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Titel: Arbete med digitala verktyg i musikundervisning – En intervjustudie om hur 

musiklärare arebetar med digitala verktyg i musikundervisning 

 

English title: Working with digital tools in music education - An interview study about 

how music teachers work with digital tools in music education 

 

Abstrakt 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur fyra musiklärare i grundskolan arbetar med 

digitala verktyg i musikundervisning. Syftet är även att undersöka vilka digitala verktyg 

som används i musikundervisningen samt hur mycket tid musiklärare avsätter för 

arbetet med digitala verktyg. Undersökning genomfördes med hjälp av semistruktuerade 

intervjuer som metod. Som teoretiskt ramverk användes didaktikens frågor och 

musikdidaktik. Resultatet påvisar att samtliga lärare som intervjuades arbetar med 

digitala verktyg i någon form i sin undervisning. Det som skiljer sig är hur 

undervisningen sker, vilka digitala verktyg som används och på vilket sätt, samt hur 

mycket tid lärarna avsätter för arbetet med digitala verktyg i musikundervisning. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Jag är en musiklärarstudent som studerar på Linnéuniversitet i Växjö samtidigt som jag 

arbetar som musiklärare på en F-9 skola i Sydsverige. Jag har, sedan mer än tjugo år 

arbetat med musikproduktion och har ett stort intresse av digitala verktyg för 

musikskapande och musikaliskt arbete. Mycket har förändrats sedan jag började arbeta 

med datorbaserat musikproduktion. Teknologier utvecklades mycket och blev samtidig 

billigare. Detta påverkar även skolans arbete och resulterar i förändrade läroplaner med 

växande fokus på det digitala arbetet. Numera är skolorna utrustat med personliga 

datorer för lärarna och i många skolor har eleverna fått varsin iPad eller Google 

Chromebook i ett skolsyfte. Även läromaterial och läroböcker från förlag som Gleerups 

har digitaliserats och kan nås via nätet.  

 

Att arbeta med digitala verktyg i musikundervisning kan betyda en mängd olika saker. 

Som musiklärare betyder digitalisering i första hand att erbjuda elever möjlighet till 

arbete med digitala verktyg för musikskapande. Som resultat av dagens teknologi finns 

det även möjlighet för elever att skriva och producera musik. Det kräver inte längre 

mycket dyr apparatur utan kan göra datorbaserat, vilket är en standard för 

musikproduktion. White (2015) skriver att “the majority of today’s small studios are 

based on conventional Windows PC or Apple Mac computers running DAW (Digital 

Audio Workstation) software” (White, 2015:12). Vad White (2015) menar är att det är 

vanlig idag att arbeta med musikproduktion på en sedvanlig dator, det vill säga en 

Apple Mac eller Windows PC. Numera finns det inte bara DAW-program som är helt 

kostnadsfria utan även DAW-program som är molnbaserat, det vill säga DAW-program 

som inte behöva installeras på hårdvara utan kan nås via internet. Detta inte bara 

erbjuder möjligheter för alla musikintresserade eller låtskrivare att spela in eller 

komponera egen musik utan erbjuda även möjligheten till musikproduktion och digitalt 

musikskapande i ett skolsyfte. 

 

Vidare kan arbetet med digitala verktyg i musikundervisning handla om 

datoranvändning för att söka eller spela av låtar, för att titta på musikvideos eller även 

för att söka information om hur vissa låtar kan spelas. Digitalisering i 

musikundervisning betyder möjligheter för eleverna att vara kreativ, att kunna arbeta 

självständigt och att få en viss insikt i vad det betyder att vara låtskrivare eller 

musikproducent idag. Detta är av stor betydelse då skolans roll idag är att fostra 
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framtidas entreprenörer, vilket enligt Skolverket (2019) ska genomsyra all 

undervisning.  

 

Det som är intressant för mig som musiklärare är hur andra musiklärare arbetar med 

digitala verktyg. Det finns inget skriven i styrdokument om just hur stor andel av 

musikundervisning ska vara med fokus digitala verktyg eller hur själva undervisningen 

ska ske. Det finns inga anvisningar kring vilka digitala verktyg som ska användas i 

musikundervisningen heller. Därför syftar denna studie till att hitta svar på just dessa 

frågor. Det finns redan mycket forskning i området. Det finns även studentuppsatser 

som söker svar för likvärdiga frågor. Denna studie ska därför syfta till att bidra med ny 

information inom ämnet, det vill säga med en undersökning om vad fyra musiklärare i 

Sydsverige berättar om vilka digitala verktyg de använder i musikundervisning, om hur 

de arbetar med digitala verktyg i musikundervisning samt om hur mycket tid de avsätter 

för arbete med digitala verktyg i musikundervisning. 
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2   Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på hur fyra musiklärare i grundskolan arbetar med digitala verktyg i 

musikundervisning. Syftet är även att undersöka vilka digitala verktyg som används i 

musikundervisningen av dessa musiklärare samt hur mycket tid dessa musiklärare avser 

för arbetet med digitala verktyg. Följande frågor ligger till grund för denna studie: 

 

Hur arbetar fyra musiklärare i grundskolan med digitala verktyg i musikundervisning? 

Vilka digitala verktyg använder dessa musiklärare i musikundervisning? 

Hur mycket tid avsätter dessa musiklärare för arbete med digitala verktyg? 
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3 Bakgrund 

Följande kapitel handlar om bakgrunden till denna studie. Kapitlet är indelat i två 

underrubriker. Dessa är styrdokument och begreppsförklarning. Arbetet med digitala 

verktyg i musikundervisning är fast förankrade i styrdokumenten. Då denna studie 

syftar till att bland annat ta reda på hur lärarna arbetar med digitala verktyg i 

musikundervisning, anses det därför viktigt att ta upp styrdokument i detta kapitel. För 

att förtydliga begrepp som genomsyrar uppsatsen finns även avsnitten 

begreppsförklarning med i kapitlet. 

 

3.1 Styrdokument 

Arbetet med digitala verktyg i musikundervisning nämns redan i Kursplaner och 

betygskriterier 2000, som också kallas för KPL 2000 och är den reviderade utgåvan av 

LPO 94, som begreppet IT. IT anses då som ett nytt verktyg som “erbjuder nya 

möjligheter till lärande, kommunikation, musicerande och skapande /.../”, vilket 

“innebär att även elever utan färdighet på instrument självständigt kan arbeta med 

musik, såväl genom eget komponerande som för att lära sig olika delar av ämnet” 

(Skolverket, 2008:46).  Användandet av begreppet IT från KPL 2000 omformulerades 

sedan i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, som kallas 

för LGR11, till digitala verktyg. Arbetet med digitala verktyg är nuförtiden fast 

förankrat i samtliga ämnen. Redan i avsnitten skolans uppdrag skriver Skolverket att 

“elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik” och att 

“utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens 

och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket, 2019:7–8). I 

förhållandet till kursplanen i ämnet musik så utgår det redan i syftet att “genom 

undervisning ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskap att använda röst, 

musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika 

musikaliska former och sammanhang” (Skolverket, 2019:157). I årskurs 4–6 så har 

arbetet med digitala verktyg framför allt ett syfte för ljud- och musikskapande. I 

årskursen 7–9 så ökar syftet i arbetet med digitala verktyg. Då ska digitala verktyg även 

erbjudas för inspelning och bearbetning av musik.  
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3.2 Begreppsförklarning 

I detta avsnitt förklaras tekniska begrepp som genomsyrar denna studie.  

 

3.2.1 Hårdvara (fysiska datorsystem) 

Alexis Meshkit är ett elektronisk trumset av märke Alexis. Ett elektroniskt trumset liknar 

oftast ett vanligt trumset, det vill säga att samtliga delar av ett trumset finns med. Dock 

funkar ett elektroniskt trumset mer som en kontrollenhet då den fångar slag som sedan 

skickas vidare till en modul som transformerar informationen till ljud. 

 

Apple Performa 5200  är en Macintosh persondator av märke Apple som släpptes år 

1995. 

 

Chromebook är en beteckning för en bärbar dator som innehåller Chrome OS av märket 

Google. Dessa datorer är utvecklade för molnlagring och molntjänster. Det finns även 

möjlighet till att installera appar på enheten. 

 

iRig är en adapter som möjliggör anslutning av exempelvis gitarr, elgitarr eller elbas till 

iPad och iPhone, det vill säga Apple iOS-enheter. 

 

Ljudkort eller audio interface nämns av White (2015) som “device for digitising audio 

and sending it to a computer as data” (White, 2015: 331) White (2015) menar även att 

majoriteten av så kallade ljudkort kan till och med ta audio från datorer och skickar den 

tillbaka som analogue. Dessa enheter kallas för bi-directional eller full-duplex (White, 

2015: 331). 

 

MIDI-keyboard - MIDI betyder Musical Instrument Digital Interface. En keyboard är 

ett instrument som används och låtar som ett piano. White (2015) definierar begreppet 

MIDI-keyboards som ett fysiskt instrument som kan överförra digital information till 

MIDI-data (White, 2015: 336). 

 

MIDI-syntar kan bäst beskrivas som MIDI-keyboard med förinstallerad ljud. 

 

Roland XP10 Synthesizer är en digital-synt med förinstallerade, samplade ljud.  
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Stormembransmikrofon också kallas för kondensatormikrofon som enligt Nicklasson 

(2006) sammansättas av två tunna metallplattor med litet avstånd till varandra. Den ena 

metallplatten är rörlig och kallas för membran (Nicklasson, 2006: 26).  Fördelen men 

stormenbransmikrofonen är dess sensitivitet som ”ger ett exaktare och naturtrognare 

upptagning av ljudet”, vilket gör den ideal för inspelning av röst och akustiska 

instrument (Nicklasson, 2006: 26). 

 

3.2.2 Mjukvara (programvara/ datorprogram) 

Audacity är ett gratis program för ljudinspelning och ljudredigering. 

 

Audio Hijack Pro är ett ljud-verktygsprogram av Rogue Amoeba som bland annat 

möjliggör ljudinspelning från andra programvaror. 

 

Bandlab är ett gratis DAW-program av märke Cakewalk som är internetbaserad. 

Programmet användas genom att nå webbsidan och helt utan behov av nedladdning och 

installering. 

 

Cubase Score är en datorprogram som möjliggör användaren att skriva in noter och 

sedan spelar upp dessa med hjälp av MIDI-ljud. 

 

DAW-program - Begreppet DAW står för Digital Audio Workstation och den används 

för att beskriva datorprogramvara som används för att spela in och redigera ljud. 

 

Garageband är ett gratis DAW-program som används med Apple Mac och iOS-enheter 

som iPad eller iPhone 

 

gitarrackord.org - Detta är en webbsidor som kan användas för att leta upp ackord to 

populära låtar. Nuförtiden är webbsidan inaktiv. 

 

Guitar Hero - Guitar Hero är ett populärt musikspel för Playstation, Nintendo och 

Xbox. Spelkontrollen är i form av en gitarr. 

 

Logic Pro är ett professionellt DAW-program utvecklad för användning med Apple 

Mac datorer.  
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Pro Tools är ett professionellt DAW-program som först utvecklades av Digidesign. 

Nuförtiden produceras och säljas programmet av märke Avid. 

 

Youtube är en videodelningstjänst av märke Google då användaren kan ladda upp och 

dela med sig videos, samt kommunicera och ge feedback till andra användare. 

 

3.2.3 Övriga begrepp 

Effekt – se processorer 

 

Inspelning - Begreppen kan definieras som att spela in och lagra ljud genom att skriva 

den på hårdvara.  

 

Ljud definieras av Nicklasson (2006) som ”svängningar i luften” som skapar vågrörelser 

eller så kallade ljudvågor (Nicklasson, 2006: 338).  

 

Loopar - White (2015) definiera loopar som “/.../segment of audio that can be repeated 

continually in a musically meaningful way, such as a bar of drums” (White, 2015: 336). 

Med detta menar White (2015) att loopar är färdiginspelade ljudsegment som kan 

repeteras och sättas ihop för att skapa ett beat eller musikaliskt stycke. 

 

Processorer – Nicklasson (2006) definiera begreppet processorer som att ”lägga på 

efterklang” genom att ”processa signalen” (Nicklasson, 2006: 97). Det finns två 

kategorier av processorer. Den ena är effektprocessorer, som till exempel reverb och 

delay, och den andra handlar om dynamiska processorer, som till exempel kompressor 

och limiter (Nicklasson, 2006: 97). 

 

Redigering - Ljudredigering handlar om att bearbeta ljud som spelades in på hårdvara. 

Detta kan exempelvis ske genom att klippa in eller bort audio eller MIDI, kopiera audio 

eller MIDI eller lägga på processorer på inspelningen.  
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4 Tidigare forskning om digitala verktyg i 

musikundervisning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning med fokus på arbetet med digitala verktyg i 

musikundervisning. Kapitlet är indelat i tre underrubriker. Dessa är digitala verktyg som 

lärplattform och kommunikationsmedel, digitala verktyg för musikskapande och digitala 

verktygs påverkan på musikundervisning. 

 

4.1 Digitala verktyg som lärplattform och kommunikationsmedel 

Ericsson och Lindgren (2010) skriver om användandet av digitala verktyg i 

musikklassrummet och om hur användning av digitala verktyg för musiklyssning och 

som lärplattform bidrar till att skapa god kommunikation mellan elever och lärare. 

Författarna beskriver närmare användandet av digitala verktyg, eller tekniska redskap, 

som kan kopplas till elevernas fritid eller hemmiljö (Ericsson & Lindgren, 2010:68). I 

detta sammanhang nämner författarna YouTube, musikmobilen, musikwebbsidor och 

Guitar Hero. YouTube anses då inte bara som ett redskap för musiklyssning utan även 

som lärplattform som ger eleverna möjlighet till att lära sig spela låtar. Spelet Guitar 

Hero beskrivs som ett slags redskap för urval av låtar som ska spelas i 

ensembelspeltillfällen. Musikmobilen däremot beskrivs av författarna som att ha en 

legitimerande funktion. Med detta menas att eleverna använder den i musikundervisning 

för att visa och spela av låtar som de identifierar sig med, låtar som de tycker om. Här 

handlar det om det goda mötet mellan lärare och elever.  Ericsson och Lindgren (2010) 

skriver i detta sammanhang att användning av musikmobilen har då en positiv påverkan 

på elevernas och lärarens kommunikation om och respekt för varandras musikaliska 

preferenser (Ericsson & Lindgren, 2010:69). Författarna pratar även om vikten att 

erbjuda eleverna möjligheten att styra vad som ska läras och på vilket sätt för att 

samtidigt bemöta dagens skolideologi som handlar om demokratiska processer. 

 

Tobias (2015) tar upp hur musikaliskt lärande, med fokus på arbetet med digitala 

verktyg som lärplattform, möjliggör för eleverna att sammanfoga sina musikaliska 

upplevelser i och utanför skolan. Författaren tar även upp hur arbetet med digitala 

verktyg påverkar elevernas engagemang och delaktighet i skolan. Tobias (2015) 

undersöker tre enstaka elever och tre grupper av elever på högstadiet. Eleverna deltar i 

ett STC program (Songwriting and Technology Class) i USA. Studien undersöker 
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elevernas musikaliska engagemang, delaktighet och erfarenheter i STC:n och även 

utanför skolan. Studien beskriver ett skolprojekt som omfattar musikaliskt skapande, 

musikproduktion och framträdande med egna kompositioner. Eleverna i studien erbjuds 

tillgång till ett flertal akustiska och elektriska instrument, mikrofoner samt digitala 

verktyg som MIDI-keyboards, datorer och ett professionellt DAW-program, Pro Tools. 

Tobias (2015) menar att undervisning alltid är formell men att lärarna kan skapa miljöer 

då eleverna kan lära sig på ett informellt sätt (Tobias, 2015: 2019). Tobias (2015) 

beskriver då arbete med digitala verktyg som lärplattform. Författaren menar att det är 

underlättande för lärare. I detta fall hjälpte läraren bara med tekniska problem. Annars 

fick de jobba självständigt och söker den information de behöver på nätet för att sedan 

kunna genomföra uppgifterna. Författaren menar även att en övervägande del av elever 

som var involverade i projekten fick sina praktiska musikaliska kunskaper i musik 

genom att lyssna på musik, genom att titta på Youtube-videos och genom att använda 

musikwebbsidor som megakult.com (Tobias, 2015:24). Detta som framkom i studien är 

att detta arbetssätt hade positiv påverkan på elevernas engagemang. Författaren då 

identifierar två huvudfaktorer. Den första handlar om vilka erfarenheter eleverna har av 

att spela på instrument och vilka digitala mjukvaror eleverna använder utanför skolan. 

Den andra handlar om elevernas användning av och erfarenheter med populärmusik. 

Resultatet påvisar att arbetet med digitala verktyg som lärplattform erbjuder smidiga 

övergångar mellan deras musikaliska engagemang och lärande både i och utanför 

skolan.  

 

4.2 Digitala verktyg för musikskapande 

Nilsson (2002) skriver om musikskapande med digitala verktyg. I sin studie undersöker 

han hur några elever i årskurs två skapar musik med digitala verktyg till bilder av 

landskap, vatten, porträtt och Kandinsky. Musiken skapades med hjälp av 

notredigeringsprogrammet Cubase Score 3.02 och synthesizern Roland XP10, med 128 

olika ljud och sju olika programmerade trumsets, tillsammans med Apple Performa 

5200-datorer med 15-tums skärmar. Eleverna började sitt arbete med att spela på synten 

med hörlurar på. När de har kommit på en musikalisk idé som passade till bilden, 

gjordes en inspelning på datorn. Enligt författaren framkommer exempel av musikalisk 

form och struktur i elevernas arbete. Detta kan visa sig bland annat genom “exempelvis 

olika delar i ett musikstycke, perioder” och “genom att stycket har ett slutfall eller en 

avlutning i form av en coda” (Nilsson, 2002:162). Författaren konstaterar att “många 
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barn har en profilerad kulturell praktik i vilken olika typ av skapande som ett personligt 

uttryck ingår i särskilt hög grad, exempelvis genom teckningar, berättelser, sport eller 

liknande” och att “en sådan vana att uttrycka sig genom skapande kan liknas vid en 

slags workshop, där musikskapandet nu fick en egen plats jämte redan etablerade 

uttrycksformer (Nilsson, 2002:190). Resultaten påvisar olika fenomen vid 

musikskapandet. Dessa är dator och synten, fantasier och känslor, musiken och 

uppgiften och spelandet samt hur dessa varierar och träder i förgrund respektive i 

bakgrund i olika arbetssituationer. 

 

Brader och Luke (2013) skriver om utsatta ungdomar som åter-engagerar sig i lärandet 

genom arbetet med musikproduktion. Projekten genomfördes i Australien, under en 

treårsperiod, med ungdomar som lämnade skolan tidigt. Under projektets förlopp 

bedömdes fler än 500 musikproduktioner i ett flexibelt lärande projekt som nuförtiden 

kallas för Workspace.  Workspace är också en lärande-plattform som möjliggör bland 

annat utbyte av kommentarer om och utvärderingar av musikstycken av studenter och 

experter. Detta betyder att Workspace fungerar i stort sätt som en social mediaplattform 

då studenter har individuella profiler där de presenterar sitt arbete inte bara för 

bedömning, utan även som kulturell produkt. Författarna konstaterar att “the project was 

successful at enfranchising and appropriating artistic capital that had no valance in 

official school-like settings into a broader educational field that blended both teacher/ 

school relations with peer artistic and cultural relations” (Brader & Luke, 

2013:17).  Med detta menas att projektet inte bara skapade goda lärande relationer 

mellan studenter och lärare utan även agerade som en plattform för att skapa artistiska 

och kulturella relationer.  

 

4.3 Digitala verktygs påverkan på musikundervisning 

Savage (2007) tar upp hur nya teknologier, med fokus på musikskapande och 

musikproduktion, förändrar hur undervisning och lärande i ett musikaliskt sammanhang 

ske. Savage (2007) skriver om hur nya teknologier förändrar undervisningspraktiken 

och lärande i grundskolan. Författaren undersöker om och hur 18 skolor i Storbritannien 

arbetar med digitala verktyg i musikundervisning samt vilken påverkan inflytandet av 

nya teknologier har på musikundervisning och lärande. Savage (2007) påpekar att 

“evidence of the rapid arrival and dissemination of digital technologies is perhaps most 

visible when one looks at how new technologies have revolutionized the ways in which 
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people perform, compose, share and purchase music” och att “similarly, producers of 

music exploit the immediate and communicative potential of the Internet to artistically 

shape their output” (Savage, 2007:65). Studien visar att i genomsnitt 30 procent av 

undervisningstid i ämnet musik är avsett för IT aktiviteter. När det gäller digitala 

verktyg, hårdvara och mjukvara så visar studien att 88 procent av skolor påvisade 

svårigheter med att använda computer i musikaliska sammanhang. Det visar sig även att 

ett övervägande antal skolor hade tillgång till keyboards och “if the music department 

had access to computers specifically for music work it was almost entirely the case that 

these computers had a music keyboard attached” (Savage, 2007:69). Två skolor hade en 

inspelningsstudio och ett så kallat “live”-rum. Savage (2007) konstaterar att “ teachers 

in both these schools realized the considerable potential that such a resource could offer 

pupils but were working hard to tailor the music curriculum to ensure that all pupils 

developed the necessary skills to exploit this resource when appropriate” (Savage, 

2007:69). Resultatet visar att nya teknologier flyttar in i musikklassrummet men att ett 

övervägande antal av skolor i studien fortfarande är konservativa i val av 

undervisningsinnehåll. Vidare visar resultatet ett behov för musiklärare att 

vidareutveckla sin förståelse för IT-relaterade aktiviteter som beror musikskapande och 

framträdande. Savage konstaterar att “if music educators fail to grasp this major cultural 

shift, music as a curriculum subject will become increasingly alienated from young 

people’s lives and they will find their music education elsewhere” (Savage, 2007:75). 

Vad författaren menar är att nya teknologier inte bara förändrar utan även berikar 

musikkulturen med bland annat nya genren. Enligt författaren är det därför viktig att 

även musikundervisningen vidareutvecklas samt att nya teknologier integreras i 

musikundervisningen. 
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5 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel presenteras val av teorin som är utgångspunkt för denna studie. Då 

denna studie syftar till att undersöka didaktiska frågeställningar, det vill säga hur 

musiklärare arbetar med digitala verktyg i musikundervisning, vilka digitala verktyg 

som används i musikundervisningen samt hur mycket tid musiklärare avser för arbetet 

med digitala verktyg, valdes didaktik som teoretiskt perspektiv. Didaktikens frågor och 

musikdidaktik som teoretiskt ramverk, kommer senare att användas för att tolka och 

analysera data och material. 

 

5.1 Didaktikens frågor 

Begreppet didaktik kan bäst definieras som allt som har med undervisningen att göra, 

det vill säga undervisningens mål, undervisningens innehåll och hur undervisningen 

genomförs eller ske. Själva ordet har sitt ursprung i det grekiska ordet didaskein, att 

undervisa. Det finns två inriktningar inom didaktiken. Dessa är allmändidaktik och 

ämnesdidaktik. Allmändidaktik handlar då om allt som berör undervisning och 

ämnesdidaktik handlar mer specifikt om hur undervisning sker inom ett visst ämne. Det 

ingår tre frågeställningar i didaktiken. Dessa är vad? varför? och hur? något ska läras 

ut. Liberg (2017) anser de didaktiska frågeställningar vad? och varför? som centrala 

men hon konstaterar att “när undervisningen ska iscensättas måste Vad-frågan sättas i 

relation till vilka eleverna är, det vill säga Vem-frågan, och hur de kan tänkas gå tillväga 

för att lära sig detta innehåll, Hur-frågan” (Liberg, 2017:356). Den tredje didaktiska 

frågeställning hur? handlar då mer specifik om metodik, det vill säga om metoder och 

tillvägagångssätt i undervisning. Här handlar det även om val av material och verktyg 

som används i undervisningsprocessen. 

 

Zimmerman Nilsson (2009) uppmärksammar didaktikens avgränsningsproblem. 

Författaren menar att didaktiken kan avgränsas på två olika sätt. Det ena handlar om 

snäv avgränsning medan den andra handlar om en bredare avgränsning. En snäv 

avgränsning omfattar endast innehåll och mål, det vill säga frågorna vad? och varför? 

Däremot omfattas en bredare avgränsning av didaktiken “både det ovanstående liksom 

undervisningens förmedling/metod”, samt “undervisningsmaterial och 

organisationsformer”, det vill säga den didaktiska frågeställningen hur? (Zimmerman 

Nilsson, 2009:31). Eftersom denna studie syftar till att ta reda på hur musiklärare på 
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grundskolan arbetar med digitala verktyg i musikundervisning samt vilka digitala 

verktyg som används i musikundervisning, kommer studien att behandla alla tre 

didaktiska frågeställningarna och därmed används en bredare avgränsning, det vill säga 

specificering eller uppdelning av didaktiken. 

 

5.2 Musikdidaktik 

Musikdidaktik har, enligt författarna Hanken och Johansen (2014), en direkt koppling 

till den musikpedagogiska verksamheten i sin helhet. För att den musikpedagogiska 

verksamheten ska kunna tillhör den musikdidaktiska ansvarsområden måste det finnas 

så kallade intentioner kopplat till lärande (Hanken & Johansen, 2014:29). Med detta 

menas att undervisning måste ha en koppling till specifika måste mål samt att lärande 

måste ske i detta sammanhang (Hanken & Johansen, 2014:30). Därför nämns 

musikdidaktik som ett kärnområde inom musikpedagogik med mer eller mindre klart 

uttalade mål kopplat till lärande och kunskapsutveckling.  

 

Nielsen (1994), liksom Hanken och Johansen (2014) kopplar begreppet musikdiktaktik 

till ämnesspecifika mål och intention. Nielsen (1994) menar att musikämnet och dess 

didaktik skiljer sig åt från andra vetenskapsämnen då den är flerdimensionell. I 

förhållandet till detta skriver författaren om musik som basisfack och musik som 

vetenskapsämne. Musik som basisfack beskrivs av Nielsen (1994) som en skapande 

verksamhet som kan bara utföras av människor (Nielsen, 1994:106). Här handlar det om 

konst och hantverk snarare än intellekt. Å den andra sidan nämns musik som ett 

vetenskapsämne. Här handlar det om att förmedla terminologi, musikalisk form och 

komposion. Därför beskriver Nielsen (1994) musikämnet som ett multidimensionellt 

ämne, det vill säga att ämnet musik är både konst- och vetenskapsämne (Nielsen, 

1994:106).  

 

I förhållande till arbetet med digitala verktyg skriver författarna Hanken och Johansen 

(2014) om internet som lärplattform och hur den teknologiska utvecklingen påverkar 

lärande. Författarna påpekar hur internetet har blivit av stor betydelse till hur 

musikaliskt lärande ske både i formella och informella undervisningssituationer 

(Hanken & Johansen, 2014:249). Författarna menar vidare det har numera blivit en 

nödvändighet för musiklärare att tillägna sig kunskap om internetbaserade lärresurser 

(Hanken & Johansen, 2014:249). Här nämner författarna fyra internetbaserade 
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lärresurser som är internetbaserade lärande kommuner, instruktionsvideos, utbildning, 

webbplatser för musikutbildning (Hanken & Johansen, 2014:249). Detta är av intresse 

för denna studie då den bland annat undersöker vilka digitala verktyg musiklärare 

använder och hur musiklärare arbetar med digitala verktyg i musikundervisning. 

Digitala verktyg inkluderar då internetbaserade lärplattform.  
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6 Metod 

I detta kapitel presenteras mitt val av metod, urvalskriterier, genomförande av 

undersökning, analys av empiriskt material och metoddiskussion. 

 

6.1 Val av metod 

Inom forskning skiljs mellan studier som har en kvantitativ eller en kvalitativ ansats. En 

kvantitativ ansats är lämplig för studier som ämnar undersöka en större mängd material. 

Det finns olika exempel på kvantitativa metoder och till dessa tillhör standardiserade 

eller strukturerade intervjuer. Forskaren har då en välstrukturerad uppsättning av 

frågeställningar som ska undersökas för att sedan kommer fram till ett svar på dessa 

(Bryman, 2018:413). Däremot finns det en viss flexibilitet i kvalitativa metoder. 

Bryman (2018) konstaterar att “i kvalitativ forskning finns det istället en betoning av det 

generella när det gäller formuleringen av de inledande frågeställningar och en tyngd på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt” (Bryman, 2018:413). Kvalitativa 

intervjuer har därmed sin betoning på någons erfarenheter och åsikter. Denna studie 

syftar till att ta reda på hur fyra musiklärare i grundskolan arbetar med digitala verktyg i 

musikundervisning, vilka digitala verktyg som används i musikundervisningen samt hur 

mycket tid musiklärare avser för arbetet med digitala verktyg. Detta kommer att ske 

genom att ge lärarna möjligheten att berätta om just hur de arbetar. Därför ägnade sig att 

ge studien en kvalitativ ansats med semistruktuerade intervjuer som producerar 

empiriskt material.  

 

6.2 Intervju 

Bryman (2011) skiljer mellan två olika typ av intervjuer inom kvalitativ forskning. 

Dessa är ostrukturerade intervjuer och semistruktuerade intervjuer. Ostrukturerade 

intervjuer liknar ofta ett sedvanligt samtal. Forskaren arbetar då med en kort minneslista 

som kan innehålla olika teman som ska tas upp under intervjun. Bryman (2011) menar 

även det kan handla sig oftast bara om en fråga som ger de intervjuade möjlighet att 

utveckla och associera sitt svar fritt (Bryman, 2011:415). Semistruktuerade intervjuer 

däremot följer en viss struktur. Forskaren använder vanligtvis en lista, en så kallad 

intervjuguide, med mer specifika teman eller även frågor som ska beröras (Bryman, 

2011:415). I fall att det finns frågor i intervjuguiden så behöver dessa inte ställas i den 

ordning de skrevs. Helt nya frågor eller följdfrågor kan också ställas. Dessa behöver 
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enligt Bryman (2011) inte vara med på listan utan forskaren har friheten till att anknyta 

till någonting som sagts tidigare (Bryman, 2011:415). 

 

I denna studie används semistruktuerade intervjuer som metod. Enligt Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015) kan intervjuer bäst beskrivas som “ett sätt att samla 

kunskaper om sociala förhållanden, men givetvis kan även frågor om enskilda 

människors känslor och upplevelser vara av intresse” (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2015:34). I denna studie handlar det om att ta reda på hur musiklärare arbetar med 

digitala verktyg i musikundervisning. Då fungerar en semistrukturerad intervju som 

metod för insamling av empiri och data, eftersom metoden erbjuder en viss flexibilitet. 

Det är vanligt att använda en intervjuguide, det vill säga en lista med teman som ska tas 

upp men, enligt Bryman (2011) så har “intervjupersonen stor frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt” (Bryman, 2011:415). För att kunna genomföra en semi-strukturerad 

intervju är det viktig att skapa och använda en så kallad intervjuguide. En intervjuguide 

fungerar som en minneslista. “Formuleringen av frågeställningar för undersökningen 

ska inte vara så specifik att detta hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under 

insamling av data under fältarbetet” (Bryman, 2011:419). Denna studies frågor har en 

direkt koppling till arbetets syfte och frågorna ger rum för följdfrågor som kan uppstå 

under intervjuprocessen (se bilaga A). Även om semistruktuerade intervjuer anses som 

lämplig i denna studie så finns det ett antal svagheter med dessa. Det kan exempelvis 

finnas skillnader mellan det som lärarna berätta om sitt arbete och det som genomförs i 

verkligheten.  

 

6.3 Konstruktion av frågorna 

Intervjuguiden (se bilaga A) följer Brymans (2011) grundläggande råd och innehåller 

och innehåller frågor om bakgrundsfakta, så kallade uppvärmnings- eller 

inledningsfrågor. Frågor om bakgrundsfakta hjälper intervjuaren att få information om 

ålder, position, yrkeserfarenhet och utbildning av den som intervjuas. 

Uppvärmningsfrågor hjälper även till att skapa en bra miljö och trygghet för 

intervjupersonerna. Detta är viktigt för att de intervjuade lärarna behöver att känna 

trygga när de berättar om sina erfarenheter och sitt arbete. Enligt Bryman (2011) är 

sådana frågor även viktiga för att sedan kunna se samband mellan personen och dens 

svar (Bryman, 2011:420). Vidare konstaterar författaren vikten av att undvika frågor 

som är för specifika då detta kan hindra utveckling av alternativa idéer under 
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datainsamlingsfasen (Bryman, 2011:419).  Frågorna måste därför vara konstruerade på 

ett visst sätt för att kunna få så mycket information som möjligt av respektive lärare. 

Detta innebär att frågornas fokus måste vara på den intervjuades värld men samtidigt 

erbjuda en viss flexibilitet. Enligt Brymans (2011) grundläggande råd undviks även 

ledande frågor då dessa hindrar insamling av information om den intervjuade lärares 

erfarenheter.  

 

6.4 Urval 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) konstaterar att “den forskningsfråga som man 

har är helt avgörande för vilken grupp eller vilka grupper av människor som man är 

intresserad av att intervjua /.../” (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015:39). Då syftet 

bland annat är att ta reda på hur musiklärare på grundskolan arbetar med digitala 

verktyg måste mina intervjusubjekt vara musiklärare som arbetar på grundskolan. 

Därför valdes målinriktat urval som samlingsmetod. Målinriktat urval handlar om att 

välja personer för intervjun som är relevanta för studien. Bryman (2011) konstaterar att 

“den typen av samplingteknik är i grunden av strategiskt slag och inbegriper ett försök 

att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval” Bryman, 2011: 434). 

För att kunna genomföra intervjun via personligt möte bestämde jag mig att kontakta 

musiklärare inom Sydsverige som arbetar på grundskolan. Detta även för att möjliggöra 

personliga träffar med respektive lärare. Jag pratade med kollegor om eventuella 

kandidater och tog sedan kontakt med lärarna via telefon och mejl. Jag fick då svar av 

fyra musiklärare som var behöriga att undervisa i ämnet musik och arbetar i Sydsverige. 

Dessa musiklärare arbetar på olika skolor. De  har alla en lång yrkeserfarenhet i ämnet 

musik samt kunde delta i intervjuerna. 

 

6.5 Intervjuade lärare 

Följande avsnitt innehåller bakgrundsinformation om lärarna som intervjuades i denna 

studie. Bakgrundsinformation inkluderar lärarnas kön, ålder, position, utbildning, 

behörighet och yrkeserfarenhet. 

 

Lärare A är en kvinna som är fyrtio år. Hon arbetar på en 7–9 skola. Hon har en 

utbildning som musikpedagog. Lärare A är behörig och legitimerad i ämnena musik och 

idrott. Hon har jobbat som musiklärare i tio år på tre olika skolor. För tillfället 

undervisar hon i årskurserna 7–9 i ämnet musik. 
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Lärare B är en man som är 69 år gammal. Han har arbetat som heltidsmusiker sedan 

1970-talet och som musiklärare sedan 1980-talet. Han studerade musikerutbildning och 

gjorde sedan en utbildning för obehöriga lärare. Lärare B är behörig och legitimerat 

musiklärare som undervisar i årskursen 6–9 på en F-9 skola.  

 

Lärare C är en man som är 47 år gammal. Han studerade på en studiomusikerutbildning, 

gjorde senare en lärarutbildning och sedan läste han en kurs i Logic Pro 9. Han har 

jobbat 20 år som lärare, allt från ensemblepedagog till musiklärare och ledare av 

workshops för gitarr. Nuförtiden undervisar han musik i årskursen 3–6 på en F-6 skola. 

Lärare C är behörig och legitimerad musiklärare i grundskola och gymnasium. 

 

Lärare D är en 38 år gammal man. Han jobbade som musiklärare sedan år 2000 varav 4 

år som praktikant. Efter att arbetat som praktikant fick han eget ansvar som musiklärare. 

Han studerade musiklärarprogrammet i 4,5 år för behörighet. Nuförtiden jobbar lärare D 

på en F-9 skola, det vill säga en skola som erbjuder undervisning till elever från 

förskoleklass upp till årskurs 9. Där undervisar han i ämnet musik i årskursen 5–9. Han 

är behörig och legitimerad för att undervisa i ämnet musik på grund- och 

gymnasieskolan. 

 

6.6 Genomförande 

Det genomfördes fyra intervjuer, varav två på respektive lärares skola och två hemma 

hos den respektive läraren. Under intervjun följde jag en intervjuguide som jag hade 

förberett tidigare (se bilaga A). Intervjuguiden består av ett antal frågor, varav några var 

styrda och några öppna frågor. Vid oklarheter ställde jag följdfrågor till läraren vilket 

underlättar eventuella missförstånd som kan uppstå under intervjun. Intervjuerna varade 

mellan tio och tjugo minuter beroende på hur mycket varje lärare hade att berätta. 

Intervjuerna spelades in på min iPhone för att sedan transkriberas. Fördelen med att 

spela in en intervju är att man kan fokusera på samtalet själv utan att man behöver 

anteckna under hela processen. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) påpekar att 

“oavsett inspelningsteknik är det även lämpligt att ta anteckningar under själva 

intervjun” (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015:50). Därför gjordes anteckningar vid 

behov i form av stödord på en iPad. Intervjuerna genomfördes under vecka 44 och 

vecka 45.  
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Först intervjuades Lärare A på sin arbetsplats, en musiksal på en skola i Sydsverige. I 

musiksalen befann sig ett antal akustiska och digitala instrument, det vill säga 

keyboards och ett digitalt trumset, men inga andra digitala verktyg syndas. Intervjun 

genomfördes den 29:e oktober 2019. Vi började intervjun klockan 10:00. Intervjun 

varade cirka tolv minuter inklusive etiska frågor, frågan om samtycke, inlednings- och 

avslutningsfrågor. 

 

Lärare B intervjuades den 31:e oktober 2019. Då Lärare B var ledig denna dag träffades 

vi hemma hos honom. Det var tydligt att Lärare B arbetar aktivt med musik och 

musikskapande då det fanns många instrument och digitala inspelningsverktyg i huset. 

Intervjun varade cirka 20 minuter inklusive etiska frågor, frågan om samtycket samt 

inlednings- och avslutningsfrågor. 

 

Lärare C intervjuades också i sitt hem då han var ledig på den dagen som passade 

oss.  Som med lärare B blev det också tydlig att Lärare C är aktivt med musicerande och 

musikskapande utanför skolan, då det fanns både en inspelningsstudio och ett större 

urval instrument i huset. Intervjun genomfördes den 3:e november 2019, klockan 09.00 

och varade sammanlagt tio minuter. 

 

Lärare D intervjuades i musiksalen på lärarens arbetsplats. I musiksalen befann, förutom 

keyboards med USB- anslutning, inga digitala verktyg. Intervjun genomfördes den 7:e 

november klockan 13.00 och varade sammanlagt cirka tio minuter. 

 

Det som framkom under intervjuerna är att lärarna hade olika mycket att berätta om sitt 

arbete med digitala verktyg. Det berodde på att de inte bara har olika erfarenheter med 

digitala verktyg utan även att deras fokus på arbete med digitala verktyg är olika. Lärare 

A och Lärare D verkade inte ha lika mycket erfarenhet i arbete med digitala verktyg i 

musikklassrummet som Lärare C och Lärare D vilket påverkade hur utförligt de kunde 

svara på intervjufrågor.  

 

6.7 Analys 

En analys rör sig enlig författarna Rennstam och Wästerfors (2015) om “tre handlingar 

som bemöter tre problem och försöker göra dem hanterbara” (Rennstam & Wästerfors, 
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2015:220). Dessa tre handlingar är att sortera empiri, att reducera empiri och att 

argumentera kring det insamlade materialet. Att sortera empiri handlar om att skapa 

ordning i det insamlade materialet. Det gjordes genom att färg markerar för denna studie 

viktiga argument som har framkommit. Sedan bortsorterades för studien oviktig 

information. Författarna Rennstam och Wästerfors (2015) konstaterar att “om studenten 

eller forskaren lyckas sålla och beskära sitt material - utan att för den skull göra avkall 

på nyanser och komplexitet - har han eller hon lagt en god grund för att kunna berätta 

något väsentligt (Rennstam & Wästerfors, 2015:220).  Därför färgkodade texten för att 

hitta sammanband i materialet och för att sedan kunna reducera det till det som är av 

vikt för denna studie. Att argumentera handlar om att kunna, på ett vetenskapligt sätt, 

diskutera för eller emot påståenden och därmed göra sig hört. Analysen bör då, enligt 

författarna Rennstam & Wästerfors (2015), “bilda ett inlägg om eller en kommentar till 

befintliga teorier och tidigare forskning som skiljer sig från andras inlägg och 

kommentarer” (Rennstam & Wästerfors, 2015:220). Kodning, som också kallas för 

indexering är början av analysprocessen. För att kunna utveckla koder blir några 

frågeställningar och funderingar aktuella. Det användes frågeställningar som nämndes 

av Bryman (2011). Dessa är: 

 

• Vilken generell kategori är just denna information ett exempel på? 

• Vad representerar denna information? 

• Vad handlar denna information om? 

• Vilket tema är denna information ett exempel på? 

• Vilken fråga om ett tema ger denna information upphov till? 

• Vilken slags svar på en fråga om ett tema implicerar denna information? 

• Vad är det som händer? 

• Vad gör människor? 

• Vad säger människor att de gör? 

• Vilket skeende handlar det om?  (Bryman 2011:523). 

 

Kodning resulterade i följande rubriker och underrubriker:  

 

Digitala verktyg - om vilka verktyg som används i musikundervisning av respektive 

lärare: 

• Hårdvara 

• Mjukvara 
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Arbetssätt - om hur digitala verktyg används i musikundervisning av respektive lärare:  

• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och redigering,  

• Youtube och musikwebbsidor och  

• Tid 

 

 

6.8 Etiska principer 

Bryman (2011) identifierar fyra grundläggande etiska principer som ska följas av 

forskaren och även följas i denna studie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om forskarens 

plikt att informera berörda personer om studiens syfte. Samtyckeskravet handlar om de 

berörda personens rätt att bestämma om informationens som ges kan användas av 

forskaren och på vilket sätt. Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren måste 

behandla samtliga uppgifter med konfidentialitet. I förhållandet till personuppgifter så 

ska dessa förvaras på ett sätt som förhindra att obehöriga kan få tillgång till dessa. 

Nyttjandekravet berör användning av insamlade data, det vill säga att information 

endast få användas inom ramen av den berörda studien (Bryman, 2011:132). Dessa 

grundläggande etiska principer kallas även för forskningsetiken. Vetenskapsrådet 

(2017) skriver att forskningsetik “rör frågor om hur personer som medverkar i forskning 

som försökspersoner eller informanter får behandlas” (Vetenskapsrådet, 2017:12).  

 

Etiska principer behandlades i min studie i första hand genom att få samtyckeskrav av 

informanterna. Detta gjordes muntligt före genomförande och inspelningen av 

intervjuerna. Informanterna informerades om deras rätt att bestämma om informationen 

som ges kan användas i denna studie och på vilket sätt. Informationskravet hanterades 

genom att informera deltagande personer om studiens syfte. Konfidentialitetskravet 

betyder att forskaren måste behandla samtliga uppgifter med konfidentialitet. I denna 

studie nämns därför inga personuppgifter eller andra uppgifter som kan riskera 

anonymiteten av informanterna. Nyttjandekravet hanterades genom att använda 

informationen just i denna studie.  
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7 Resultat 

Följande kapitel sammanställer resultatet av fyra intervjuer med behöriga lärare i ämnet 

musik. Resultatet är indelat i tre huvudrubrikerna. Dessa är digitala verktyg - om vilka 

verktyg som används i musikundervisning av respektive lärare, arbetssätt - om hur 

digitala verktyg används i musikundervisning och tid - om hur mycket tid musiklärare 

avsätter för arbetet med digitala verktyg. 

 

7.1 Digitala verktyg - om vilka digitala verktyg som används i 

musikundervisning av respektive lärare 

I första delen av intervjun undersöktes frågor kring just vilka digitala verktyg 

musiklärare använder i sin undervisning. Där framkom det att samtliga lärare som 

intervjuades har, nuförtiden, tillgång till digitala verktyg som kan användas under 

musikundervisning. Det framkom även att det finns skillnader i digitala verktyg som 

musiklärare har tillgång till i sin undervisning vilket kommer att beskrivas i detta 

avsnitt. Avsnittet har två underrubriker. Dessa är hårdvara och mjukvara.  

 

7.1.1 Hårdvara 

Lärare A berättade att hon inte hade haft tillgång till digitala verktyg i mer än tre år. Nu 

har eleverna egna I-pads, som till och med kan användas i musikundervisning. Lärare A 

berättade även att det finns tillgång till midisyntar men att de inte används av eleverna. 

Hon berättar följande i förhållandet till just vilka digitala verktyg hon arbetar med i sin 

undervisning: 

 

Lite kanske i tredje året men då hade vi en dator.  Men nu så har de ju en padda. Alla elever har 

varsin padda. De har också en iRig som man kan koppla in i syntar och basen. (Lärare A) 

 

Under samtalet med Lärare A framkom det vikten av att eleverna har tillgång till 

hårdvara, i detta fall iPads, så att arbete med digitala verktyg kan ske.  

 

Lärare B beskrev att han jobbar på en skola som satsar mycket på digitala verktyg i 

musikundervisning. Han har en Apple MacBook Pro för sitt arbete som lärare och det 

finns tillgång till stationära Apple datorer till elever i musiksalen. Lärare B har också 
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tillgång till keyboards och ljudkort för inspelningar. Han besvarade frågan om vilka 

digitala verktyg han använder i sin musikundervisning på följande sätt: 

 

Ja var ju den första i Kommunen som fick köpa Mac till skolan. Vi har en studio med sex 

stationer, sex Apple datorer. Vi har också paddor, 15 stycken, som vi använder ibland men inte så 

mycket nu längre. Ska jag spela in akustisk gitarr eller andra instrument då har jag ljudkort. Och 

om man spelar in klassen, då har man ju ljudkortet och det funkar faktisk att spela in hela klassen 

med stormembransmick. (Lärare B)  

 

Lärare C har berättat att eleven på respektive skolan har nuförtiden alla varsin 

Chromebook. Det finns också tillgång till iPads. Han berättade vidare om att det 

används paddan i fall en liveinspelning görs då mickarna är av högre kvalitet på paddan 

jämförd med inbyggda mickar i Chromebook. Läraren informerade också om 

informerade att det finns tillgång till ett digitalt trumset, Alesis Meshkit med USB som 

kan anslutas till Chromebook för liveinspelning. Under samtalet framkom det även att 

det finns tillgång till USB-keyboards och syntar. Lärare B berättade följande:  

 

Bandlab har vi bara på Chromebook och Garageband på iPads. Då har vi tillgång till två stycken. 

Man kan ju boka en hel klassuppsättning om man vill.  Det är framför allt så att det bli lättare att 

spela in gitarren på de mickarna som finns inbyggda i iPads. Det låter lite bättre, ljudet, upplever 

både eleverna och jag. (Lärare C) 

 

Lärare D har berättat att han, framtill nu, inte hade möjligheten till arbete med digitala 

verktyg på grund av att det saknades tillgång till hårdvara på sin nuvarande arbetsplats. 

“Det har inte varit någonting för att de inte hade egna Chromebook eller iPads”. Han 

berättade dock att han jobbade med iPads på sin förra skola då alla elever hade tillgång 

till en egen iPad. Det framkom att Lärare D anser iPad som en lämplig hårdvara i arbete 

med digitala verktyg i musikundervisningen då den är enkelt att använda: “Det vara 

ganska lätt för dem att fatta hur det funkar. Bara koppla in och peka”. Eleverna har 

nuförtiden tillgång till varsin Chromebook vilket enligt lärare D kommer har en positiv 

påverkan på kommande projekt i arbete med digitala verktyg.  

 

7.1.2 Mjukvara 

Lärare A har berättat att det används Garageband och Audacity som 

inspelningsprogram.  Garageband är en gratis DAW program speciell utvecklade för 

Apple hårdvara, det vill säga Apple datorer, iPads och även iPhones. Garageband 
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möjliggör användaren arbetet med loopar och midi och programmet möjliggör 

audioinspelningar och redigering i studiokvalitet. Programmet har därför blivit populär 

även i skolvärlden. Läraren A berättade följande i relation till användning av mjukvara: 

“Just nu när vi jobbar är Garageband som det enda musikprogrammet och Audacity 

använder vi lite också”. Lärare A informerar vidare att Audacity används för 

röstinspelningar och för redigering av ljudfilerna. Audacity är en gratis audio-

redigeringsprogram som kan användas både på Mac och PC.   

 

Lärare B har berättat att eleverna använder Garageband och han som lärare arbetar med 

Logic Pro X som DAW-programvara under lektionerna. Logic Pro X är ett 

professionellt DAW-program speciell utvecklat för Apple datorer. Lärare B även 

använder ett program som heter Guitar Pro som är ett musikprogram för både Mac och 

Pc för stränginstrumentalister då användaren kan skapa, spela upp och läsa tabulatur. 

Sedan berättade lärare B att han arbetar mycket med ett program som heter Audio 

Hijack Pro. “Då kan du ta musik från Spotify och sedan gör jag om den till rätt tonart, 

ökar tempot och allting”. Här demonstrerade läraren B på sin Apple MacBook Pro hur 

programmet fungerar. Han visade hur han tog låten Californiacation från Spotify och 

gjorde om den till läsbara ackord och melodi med hjälp av programmet. Han 

demonstrerade även hur tonarten och tempot kan justeras på ett enkelt sätt så att 

materialet kan anpassas för eleverna olika kunskapsnivåer. Lärare B berättar i 

förhållande till sitt arbete med Audio Highjack följande: 

 

Det använder jag hur mycket som helst för att det är ju lite svårt att få de att spela i Ab-Dur eller 

något sånt. Du får ju massa röster men det får de ju tar. Så då har jag ganska många låtar som vi 

använder. 

 

Lärare C arbetar både med Garageband och med Bandlab. Garageband används då för 

liveinspelningar, enligt läraren C, ljudkvaliteten är bättre på Garageband. Han berättar 

följande: 

 

Just nu är det mest Bandlab vi använder med komplement att använda Garageband. Bandlab har vi 

på Chromebook och Garageband har vi på iPads. Vi använder Garageband när vi spela in någon 

extern instrument utan ljudkort. (Lärare C) 
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Lärare D berättade om att han använder Garageband. “Det var mest för att det var enkelt 

för att Garageband fanns inlagd på iPad”. Det nämns även Bandlab av Läraren D som 

han har testat på mellanstadiet. Det framkom dock under samtalet att han anser 

Garageband som den bättre plattform för eleverna då den är enkla och mer versatil att 

använda.  

 

7.1.3 Sammanfattning 

Den tredje didaktiska frågeställning hur handlar även om val av material eller verktyg 

som används i lärandeprocessen. I förhållande till arbetet med digitala verktyg så 

handlar det om just vilka digitala verktyg används i lärandeprocessen, det vill säga, 

vilka hård- och mjukvaror som används i musikundervisning. Analysen påvisar att det 

finns likheter och olikheter när det gäller val och användning av digitala verktyg. 

Mycket har att göra med tillgänglighet och förutsättningar på respektive lärares 

arbetsplats. Endast en av fyra lärare, lärare B, har tillgång till en studio med Apple 

Datorer, ljudkort, professionella DAW program och stormembransmickar på 

arbetsplatsen. Alla lärare informerade att de hade eller har haft tillgång till iPads och 

Garageband. Två lärare berättade om DAW-programmet Bandlab. En lärare, lärare A, 

använder Audacity och en lärare, lärare B, hade till och med tillgång till Guitar Pro och 

Audio Highjack för att underlätta skapandet av material för elever. Lärare A hade 

tillgång till iRig adaptern för att kunna koppla icke-digitala instrument till iPad för 

digital inspelning. Tre av fyra lärare har tillgång till USB-keyboards/ syntar för 

användning i sammanband med digital inspelning och komposition, Lärare A, B och C. 

Två av dessa lärare, Lärare B och C använda dessa aktivt. Ett USB- trumset nämndes av 

en av lärarna, lärare C.  

 

7.2 Arbetssätt - om hur digitala verktyg används i 

musikundervisning av respektive lärare  

I avsnittet 7.1 nämndes att samtliga lärare som deltog i denna intervjustudie har 

nuförtiden tillgång till digitala verktyg. Det nämndes även hur dessa skiljer sig från 

varandra beroende på vad lärare och elever har tillgång till. Vidare nämndes vilka slags 

digitala verktyg lärare väljer att använda, respektive har tillgång till i sin undervisning, 

samt vad valet beror på och hur detta förhåller sig till didaktisk teori. I följande avsnitt 

undersökas lärarnas arbetssätt med digitala verktyg, det vill säga hur digitala verktyg 

används i musikundervisning av respektive lärare samt hur mycket tid lärarna avsätta 
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för arbete med digitala verktyg.  Detta kopplas till didaktisk teori, det vill säga de 

didaktiska frågeställningar vad och varför något ska läras ut. Avsnittet är indelat i tre 

underrubriker som är digitala verktyg för musikskapande, inspelning och redigering, 

Youtube och musikwebbsidor som lärplattform och tid.  

 

7.2.1 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och redigering 

Lärare A och Lärare B har berättat hur de jobbar med digitala verktyg för de olika 

årskurserna på olika sätt: 

 

I nian jobbar de ganska mycket med det digitala för att då har de ett musikskaparprojekt där de 

håller på med klassisk musikhistoria och skapa en egen låt i Garageband. Men i åttan så är det bara 

små projekt. Då gör de en liten blueslåt, spelar in en liten bluestolva. Och i sjuan så är det bara att 

de spela in, att de sjunga till en bakgrund typ Blinka lilla stjärna, att de hittar på en egen text. Det 

blir successivt mer och mer. (Lärare A) 

 

Vi börjar med Garageband i femman. Då har jag alltid genomgång om vad man kan göra, på ett 

lekfullt sätt alltså. Vi har en studio då med sex stationära Apple datorer och Garageband och då får 

de då i femman leka med programmet. De tar loopar och lägga i dem. Det kan knappast gå fel. Nu 

är det mest att de sitter en och en vid en av de sex stationer. Och femman sitter en gång, sen sex 

nya och se sex nya. I sexan gör vi inte riktig samma sak utan då blir det mer strukturerat och de 

kan få ett ackord slinga som de ska göra på keyboard och likadant i sjuan. Sedan spelar vi in 

klasserna. Vi lyssna på allt de har gjort. Vi försöker och gör också att “ni får göra fel”. Det tillåter 

vi alltså. (Lärare B) 

 

Det som framkom ur samtalen är att både Lärare A och Lärare B anpassar sitt arbete 

med digitala verktyg till årskurserna, elevernas kunskapsutveckling och dess 

individuella utvecklingsbehov.  

 

Lärare C arbetar just nu med eleverna i årskursen 4–6 med digitala verktyg. Då 

kunskapskraven är likadant framkommer det inte att materialet anpassas. Det 

framkommer dock att undervisningen med digitala verktyg är strukturerat på ett sätt 

som möjliggör att eleverna får insikt i samtliga aspekter i musikproduktion och arbete 

med digitala verktyg. Lärare C undervisar musikskapande, ackord- och 

trumprogrammering och liveinspelningar till eleverna. Han berättar följande: 

 

Jag använder Bandlab och då får eleverna lära sig att skriva med hjälp av digitala verktyg 

bakgrunder och skriver text till. De lär sig att sätta trumkomp via drum machine. De får lära sig 
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struktur på ackord så att de kan programmera in eller använda tonala tonarter. Där får de lära sig 

treackordslåtar. Ibland kan de ta kända låtar och ibland får de göra egna låtar. Men de är för att de 

kan se hur artisterna jobbar idag med digitala verktyg. (Lärare C) 

 

Lärare C beskriver vidare hur han strukturar lektioner till elever. Eleverna får då en 

arbetsplats med tydliga instruktioner kring uppgiften. Läraren berättar följande: 

 

Eleverna får ett dokument då det står tydligt beskrivit vad de ska göra etapp för etapp. Det kan 

börja med att skapa ett trumkomp i Bandlab - “ta nytt spår, new track - spela in ackordbakgrund, 

harmonisk ackordföljd - lägg på…”. Tredje uppgiften kan vara att spela en basgång som kan som 

kan fungerar i sammanhanget och när bakgrunden är klar då kan de skriva en text till, rytmisk text 

som fungerar att pratsjunga till eller sätter melodin till med hjälp av lärarna. Sedan kan ju eleverna 

också jobba tillsammans. Någon kan spela in trumkomp och någon annan kommer på ett 

pianospel. (Lärare C) 

 

Det framkommer även att Lärare C tillåter samarbete mellan elever i arbetet med 

digitala verktyg då eleverna kan ta olika roll i musikskapandeprocessen 

 

Lärare D beskriver hur han strukturerar sitt arbete med digitala verktyg i 

musikundervisning. Han beskriver att det görs en genomgång, då han beskriver 

programmets olika funktioner till elever. Detta ske förra själva eleverna börjar arbeta 

med programmet Garageband. Han säger följande: 

 

Först så går jag igenom hur programmet funkar. Så, visar var finns looparna, de olika kategorierna 

på musik och genrer, så här klipper och klistra man, så här förlänger man spår. Väldigt, väldigt 

basic i genomgången. Sen får de frågor efter det, när de har förstått hur det funkar. (Lärare D) 

 

Sedan berättar Lärare D att det är loopar som han hade använd i kombination med 

Garageband då det enligt honom är ett mer mångsidigt arbete. Han jämförde sedan 

Garageband med programmet Bandlab som enligt honom är inte lika bra att använda i 

arbete med digitala verktyg. Han säger följande i detta sammanhang: 

 

Och anledning att jag hade haft Garageband innan är att det är mer mångsidig med loopar. Till 

exempel Bandlab är lite enspårig just att det blir mycket House och Techno, den biten.  (Lärare D) 

 

Vad Lärare D menar är att Garageband, enligt honom, har ett större utbud när det gäller 

loopar inom olika musikstilar. Sedan finns det begränsningar med vissa gratisprogram. 
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Bandlab har då begränsningar i förhållandet till hur många spår eleverna kan arbeta med 

samtidigt. I Garageband finns inga sådana begränsningar. 

 

I förhållande till programmering av ackord och trumkomp på digitala verktyg menade 

Läraren D att han göra elever medvetna om att det finns möjlighet att programmera 

egna ackordföljd och trumkomp men att det är vanligast att arbeta med loopar under 

musikundervisning då det är enklare för eleverna att lyckas med. Han berättar: 

 

Ja talar om att det finns. Men så oftast är nivån och kunnande från början inte så stort. Så de flesta 

använder ju loopar. Det blir ju lättast. (Lärare D) 

 

Under intervjuprocessen framkom det att alla lärare som intervjuades arbetar på olika 

sätt med digitala verktyg. Materialet skiljer sig också åt mellan de fyra lärare. Detta 

kopplas till de didaktiska frågeställningar vad? och hur? Frågeställning vad? handlar då 

om undervisningsinnehåll och frågeställning hur? handlar om hur undervisningen ske. 

Lärare A och lärare B anpassar lektionsinnehåll till de olika årskurserna. Då börjar 

undervisning med digitala verktyg med en genomgång om de olika funktionerna. Sedan 

får eleverna bekanta sig med programmet. Detta sker genom lek och genom enkla 

uppgifter i musikskapande. Lärare C, som undervisar årskurs 4–6 lägger stort vikt på 

kreativa processer. Det synliggörs genom att han undervisar eleverna ackord- och 

trumkompprogrammering, som inte bara möjliggör skapandet av egna musikstycken 

utan även att göra nya produktioner av redan existerande musikstycken. För Lärare D är 

enkelhet av stort vikt. Uppgifterna måste vara genomförbara inom en given tidsram. Då 

ägnar sig enligt Lärare D arbetet med loopar. Lärare D utesluter dock inte arbetet med 

mer avancerade funktioner i DAW-programmet.  

 

7.2.2 Youtube och musikwebbsidor som lärplattform 

Under intervjuprocessen framkom det att samtliga lärare som intervjuades använder 

Youtube och så kallade musikwebbsidor i sin undervisning. Lärarna som intervjuades 

lägger dock olika vikt på dessa samt att dessa webbsidor används på olika sätt. Lärare 

A, Lärare B och Lärare C nämner musikwebbsidor som lärplattform, som hjälpa elever 

med att genomföra uppgifter kopplat till musikundervisning. 

 

Lärare A berättar att hon använder Musikrummet Rickard, som är en webbsida, skapad 

av en musiklärare. Webbsidan innehåller undervisningsmaterial i ämnet musik som 
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exempelvis instruktionsvideos, uppgifter och mycket mer. Lärare A säger följande i 

detta sammanhang: “Sen går de igenom och söker ackord på olika musiksidor och 

Musikrummet Rickard är ju en jättebra sida” (Lärare A). Sedan berättade henne att hon 

arbetar även med andra musikwebbsidor i musikundervisning. Dessa är gitarrackord.org 

och Youtube. Hon berättar följande om användning av Youtube i hennes undervisning: 

 

Youtube använder vi mycket när de vill sjunga med karaokebakgrund. Då är Youtube jättebra för 

att använda. Och även med Lucia-övningar och sånt där. Då spelar vi in filer och så lägga vi in de 

så att alla har tillgång till de på Youtube och kan öva stämmor. Det underlättar att de kanske inte 

fråga hela tiden. Sen tycker jag fortfarande att de inte helt släpper. De vill gärna fråga ändå. De 

litar inte helt på paddan. Det är ändå rätt mycket de vill fråga mig fortfarande. (Lärare A) 

 

Lärare B berättar om hur elever helt självständigt använder musikwebbsidor för att, 

bland annat, få informell undervisning, det vill säga hur man spela något på något 

instrument. Han berättar följande i detta sammanhang: “Rätt många elever gör det ju 

själva för att de tycker det är rolig hur man spela det gitarrsolot eller vad det nu kan 

vara” (Lärare B). Han berättar vidare att eleverna även använder Youtube och Spotify i 

musiklyssningssyfte: “Och min dator står alltid på skrivbordet och de använder den ju 

också, fast då frågar de alltid först “Får vi kolla på Youtube eller Spotify?” (Lärare B). 

 

Lärare C berättar om att eleverna använder Youtube som lärplattform. Eleverna tittar på 

instruktionsvideos om hur man exempelvis spelar vissa låtar på pianot. Han berättar 

följande i detta sammanhang: 

 

Eleverna får lära sig spela stycken eller tar instruktioner från Youtube. Vill vi spela in något 

pianoparti till exempel kan de gå ut och kolla på de olika färgerna som finns på Youtube, hur man 

trycker ner tangenterna och med hjälp av det spelar in på Chromebook genom att använda 

tangentbordet.  

 

Lärare C beskriver vidare hur han hjälpa eleverna tolka tonerna som ska spelas eller 

programmeras med hjälp av ett schema: 

 

Då skriver vi upp på tavlan vilken ton x motsvara. Det är ju inte samma tanke utan att eleverna får 

lära sig vad tonerna heter på riktig. Så att de inte lära sig att trycka på tangentbordet på tonen “y” 

till exempel. Det finns ju ingen ton “y”. Jag hjälper de översätta. De får ett schema med vilka toner 

som motsvara tangentbordet när de spelar in. (Lärare C) 
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Lärare D berättar att han inte använder musikwebbsidor som lärplattform för eleverna. 

Han berättar dock att Spotify och Youtube används i sin undervisning, fast för 

musiklyssnande istället. Han säger följande i förhållande till detta: 

 

Spotify använder jag hela tiden just för att spela upp låtar och inte så jättemycket Youtube. Det är 

nog eleverna själva som kollar det. När man ska visa några musikvideos och sådär. (Lärare D)  

 

Slutligen menar Lärare D att han använder Google för att skriva ut lärmaterial till elever 

som till exempel ackordtabell: 

 

När man skriver ut ackordtabell och sånt, det googlar jag. Sen kommer det inte vara några 

speciella musiksidor och sådär. På den nivån jag jobbar nu behöver jag inte ha den riktig heller. 

(Lärare D) 

 

 

7.3 Tid 

Svaren om just hur mycket tid lärarna avsätter för arbetet med digitala verktyg varierade 

mellan lärarna som intervjuades. Det som framkom är dock att alla lärare använder 

någon form av digitala verktyg hela tiden, även om det endast handlar om att spela av 

låtar på Spotify eller att elever söker ackord på musikwebbsidor. Det framkom även att 

det kan variera mellan de enstaka årskurserna hur mycket tid lärarna satsa på arbete med 

digitala verktyg.  

 

Lärare A berättar följande: 

 

Det är också olika för olika årskurser. Det blir successivt mer och mer. (Lärare A)  

 

Det som framkom att Lärare A planerar in olika mycket tid för de olika årskurserna hon 

undervisar i. Undervisningen med digitala verktyg blir då mer intensivt i de högre 

årskurserna vilket betyder att det planeras in mer och mer tid för detta arbete. 

 

Lärare B berättar följande: 
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Datorn används ju i alla lektioner. Jag använder digitala varje lektion på något sätt. Och femman 

sitter en gång, sen sex nya och sen sex nya. Och det tar ungefär till alla är färdiga femman 

ut.  (Lärare B) 

 

Lärare B arbetar, på något sätt, med digitala verktyg hela tiden. Lektionerna är så 

strukturerade att alla barn få chans att arbeta digitalt. Sex elever kan arbeta samtidigt på 

de stationära datorna. När dessa elever har avslutat sitt arbete kan de nästa sex elever 

använda de stationära Apple-datorna. Detta pågår tilll alla elever har arbetat färdig på de 

olika stationerna. Med exemplen av årskurs 5 tar det hela läsåret till alla elever har 

arbetat färdig med sina projekt på datorn. 

 

Lärare C satsar cirka en halv termin på årskurs och klass för undervisning med digitala 

verktyg. Han berättar följande: 

 

Halva terminen ungefär, heltid räknad på lektioner. 50 procent av all undervisning per termin. 

 

Lärare D berättar följande: 

 

Varje årskurs. Åttorna kommer ju arbeta med detta i ungefär fem veckor. Vad blir det? 200 

minuter. Så strax över tre timmar. Det blir inte alls mycket. (Lärare D)  

 

Det som framkom är att Lärare D planerar för arbetet med digitala verktyg i varje 

årskurs. Det som skiljer sig åt Lärare A, Lärare B och Lärare C är att Lärare D planerar 

bara 200 minuter per klass och årskurs. 
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8 Diskussion 

Följande kapitel har disponerats för att diskutera resultat och metod samt presentera 

vidare forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån de tre forskningsfrågor som presenteras i 

kapitel 2 under Syfte och frågeställningar. 

 

 

8.1.1 Om hur musiklärare arbetar med digitala verktyg i musikundervisning 

Som det nämndes i avsnitt 3, är arbetet med digitala verktyg fast förankrat i 

styrdokumenten och kursplanen i ämnet musik som kan även kopplas till den didaktiska 

frågeställning varför? som nämns av Liberg (2017) (se avsnitt 5.1). Hur musiklärarna 

arbetar kan dock framför allt kopplas till de didaktiska frågeställningar vad? och hur? 

som också nämns av Liberg (2017). Frågeställning vad? relaterar till 

undervisningsinnehåll och frågeställning hur? till hur undervisning ske (se avsnitt 5.1).  

 

Resultaten påvisar att samtliga lärare som intervjuades i denna studie använder digitala 

verktyg i någon form i sin undervisning. Det som skiljer sig åt mellan lärarna är just hur 

de arbetar med digitala verktyg i förhållande till val av undervisningsmaterial och 

lektionsinnehåll. Detta sker på grund av att det finns inga fasta riktlinjer kring just hur 

själva undervisningen med digitala verktyg ska ske i förhållandet till 

undervisningsmaterial eller lektionsupplägg. Enligt Nielsen (1994), är musikämnet en 

kombination av en skapande verksamhet, som handlar om konst och hantverk, och ett 

vetenskapsämne som handlar om terminologi, form och komposition. Därför kan 

undervisningsinnehåll och didaktiken varierar mellan lärarna i musikämnet i förhållande 

till andra vetenskapsämnen som till exempel kemi eller fysik. Lärare A och Lärare B 

anpassar lektionsinnehållet till årskursen som lektionerna riktar sig till. Undervisningen 

börjar då vanligtvis med en genomgång om programmets olika funktioner, efter vilket 

elever får enkla, lekfulla uppgifter. Uppgifternas komplexitet ökas då i förhållandet till 

årskursen och kunskapsnivå. Lärare C lägger stort vikt på att lära ut samtliga funktioner 

från början, inklusive ackord- och trumprogrammering. Lärare D fokuserar på arbete 

med loopar, hur man skapar och bearbetar musik med loopar inom olika genrer. Han 

utesluter dock inte arbete med andra funktioner inom DAW-programmet. Det som 
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påverkar hur lärarna arbetar med digitala verktyg verkar ha att göra med den respektive 

lärares erfarenheter i arbete med digitala verktyg i musikundervisning samt vilken 

tillgång till digitala verktyg den respektive läraren har.  

 

Musikskapande med digitala verktyg framkommer som ett dominerande tema i arbete 

med digitala verktyg i musikundervisning. Detta nämns även av Brader och Luke 

(2013) och Nilsson (2002) i avsnitt 4.2. Musikskapande med digitala verktyg kan 

kopplas till de tre didaktiska frågeställningar vad?, varför? och hur? något ska 

undervisas. Frågeställningen varför? kan kopplas direkt till styrdokumenten som 

föreskriver musikskapande med röst, instrument eller digitala verktyg som ska ske i 

årskurserna 4–9 (se avsnitt 3). Samtliga lärare som intervjuades arbetar eller har arbetat 

med musikskapande med digitala verktyg. Det framkom även att musikskapande med 

digitala verktyg ske på olika sätt. För Lärare D står looparna i fokus. Han undervisar hur 

man hittar loppar, hur man sammansätter de till en fungerande komposition med form 

och struktur och hur man bearbetar de på olika sätt. Lärare A, Lärare B och Lärare C 

arbetar dessutom med live-inspelning och programmering av exempelvis ackord, 

trumkomp eller röst. Nilsson (2002) skriver att det framkommer exempel av musikalisk 

form och struktur som eleverna blir mer medvetna om när de själva skapa musik med 

digitala verktyg. Form och struktur i musikskapande med digitala verktyg kombinerar 

då både musik som skapande ämne eller så kallad basisfack och som vetenskapsämnet 

som nämns av Nielsen (1994) (se även avsnitt 5.2). Musikskapande med digitala 

verktyg verkar även vara av stort vikt till lärarna som intervjuades inte minst på grund 

av att det är integrerat i kursplanen (se avsnitt 3).  

 

I förhållandet till användandet av Youtube och musikwebbsidor i musikundervisning 

framkom det att samtliga lärare som intervjuades har både tillgång till och använder 

dessa i undervisningssyfte. 3 av 4 lärare, Lärare A, Lärare B och Lärare C använder 

Youtube och musikwebbsidor som lärplattform, då eleverna lär sig olika aspekter av 

musicerande och instrumentspel. Detta tas upp av författarna Ericsson och Lindgren 

(2010) och Tobias (2015) i avsnitt 4.1, som skriver om hur digitala verktyg kan agera 

som lärplattform och kommunikationsmedel. Detta är även av stor betydelse inom 

musikdidaktiken då internetbaserade lärplattform, enligt författarna Hanken och 

Johansen (2014), förändrar lärarande och undervisningspraktiken (se avsnitt 5.2).  De 
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nya teknologier och internetbaserade lärplattform påverkar då alla tre didaktiska 

frågeställningar, det vill säga vad?, varför? och hur?, som nämns i avsnitt 5.1.  

 

8.1.2 Om vilka digitala verktyg som används av musiklärare i sin undervisning 

I denna studie framkom det variationer i förhållandet till vilka digitala verktyg som 

används av respektive lärare. Dessa variationer påverkas av vilken tillgång till digitala 

verktyg musiklärarna och eleverna hade eller numera har på skolan. Problemet med 

tillgång till eller kunskap om digitala verktyg nämns även av Savage (2007) i avsnitt 4.3 

som bland annat noterar att det fanns bara en små andel av skolor i sin studie som hade 

tillgång till en inspelningsstudio. I denna studie framkom det att endast en av fyra lärare 

hade tillgång till en riktig inspelningsstudio, vilket påverkar hur undervisning med 

digitala verktyg ske och i vilken omfattning undervisning kring dettas ske. Detta 

kopplas även till den didaktiska frågeställningen hur som tas upp i avsnitt 5.1. Samtliga 

lärare i denna studie har numera tillgång till digitala verktyg. Lärare A arbetar 

framförallt med Garageband som finns förinstallerat på iPad. Hon nämner även 

musikprogrammet Audacity för redigering. Lärare B har en inspelningsstudio på skolan 

med sex Apple Mac stationer som har Garageband förinstallerat. Det finns även tillgång 

till ljudkort, midi-keyboards för inspelning och iPads vid behov. Lärare B arbetar 

dessutom med några programvaror som underlättar lektionsplanering och undervisning i 

ämnet musik, det vill säga Guitar Pro och Audio Highjack. Lärare C arbetar med 

Bandlab på Chromebook och med Garagaband på iPad som ett komplement. Det finns 

även tillgång till USB-keyboards och USB-trummor för inspelning och komposition av 

musik. Lärare D nämner Garageband och iPads för undervisning med digitala verktyg. 

Dock finns det numera tillgång till Chromebook då Bandlab testades av Lärare D i ett 

undervisningssyfte. Det som framkommer är att skolarna har numera utrustat eleverna 

och lärarna med datorer, iPads eller Chromebook och detta på grund av att arbete med 

digitala verktyg är fast förankrat i styrdokumenten (se även avsnitt 3). Vidare 

framkommer det att mjukvaror som används av respektive musiklärarna i skolsyftet är 

oftast konstadsfri. Endast Lärare C har tillgång till riktiga inspelningsdatorer, det vill 

säga Apple datorer och till och med mjukvara som måste köpas. Samtliga lärare arbetar 

dock med Garageband i sin undervisning.  
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8.1.3 Om hur mycket tid musiklärare avsätter för arbete med digitala verktyg 

Frågan om hur mycket tid musiklärare satser på arbetet med digitala verktyg kan 

framför allt kopplas till den didaktiska frågeställningen hur? som handlar om hur 

undervisningen sker eller är upplagd (se avsnitt 5.1). I förhållandet till frågan om hur 

mycket tid lärarna avsätter till arbetet med digitala verktyg framkom det att det är 

väldigt olika mellan lärarna. Lärare A planerar allt från små projekt till ett helt 

arbetsområde beroende på vilken årskurs undervisning med digitala verktyg riktar sig 

mot. Hon menar dock att digitala verktyg i någon form används hela tiden. Lärare B 

berättar att han arbetar med digitala verktyg hela tiden. I förhållandet till 

musikskapandet varierar undervisningstider mellan de olika årskurserna. I arbetet med 

instrumentspel satser Lärare B på att spela in låtarna digitalt. Lärare C har berättat att 

han arbetar ungefär en halv termin med klasserna på digitala verktyg men att någon 

form av digitala verktyg används hela tiden. Lärare D beskrev hur han satsar cirka 200 

minuter på termin och klass till att undervisa arbete med digitala verktyg. Slutligen är 

det viktig att ta upp att variationerna i hur mycket tid musiklärare satser på i arbetet med 

digitala verktyg kan bero på att det inte finns fasta riktlinjer kring hur mycket av 

undervisning som ska ske med digitala verktyg. En annan faktor kan vara att lärarna har 

olika erfarenheter i arbetet med digitala verktyg på skolan. Sedan så skiljer sig lärarnas 

erfarenheter i arbetet med digitala verktyg och musikproduktion, vilket påverkar hur 

mycket tid de satsar på det digitala och vilka funktioner i förhållandet till 

musikproduktion eleverna lära sig om.  

 

8.2 Resultatens betydelse 

Det som framkom i resultaten är att samtliga lärare arbetar med digitala verktyg i 

musikundervisning men att inte alla läggar lika mycket vikt på detta. Som nyutbildat 

musiklärare som arbetar mycket med digitala verktyg i årskurserna fyra till nio, 

förväntades att yngre lärare och de med de senaste utbildningar jobbar mer aktivt med 

digitala verktyg än musiklärare med en äldre utbildning. Det som framkom i studien är 

att de två äldsta lärarna är mest aktiva i att arbeta med digitala verktyg i 

musikundervisning. Det verkar att finnas klyftor mellan musiklärarna i det som anses 

vara viktig i musikundervisning. Att undervisningen med digitala verktyg ska ske är 

fastställd av Skolverket men riktlinjerna kring hur mycket av musikundervisning ska 

ske med digitala verktyg är inte fastställd. Därför finns det behov av att ta reda på varför 

musiklärarna tänker så annorlunda i förhållandet till arbete med digitala verktyg. 
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8.3 Metoddiskussion 

I denna studie används semistruktuerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Fördelen 

med denna metod har varit att det fanns möjlighet att styra intervjuerna beroende på hur 

informanterna svarade. Detta gjordes genom att, vid behov, ställa följdfrågor till 

informanterna. Metoden fungerade bra i förhållande till denna studie även och den ledde 

till svar på frågorna. Det som framkom är dock att kunskapen om arbete med digitala 

verktyg är väldigt olika mellan informanterna och därför blev svaren väldigt olika. I 

några fall kändes det svårare att styra intervjuerna med föjldfrågor då informanterna 

hade olika mycket att berätta om sitt arbete med digitala verktyg. Det hade det varit en 

fördel att ha ett större antal frågor förberredda i intervjuguiden.  

 

8.4 Fortsatta studier 

I denna studie undersöktes hur fyra behöriga musiklärare i Sydsverige arbetar med 

digitala verktyg i sin undervisning, vilka digitala verktyg de använder samt hur mycket 

tid de avsätter för arbete med digitala verktyg i sin undervisning. Då arbetet med 

digitala verktyg i musikundervisning är av stort intresse till mig, hade det varit 

intressant att undersöka hur musiklärare i andra delar av Sverige arbetar med digitala 

verktyg. På detta sätt hade det varit möjligt att kunna undersöka variationer i arbetet 

med digitala verktyg mellan lärarna i olika delar av Sverige. Så mitt förslag för vidare 

forskning är att undersöka hur x antal musiklärare från olika dela av Sverige arbetar 

med digitala verktyg i musikundervisning, hur mycket tid de satser på detta och vilka 

verktyg som används i arbete med digitala verktyg. 
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide 

 

Frågan om samtycke (förra inspelningen och intervjun börjar):  

 

Har jag ditt samtycke om att spela in intervjun och använda dina svar i min uppsats? 

 

Inledande frågor: 

Kan du berätta lite om dig själv? 

 

Vad är din utbildningsbakgrund? 

 

Vad är din yrkeserfarenhet i relation till musikundervisning?  

 

 

Huvudfrågor (kan variera beroende på läraren svarar): 

 

Vilka digitala verktyg används i din musikundervisning? 

 

Varför just dessa?  

 

Vad beror ditt urval av digitala verktyg på? 

 

Hur arbetar du med digitala verktyg i musikundervisning? 

 

Hur ser en typisk lektion eller arbetsområde med digitala verktyg ut i din 

musikundervisning? 

 

Hur mycket tid avsätter du för arbete med digitala verktyg i din musikundervisning? 

 

Avslutande fråga: 

 

Har du någonting du vill tillägga? 
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