tabulatur eller chords (ackord) utskrivna från internet används av elever och lärare som 

skriftliga verktyg. De material som delas ut på lektionerna grundar sig ofta på och har liknande 

form som de ackordsutskrifter som informanterna själva hittar på internet, denna form av 

notation liknar den typ av ackordsbeteckning som Nilsson (2002) beskriver där läsaren får en 

större frihet över hur materialet ska spelas. Ackordspapper används vid undervisningen som 

”koordinerande redskap” (Säljö, 2005, s.164). Säljö (2005) beskriver att notskrift som artefakt 

kräver ganska omfattande övning för att bli meningsfull.  

 

5.2.2. Lärandet genom digitala verktyg i musikundervisningen och i det 

egna musicerandet  

Studiens resultat visar att läraren upplever att det lärande som sker vid användandet av digitala 

verktyg dels är att eleverna lär sig använda de digitala verktygen och dels att eleverna lär sig 

musik genom dessa verktyg. Digitala verktyg som medierande artefakter visar sig genom att 

musikskapande sker med hjälp av Logic’s loopbibliotek. I undervisningen medieras kunskaper 

om låtskrivande, låtars formdelar och musikproduktion. Definitionen av ’mediering genom 

artefakt’ är enligt Mars’s (2016) när syftet med att använda verktyget inte är att lära sig använda 

verktyget i sig utan att lära sig något annat genom användningen av verktyget. 

 

Studiens resultat visar att eleverna anser att en nackdel med att lära genom digitala verktyg är 

att de digitala verktygens ”stöttande” natur gör att vissa parametrar av musicerandet inte övas 

lika mycket. Detta leder till att den som uteslutande använder sig av videor och tabulatur får 

begränsade erfarenheter av instudering av material genom sitt gehör. De digitala verktygen som 
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eleverna i studien använder saknar en avtrappning av stödet i takt med att den lärandes 

kunskaper utvecklas, vilket Luckin (2010) lägger stor vikt vid hos ett stöttande (scaffolding) 

verktyg. De digitala verktygen ger alltså samma stöd oberoende av hur mycket kunskaper den 

lärande besitter.  

 

Youtube som medierande verktyg 

Studien visar att eleverna använder videor på Youtube som medierande artefakt för 

musicerande. Youtube används både som stöd för det egna musicerandet och för förberedelse 

inför ensemblelektionen. Studien visar hur en av intervjuobjekten approprierat hur han spelar 

piano genom att använda videor på Youtube som medierande artefakt. Eleverna vittnar om hur 

de höjer kvalitén på de låtar som de spelar vid ensemblen genom att använda Youtube. 

Användandet av Youtube som en medierande artefakt möjliggör att lärande sker via flera olika 

inlärningsmetoder (Boström, 1998, 2004) som det auditiva, bildvisuella och textvisuella sinnet. 

Boström (1998) menar att lärandet främjas av att flera olika sinnen används. Resultatet i den 

här studien visar liknande tendenser. Backman Bister (2014) observerade där elever använde 

Youtube som medierande artefakt för instudering av material inför musiklektioner. I den 

studien var användande av Youtube som medierande artefakt initierad av musikläraren. I 

föreliggande studie initierades användandet av Youtube som medierande artefakt av eleverna 

själva. Detta stämmer med Prensky (2010) som menar att ungdomar idag initierar lärande på 

egen hand genom digitala verktyg, lärandet drivs av deras egna intressen. Resultatet i denna 

studie stämmer överens med den beskrivningen, många av elevutsagorna vittnar om att det är 

en önskan om att spela till exempel en viss låt som driver lärandet framåt och motiverar eleverna 

att fortsätta.  

 

Studiens resultat visar att eleverna menar att det lärande som sker genom att använda Youtube 

som medierande artefakt till viss del ger en ytlig kunskap som inte är applicerbar utanför den 

sociala praktik där lärandet sker. Det teoretiska kunskaperna kring musicerande uteblir enligt 

eleverna när de använder Youtube som medierande verktyg för musik. En av eleverna menar 

dock att det beror på att intresset hos den lärande inte är att lära sig teoretiska kunskaper. Detta 

stämmer med Prensky (2010) som menar att det egna intresset driver lärandet. Fokus hamnar 

på att lära sig låtar istället för att lära sig musik. Detta uttrycks i följande citat: 

du kan ju va.. skit bra på.. på att spela gitarr tekniskt, kan verkligen sätta ett jävligt svårt 

solo på gitarr.. och sen ändå inte kunna ett piss och inte ha någon förståelse för musik 

överhuvudtaget.. så ja tror att.. lektioner och teori är ganska.. asså.. underskattat man blir 
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jäkligt mycket.. du får som en annan förståelse för musik, när man börjar här och börjar ha 

musikteorilektioner. (Bertil) 

Eleverna vittnar om att eftersom den teoretiska kunskapsutvecklingen uteblir, blir kunskaperna 

svåra att applicera i ett annat kontext. Detta stämmer med Backman Bisters (2014) teori om hur 

notskrift och musikteori fungerar som ”brobyggare” (s. 145) till musik utanför den specifika 

praktiken.   

 

Resultatet i studien visar att läraren inte ser så stor vinning i att använda Youtube som stöd vid 

ensembleundervisning. Detta vittnar om att han ser på musikämnet utifrån en musiskämnessyn 

där skapande och uttryck får stort utrymme i undervisningen (Hanken, & Johansen, 2013). 

Läraren lägger större vikt vid samspel, uttryck och skapande än vid rent speltekniska aspekterna 

av ensemble. Materialet anpassas utifrån ensemble och utifrån elevernas kunskapsnivå vilket 

stämmer överens med det lärandeobjekt Asp (2015) kallar ’det flexibla undervisningsinnehållet 

som lärandeobjekt’. 

 

Youtube som substitut för musikläraren  

Studiens resultat visar att eleverna till viss del likställer den information som kan hämtas från 

instrumentlektioner via Youtube, med den information de får vid instrumentlektioner i skolan. 

Den enda skillnaden resultatet visar är möjligheten till direkt återkoppling vid fysiskt lärarledda 

lektioner. Detta stämmer med Säljö (2000) där han beskriver hur skolans roll i lärandet 

förändras allt eftersom skolans ”informationsförsprång” (s. 241) hämtas in.  

 

5.2.3. Från färdighetsträning till fokus på musikaliska aspekter av 

musicerande 

Resultatet i denna studie visar hur digitala verktyg kan användas för att ensemblelektionerna 

ska få handla om samspel och musikaliskt uttryck istället för ren färdighetsträning. Ett av 

intervjuobjekten redogör hur han för att kunna förbereda sig inför ensembleundervisning spelat 

in ett backing track för att kunna öva en låt i rätt tonart. Något han enligt egen utsago gjorde 

för att inte behöva ta tid från ensemblelektionen. Metoden att använda backing tracks för att 

öva improvisation beskriver även Webster (2009). Resultatet visar vidare hur läraren 

uppmuntrar elever att öva till backing tracks eller trummaskiner i de fall eleverna visat svårighet 

att förhålla sig till en puls och spela tight med de övriga eleverna i ensemblen. Vidare beskrivs 

hur intervjuobjekten använder Youtube som medierande verktyg för att lära sig materialet ”på 



 69 

riktigt” för att på så vis höja det musikaliska uttrycket i ensemblen. Informanterna menar att de 

kan lära sig låtarna mer troget originalet genom att använda videor på Youtube än vad de skulle 

förmå utan verktyget. Youtube och internet stämmer till viss del in på den beskrivning av ett 

stöttande verktyg som Luckin (2010) anger där målet är att möjliggöra för användaren att lösa 

ett problem (lära sig låten) som användaren inte skulle ha möjlighet att göra på egen hand, samt 

att motivera till fortsatt övande. Det digitala verktyget saknar dock förmågan till återkoppling 

och anpassning till användarens utveckling och kunskapsnivå.  

 

5.3. Studiens implikationer för lärare i skolan 

Genom att synliggöra hur läraren och eleverna använder digitala verktyg som medierande 

artefakter vid musikundervisning kan modeller för hur digitala verktyg kan implementeras i 

undervisningen utformas. Genom att ta del av denna studie kan lärare och elever få idéer och 

inspiration till att använda digitala verktyg i undervisning och vid egenstudier. Att undersöka 

vilka digitala verktyg elever använder som medierande artefakter vid kunskapssökande och 

kunskapsutveckling kan vara av vikt genom att lärare på så sätt får kännedom om vilka 

kunskaper elever redan besitter. Resultatet visar att en av styrkorna med till exempel Spotify 

som digitalt verktyg i musikundervisningen är att elever ofta använder Spotify privat och därför 

redan besitter en viss kunskap om hur programmet fungerar. Det kan liknas vid Prensky (2010) 

som menar att skolan måste befinna oss i samma kontext som eleverna. Att synliggöra vilka 

digitala verktyg elever använder vid egenstudier ger även indikationer på vilket sätt elever är 

vana att lära. Elever som är vana att vid instudering av musik använda digitala verktyg som 

Youtube, använder flera olika inlärningsmetoder (Boström, 1998) vid lärande. Att ta detta i 

åtanke vid utformning av undervisningsmaterial kan resultera i att lärandeprocessen kommer 

närmare det eleverna känner igen. 

 

5.4. Förslag på vidare forskning 

En intressant aspekt av den empiri som samlades in vid intervjustudien var hur intervjuobjekten 

användande Spotify. Intervjuobjekten beskrev att de lyssnade på musik genom Spotify 

majoriteten av sin vakna tid. Spotify används i skolan dels som medierande artefakt i 

musikundervisningen, dels för att filtrera bort störande ljud när eleverna arbetar på egen hand i 

andra ämnen. Att undersöka hur detta informella lärande enligt Gullbergs (2002) definition 
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påverkar det musikaliska kunnandet, hur Spotify i detta fall verkar som en medierande artefakt 

för musikinlärning är ytterst intressant.  

 

Ett annat intressant fokus för kommande studier vore att genomför en fältstudie där digitala 

verktyg introduceras för elever under handledning och att undersöka hur de digitala verktygen 

verkar som medierande artefakter när de används i sin fulla potential. 
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Bilaga 1: 

Forskningsstudie om användandet av digitala verktyg i 

ensembleundervisning.  
Jag heter Björn Fahlander och utbildar mig till ämneslärare med inriktning musik vid Luleå 

Tekniska Universitet. Jag håller på att skriva mitt examensarbete där jag genomför en studie i 

hur digitala verktyg används i ensembleundervisning. Fokus i studien kommer att ligga på hur 

digitala verktyg används vid egenstudier. Med digitala verktyg menar jag program och appar 

för t.ex. inspelning, musik- och videotjänster och metronomer. Jag söker därför efter lärare och 

elever som undervisar eller läser Ensemble med körsång och som vill delta i studien.  

 

Deltagande i studien innebär att ni vid en intervju delar med er av era erfarenheter och tankar 

kring användandet av digitala verktyg som stöd för ensembleundervisning och ensemblespel. 

Intervjun kommer att ta mellan trettio minuter och en timme. Intervjuerna kommer att spelas 

in. Materialet kommer att transkriberas (skrivas ned) och enbart transkriberingarna av 

intervjuerna kommer att redovisas i materialet. I materialet kommer ni som svarspersoner samt 

den skola ni arbetar/studerar vid att ges ett fiktivt namn. 

 

Att delta i studien är frivilligt och ni kan välja att avbryta ert deltagande i studien även efter 

intervjun är genomförd genom att kontakta mig och meddela att ni inte längre önskar att 

medverka.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Björn Fahlander  

Mail: Kontaktuppgifter borttagna 

Student, Musiklärareutbildningen vid Luleå Tekninska Universitet  

 

Handledare: 

Susanna Leijonhufvud  

Mail: Kontaktuppgifter borttagna  

 



 

Jag medger härmed att jag tagit del av informationen ovan och lämnar informerat samtycke 

till att intervjuas kring mina erfarenheter och tankar kring användandet av digitala verktyg vid 

ensembleundervisning och ensemblespel. Jag godkänner även att en ljudupptagning av 

intervjun spelas in.  

 

 

Underskrift:   ______________________________ 

 

 

 

Namnförtydligande: ______________________________ 

 

 

 

Ort/datum:  ______________________________ 

  



 

Bilaga 2: 

Intervjumall lärare:  

Intervjumall: 

 

Intervjufrågor till musiklärare angående användandet av digitala 

verktyg i ensembleundervisning 
 

1. Kan du beskriva din arbetssituation idag? 

 

2. Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat?  

 

3. Använder du några digitala verktyg i din undervisning?  

 

4. Hur ser du på användandet av digitala verktyg i musikundervisning? 

 

5. Hur ser du på möjligheten för elever att förbereda sig inför lektioner i ensemble? 

 

6. Känner du igen det som visas på någon av bilderna?  

 

Vad används programmet eller liknande program till?  

 

Använder du programmet eller liknande program privat?  

 

På vilket sätt?  

 

Använder du programmet eller liknande program i din undervisning?  

 

På vilket sätt? 

 



 

Vilka för- och nackdelar upplever du finns för lärande genom att använda programmet eller 

liknande program? 

 

 

 

7. Använder du något annat digitalt verktyg i ditt musicerande eller i din undervisning? 

 

På vilket sätt?  

 

8. Hur påverkar lärandet anser du sker genom att använda dessa verktyg? 

Lär sig eleverna använda verktygen och/eller påverkar det musikinlärningen? 

 

Bild 1: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Bild:2 

 

Bild 3: 

 

 

Bild 4:    Bild 5: 

 

 

 

 

Intervjumall Elever: 



 

 

 

1. Vilket program läser ni? 

 

2. Vilken klass går ni i?  

 

3. Hur länge har ni hållit på med musik?  

 

4 .Vilket/vilka instrument spelar ni?  

 

5. Vad lyssnar ni på för musik på fritiden? 

 

6. Vilken musik föredrar ni att spela? 

 

7. Hur ser du på möjligheten att förbereda dig inför ensembleundervisning?  

 

På vilket sätt?  

 

8. Känner ni igen något av det som visas på bilderna?  

 

Använder ni det programmet/saken privat? 

 

På vilket sätt? 

 

Använder ni det programmet/saken i skolan? 

 

På vilket sätt? 

 

Använder ni det programmet/saken när ni musicerar? 

 

På vilket sätt? 

 

9. Använder ni några andra program/appar när  ni musicerar/övar/lyssnar på musik?  

 



 

På vilket sätt? 

 

10. Använder ni några andra program/appar vid musiklektionerna? 

 

På vilket sätt? 

 

11. Hur påverkar lärandet anser du sker genom att använda dessa verktyg?  

Lär sig eleverna använda verktygen och/eller påverkar det musikinlärningen? 
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