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Abstrakt	  
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Som ett svar på den digitala teknikens utveckling inom musikområdet har skolverket, i 

det centrala innehållet för musik för mellanstadiet i den senaste läroplanen LGR11, 

författat skrivningen ”digitala verktyg för ljud- och musikskapande”. 

      Den här studien syftar till att genom en kvalitativ intervjumetod undersöka vilken 

uppfattning fyra musiklärare på skolornas mellanstadier har om digitala verktyg för 

ljud- och musikskapande. Detta för att belysa vilka variationer som uppenbarar sig, 

vilka kan leda till att deras undervisning bedrivs på olika sätt. Deras uppfattningar om 

digitala verktyg för ljud- och musikskapande presenteras i fyra rubriker; digitala verktyg 

där de pratar om begreppet digitala verktyg, egen undervisning som beskriver hur de 

undervisar med digitala verktyg, hinder där de pratar om hinder för skolornas 

undervisning med digitala verktyg och skolverkets skrivning där de pratar om 

skolverkets skrivning av digitala verktyg för ljud- och musikskapande. 

      Resultatet visar att endast två av de fyra musiklärarna representerade i studien 

berättar att dem undervisar med och om digitala verktyg för ljud och musikskapande. 

Den bakomliggande faktorn för denna skillnad visade sig inte vara hur lärarna definierar 

begreppet digitala verktyg, utan bristande praktisk kunskap om, och liten erfarenhet av, 

digitala verktyg.  
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1 Inledning 
 

Höstterminen 2012, under ett uppehåll i mina musiklärarstudier, hade jag en 

musiklärarvikarietjänst på en låg- och mellanstadieskola i Jönköpings kommun. Då 

detta var första gången jag jobbade som musiklärare hade jag i början tät kontakt med 

läraren som hade haft tjänsten innan mig. Våra diskussioner handlade främst om vad 

lärarens undervisning hade innehållit för moment den senaste tiden och vi pratade 

mycket om hur dessa moment låg i förhållande till det centrala innehållet i kursplanen 

för musik. Under en av våra pratstunder kom vi in på punkten digitala verktyg för ljud- 

och musikskapande som finns författat i LGR11 för musik i grundskolans årskurs 3-6. 

Läraren berättade då att denne, genom att låta eleverna spela melodispel på digitala 

keyboards, hade undervisat eleverna i digitala verktyg. Någon vecka innan detta samtal 

hade jag gjort lektionsplaneringar för mellanstadiet och hade då bland annat planerat för 

undervisning i just digitala verktyg. Ett av mina undervisningsmoment bestod av att 

mina elever skulle producera låtar i ett datorbaserat online-program (Myna audio editor) 

där eleverna i ett webbaserat mjukvaruprogram producerar låtar i valfri genre med hjälp 

av färdiga loopar för intro, vers, refräng, stick och slut. Deras låtar skulle sedan i en 

progression användas som bakgrunder att dansa, sjunga, rap:a, eller spela instrument 

till.  

      Jag tolkade vår diskussion som att vi två hade helt olika förståelser av begreppet 

digitala verktyg och vad undervisning med och om digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande innebar. Detta väckte frågan om det kan finnas fler variationer i hur 

musiklärare uppfattar digitala verktyg. När jag nu fick tillfälle att göra en studie i 

musikpedagogik bestämde jag mig därför att undersöka just hur musiklärare uppfattar 

digitala verktyg för ljud- och musikskapande. 
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2 Bakgrund 
 
I detta kapitel lyfter jag fram text som Skolverket har författat i läroplanen LGR 11 

gällande digitala verktyg för ljud och musikskapande för grundskolans mellanstadier 

(årskurs 3 -6). LGR11 är ett dokument som lärare ska använda som stöd i sin 

undervisning. 

	  
2.1 Digitala verktyg i LGR 11 
 

Den senaste läroplanen för grundskolan (LGR11) infördes hösten 2011 och innebar 

vissa förändringar av innehållet gällande skrivningen för musikämnet gentemot den 

tidigare LPO94. I den nya kursplanen för musikämnet består det centrala innehållet av 

tre huvudrubriker: ”musicerande och musikskapande”, ”musikens verktyg” och 

”musikens sammanhang och funktioner”. Under rubriken ”musikens verktyg” för 

årskurs 4-6 finns punkten ”digitala verktyg för ljud- och musikskapande” författad. 

Denna skrivning är ett nytillskott i den senaste kursplanen för musikämnet och spelar en 

central roll den här undersökningen som behandlar hur lärare i musik uppfattar digitala 

verktyg. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, s 101-102) 

	  

2.2 Skolverkets beskrivning av digitala verktyg 
 
För att ge en djupare förståelse av kursplanernas centrala innehåll finns det 

kommentarmaterial författat av Skolverket som riktar sig till lärare och rektorer. I 

Skolverkets kommentarer till skrivningen om digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande finns följande att läsa: 

 

I dag skapas musik i varierande genrer och former ofta med hjälp av programvaror för 

ljud, komposition, notation och inspelning. I kursplanen benämns de här 

programvarorna, tillsammans med digitala instrument, för digitala verktyg. Det är 

verktyg som barn och ungdomar i hög grad kommer i kontakt med och de innebär rika 

möjligheter att tillägna sig kunskaper i musik [...] Det finns programvaror som 

erbjuder varianter av mer eller mindre färdiga musikaliska byggstenar, möjligheter att 

skapa egna ljud eller komponera med traditionell notation. Att använda olika 

musikprogram för komposition, men också för andra ändamål, exempelvis att 

musicera till egna ”back-tracks”, är vanligt förekommande och sådana program för 

komposition och arrangering är under ständig utveckling […] I det centrala innehållet 
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lyfts digitala verktyg fram som en del i elevernas eget musikskapande. Kursplanen 

föreskriver att eleverna ska utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för ljud- 

och musikskapande i årskurserna 4–6. (Skolverket, 2011, kommentarsmaterial till 

kursplanen i musik, s 15) 

 

I kommentarmaterialet ger alltså Skolverket fördjupad information om begreppet 

digitala verktyg i form av exempel på olika programvaror och exempel på hur de kan 

användas. Deras konklusion av begreppet digitala verktyg är dessa programvaror 

tillsammans med digitala instrument.   

 

2.3 Kunskapskrav i slutet av årskurs 6 
 
I kursplanen för musik har Skolverket författat kunskapskrav vilket musikläraren ska 

använda som stöd i sin betygsbedömning av elever i årskurs 6. Nedan följer ett utdrag 

ur texten. Avsnittet är avkortat för att endast lyfta fram vad som står om digitala 

verktyg.  

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med 

hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska 

mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.  

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 

instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och 

former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande 

komposition. (Skolverket, 2011, Kunskapskrav, s 103-104) 

 

Digitala verktyg finns författat för samtliga nivåer i kunskapskravet. Skillnaderna 

författade i kriterierna är att för betyg E ska eleven kunna bidra till att skapa musik och 

för betyg A ska eleven kunna skapa musik. 
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2.4 Sammanfattning 
 

Här följer en sammanfattning av vad Skolverket skriver om digitala verktyg. Begreppet 

innefattar: programvaror för ljud (möjlighet att skapa egna ljud), programvaror för 

komposition (program som erbjuder varianter av mer eller mindre färdiga musikaliska 

byggstenar), programvaror för notation och program för inspelning. Dessa 

programvaror tillsammans med digitala instrument är Skolverkets definition av 

begreppet digitala verktyg. Enligt kunskapskravet ska eleverna skapa (eller bidra till att 

skapa, beroende på betygsnivå) musik med hjälp av röst, instrument eller digitala 

verktyg. 

      Med den här informationen i bakgrunden presenterar jag studiens syfte och 

problemformulering i följande kapitel. 
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3 Syfte och problemformulering  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar fyra musiklärare i grundskolans 

mellanstadium har om digitala verktyg för ljud- och musikskapande. Detta för att belysa 

de variationer som framkommer vilket kan leda till att undervisningen bedrivs på olika 

sätt. 

     För det här syftet har jag formulerat följande problemformulering: Vilka 

uppfattningar har fyra musiklärare i grundskolans mellanstadium om digitala verktyg 

för ljud- och musikskapande? 
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4 Tidigare forskning 
 
I mitt sökande efter tidigare forskning har jag inte funnit någon studie som tydligt 

relaterar till studiens problemformulering och mitt syfte. I detta kapitel presenteras 

tidigare forskning som på olika sätt har anknytning till musikundervisning och området 

digitala verktyg. 

 

Göran Folkestad (1996) har under tre år undersökt hur 14 ungdomar i åldrarna 13 till 16 

år skapar musik med hjälp av synthesizers och datorer med mjukvaruprogrammet 

Master Tracks Pro 4. Barnen fick under ett tillfälle per vecka fritt skapa musik utan 

instruktioner. Metoderna bestod av observationer, intervjuer samt analys av 

musikprodukterna. Folkestad kom fram till att barnen använder sig av två olika sorters 

processer när de skapar musik med hjälp av datorer, en horisontal och en vertikal 

kategori. Att skapa melodi, harmonier och form för att där efter arrangera och 

instrumentera dessa med datorns hjälp utgör den horisontala kategorin. Den vertikala 

kategorin består av att skapa musik genom att arrangera musiken sektionsvis, vilket 

innebär att en sektion görs klar innan nästa påbörjas. Folkestad skriver att datorer inte 

bara gör det möjligt för nybörjare att skapa musik på samma sätt som erfarna artister har 

gjort i inspelningsstudios under årtionden, utan att datorer även erbjuder möjligheten för 

nybörjare att skapa musik på samma sätt som erfarna kompositörer har gjort, där de kan 

höra orkestern spela det de noterar.   

	  	  	  	  	  	  Bo	  Nilsson	  (2002)	  har	  i	  en	  studie	  undersökt	  processerna	  i	  vilka	  åtta	  skolbarn	  i	  

skolans	  årskurs	  två	  komponerar	  med	  synthesizers	  och	  datorbaserade	  mjukvaror.	  

Eleverna	  inbjöds	  att	  med	  hjälp	  av	  synthesizer	  och	  dator	  skapa	  musik	  till	  olika	  

bilder.	  De	  fick	  endast	  explicita	  instruktioner	  gällande	  användandet	  av	  syntar	  och	  

datormjukvaran.	  Studien	  ämnar	  klargöra	  de	  kreativa	  processer	  som	  barn	  använder	  

när	  de	  skapar	  musik	  med	  digitala	  verktyg.	  Nilsson	  beskriver	  och	  analyserar	  

resultatet	  av	  barnens	  musikprodukter	  för	  att	  där	  igenom	  nå	  en	  djupare	  förståelse	  

av	  vad	  kreativt	  musikskapande	  innebär	  för	  barnen.	  Metoderna	  bestod	  av	  att	  

stegvis	  under	  arton	  månader	  insamla	  data	  i	  form	  av	  MIDI-‐filer	  bestående	  av	  

elevernas	  kompositioner,	  samt	  observationer	  och	  intervjuer.	  Nilsson	  menar	  att	  

resultatet	  av	  studien	  visar	  att	  unga	  barn	  har	  möjlighet	  att	  skapa	  musik	  med	  form	  

och	  struktur	  vilket	  är	  i	  konflikt	  med	  tidigare	  studier	  som	  antyder	  att	  barn	  under	  

nio	  år	  inte	  kan	  skapa	  meningsfull	  musik.	  
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      Jan-Olof Gullö (2010) har skrivit en avhandling som syftar till att få kunskap om 

musikproduktion och att identifiera de nödvändiga nyckelkunskaper som 

musikproducenter och musikproduktionslärare bör ha. Studien består av tre delstudier 

som undersöker vad som karaktäriserar musikproduktion ur både undervisnings- och 

professionell kontext. Delstudie ett gjordes på en kommunal musikskola där Gullö 

samlade forskningsmaterial genom observationer av ett musikproduktionsprojekt samt 

genom intervjuer av den ansvariga läraren och andra viktiga aktörer. Vid delstudie två 

gjorde Gullö enkätundersökningar och gruppintervjuer med högskolestudenter som 

studerar musikproduktion både som fristående kurs och i utbildningsprogram. Delstudie 

tre bestod av intervjuer med lärare i musikproduktion, aktiva musikproducenter och 

andra personer som har goda kunskaper om musikproduktion och som är verksamma i 

musikbranschen. Resultaten av studierna visar bland annat att lärare måste vara 

mångkunniga för att lära ut musikproduktion. Förutom grundläggande pedagogiska 

kunskaper måste de ha omfattande kunskaper om musikteknologi och relevant kunskap 

om samtida ungdomskultur- och populärmusiktrender. 

      Wise, Greenwood & Davis (2011) har i en studie undersökt hur lärare undervisar 

med digitala verktyg. Artikeln handlar om de praktiska förändringar i 

musikundervisningen som den digitala teknologin för med sig i vissa gymnasieskolor. 

Studien omfattar nio musiklärare på fyra gymnasieskolor i Nya Zeeland och deras syn 

och arbete kring digital teknik och på vilket sätt det håller på att förändra deras arbete i 

klassrummet. Forskningsmetoderna består av intervjuer, observationer och en enkät. 

Enkäten bestod av frågor om lärarnas personliga användande av digital teknik hemma 

och i skolan samt deras användande av specifika mjukvaruprogram. Den huvudsakliga 

av informationskällan består av kvalitativa intervjuer med lärarna. Varje lärare 

observerades även i musikundervisningen minst en gång för att validera den inhämtade 

informationen. Resultatet visar lärarnas personliga tillgång och användande av digital 

teknik och deras användning av de digitala resurser som tillhandahålls av skolan, samt 

vilka förändringar i det pedagogiska tillvägagångssättet som digital teknologi fört med 

sig, och hur detta jämför sig med den mer traditionella undervisningen. De digitala 

verktyg som lärarna använder i sin undervisning består av mjukvaruprogrammen 

Sibelius och Garage Band. Sibelius är ett notationsprogram som kan spela upp det 

studenterna arrangerar och Garage Band är ett program där studenterna gör 

musikkompositioner genom att arrangera förinspelade loopar. Garage Band erbjuder 
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också möjlighet för eleverna att spela in med hjälp av MIDI-keyboard och gitarr. Fyra 

av lärarna använder PC-datorer och fem använder MAC-datorer. 

      Ralf Sandberg (1996) har i sin avhandling använt sig av ramfaktorteori för att 

undersöka hur de strukturella villkoren för skolorna påverkar undervisningsprocesser i 

musik. Dessa teoretiska ramar består av ideologiska, ekonomiska och juridiska ramar. 

Den ideologiska ramen innehåller: oklarheter vid tolkningen av läroplanen, bristande 

kunskaper i att formulera undervisningsinnehåll, svårigheter att definiera kunskaper och 

färdigheter i musik samt bristande metoder att utvärdera kunskaper i musik. I kontext av 

skolans arbetsmiljö innehåller den ekonomiska ramen: snävt tidsutrymme för ämnet i 

skolans timplan, bristande utrustning, lokaler och läromedel, liten tid att planera, för 

stora klasser, för många klasser för musiklärare samt hög ljudnivå och buller i arbetet. 

Den juridiska ramen består av: klasslärares ansvar för musiken trots bristande 

kompetens i ämnet, ämnet dåligt representerat i lärarlag och lokal arbetsplan, bristande 

förståelse för musikämnets behov i skolans arbete, musikämnets svikande ställning och 

låga status i skolarbetet, samt få möjligheter till fortbildning. Sandberg skriver att dessa 

yttre ramar påverkar skolans arbetsmiljö på olika sätt med varierad praktisk innebörd 

och betydelse för det inre arbetet på skolenheten. Det empiriska materialet för studien 

består av den nationella utvärderingen av grundskolans musikundervisning som 

påbörjades 1987 i samband med övergången från en decentraliserad styrning av skolan 

till en lokalt styrd skola. De omfattande resultaten visar problem och svårigheter 

presenterade ur dessa ramar. 
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5 Teori 
 
I denna studie har jag velat pröva att sätta mig in i hermeneutik som teori och 

hermeneutik som metod. I detta kapitel presenteras hermeneutik som teori och i nästa 

kapitel presenteras hermeneutik som metod. 

 

5.1 Hermeneutik som teori 
 
Hermeneutiskt arbetssätt används i den här studien vid transkribering, analys av 

transkriberingar, reflektion mot tidigare studier och som ett teoretiskt perspektiv (se 

även 6.1). 

      Hermeneutik har sitt ursprung i det grekiska ordet hermeneutike´ och kan översättas 

till läran om tolkning eller tolkningskonst. Ordet tolkningskonst omfattar begreppen 

tolka, förklara, utlägga och uttyda. I anknytning till hermeneutik förekommer begrepp 

som abstraktion och kontextualisering. Abstraktion beskrivs som ”en tankeprocess (eller 

resultatet av en sådan) i vilken man bortser från vissa egenskaper hos en företeelse eller 

ett föremål och i stället uppmärksammar en eller några få egenskaper”. Att 

kontextualisera innebär ”att placera (t.ex. ett ord eller en idé) i ett speciellt 

sammanhang”, eller i en speciell kontext (Nationalencyklopedin, 2000-).  

      Ödman (2007) liknar tolknings- och förståelseprocessen vid ett pussel där pusslaren 

utgår från en hög med småbitar som ska läggas ihop till ett sjok med bitar av samma 

färg. Till slut kanske även dessa sjok av pusselbitar passar in i varandra för att bilda en 

helhet. Ödman beskriver en hermeneutisk tolkningsprincip som består av tolkandets 

abstraktionsnivå eller kontextualisering (även kallat del/helhetskriteriet). Den 

hermeneutiska del/helhetsprincipen bygger på att eftersträva tolkningar och system av 

tolkningar, där helheten bekräftar delarna och delarna bekräftar helheten.  

      I denna studie har jag valt att endast använda begreppet del/helhetskriteriet för att 

beskriva denna process. I nästa kapitel beskriver jag kort hur jag använder hermeneutik 

som metod i denna studie. 
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6 Metod 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar många författare av metodologiska 

frågeställningar skilja mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier (Bryman, 

2002, s 33). Kvantitativa studier bygger på kvantifiering vid insamling och analys av 

data medan kvalitativa metoder lägger tonvikten på ord (a.a., s 249). Ett alternativ är att 

prata om kvantitativa strategier som ”hård data” och kvalitativa strategier som ”mjuk 

data” (Ahrne & Svensson, 2011, s 10).  

      Metoder som definieras som kvalitativa består ofta av intervjuer, observationer, 

experiment eller analys av texter. Men det går även göra kvantitativa studier utifrån 

dessa metoder. Denna studie kan alltså beskrivas som kvalitativ och i detta kapitel 

presenteras de metoder som studien innefattar. 

 

6.1 Hermeneutik som metod 
 
Hermeneutik (tolkningskonst) som metod genomsyrar flera delar av denna studie och 

används inte minst vid transkriberingen av intervjuer där talade ord omtolkas till skrift. 

Analysarbetet där bitarna likt Ödmans pussel tillsammans kan bidra till en djupare 

förståelse är också en hermeneutisk arbetsmetod (se även abstraktion i föregående 

kapitel). Även resultatdiskussion mot tidigare studier som denna studie innehåller är en 

hermeneutisk process (kontextualisering) som ofta (om inte alltid) används av 

samhällsvetenskapliga författare. 

      I diskussionskapitlet (kap. 8) har jag valt att testa ett hermeneutiskt arbetssätt som 

består av en tolkningsmodell inspirerad av del/helhetskriteriet (se även föregående 

kapitel), för att genom denna tolka studiens resultat i ett inre större och mindre 

sammanhang eller perspektiv. Det hermeneutiska arbetet består av att använda ord och 

begrepp som lärarna har använt och som är belysta i resultatkapitlet (kap. 7), för att på 

så sätt forma en övergripande bild som går att stödja i de mindre delarna. 

Tolkningsarbetet utgår från den viktigaste punkten för skolornas undervisning i digitala 

verktyg, bestående av variationen: de lärare som pratar om att de undervisar med och 

om digitala verktyg och de lärare som pratar om att de inte undervisar med och om 

digitala verktyg. Undervisningen beskrivs alltså som helheten vilken är beroende av 

delarna: hur lärarna uppfattar begreppet digitala verktyg, vad lärarna upplever som 

hinder för undervisning i digitala verktyg, hur de uppfattar Skolverkets skrivning av 

digitala verktyg för ljud- och musikskapande.  
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6.2 Kvalitativ intervjuform 
 
Mitt val av metod för undersökningen är intervjuer då dessa kan ge en personlig och 

detaljerad bild av lärarens uppfattning. Metoden erbjuder till exempel möjlighet att i 

stunden fånga upp respondenternas personliga definitioner på begrepp (som exempelvis 

digitala verktyg) vilket ger möjlighet till förtydligande av dessa där det anses 

nödvändigt.  

      Initialt övervägde jag tre olika metoder: (1) Observation följt av intervju; för även 

att se hur lärarna undervisar med och om digitala verktyg för ljud- och musikskapande, 

(2) Enkätundersökning; för att insamla en större kvantitet data för att därigenom få en 

uppfattning om hur ett större antal lärare beskriver digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande. (3) Intervjuer; för att undersöka hur musiklärare pratar om sin 

uppfattning av digitala verktyg. Med den begränsade tidsramen för uppsatsen i åtanke 

valde jag att göra intervjuer då detta är en metod för att under en kortare tid inhämta 

kvalitativ information.  

      Inom samhällsvetenskaplig forskning är intervjuer antagligen den vanligaste 

förekommande metoden inom kvalitativ inriktning (Ahrne & Svensson, 2011, s 36). Att 

genomföra intervjuer kräver en hel del förberedelser men är därefter en för det mesta 

effektiv och snabb metod för att få kunskap om samhället (a.a., s 37).  

      Intervjuformen som jag har valt att använda kan beskrivas vara av strukturerad 

form. Med detta menar jag att frågorna har baserats på fasta frågeformuleringar i en 

förutbestämd följd (se bilaga). Målet med att använda en strukturerad intervjuform är att 

göra skillnaderna mellan de olika intervjuerna som ingår i undersökningen så små som 

möjligt och därigenom få mindre variation i intervjubeteende och frågeformuleringar 

(Bryman, 2002, s 122). Den här intervjuformen underlättar på så vis själva frågandet 

men också registreringen och kategoriseringen av svaren (a.a., s 123).    

      Respondenternas svar har i varierande omfattning följts upp med ytterligare frågor 

där detta har varit relevant för att förtydliga svar och/eller för att erhålla ett fördjupande 

svar. 

	  

6.3 Etiska ställningstaganden 
 
Under studien har jag gjort flera etiska ställningstaganden. Samtliga informanter har 

garanterats anonymitet gällande deras namn och arbetsplats. Intervjusubjekten för denna 

studie kom att bestå av två män och två kvinnor, men då den här studien med endast 
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fyra lärare inte kan visa några likheter och/eller skillnader i hur manliga och kvinnliga 

lärare uppfattar digitala verktyg i ett större perspektiv, har även intervjuresultatet 

presenterats könsneutralt genom att referera lärarna till bokstavsbetäckningarna A, B, C 

respektive D. Detta för att ytterligare skydda informanternas identitet. 

 

6.4 Urval och avgränsningar 
 
Urvalsramen består av lärare i musik för grundskolans årskurs 4-6 i Jönköpings län. 

Anledningen till just detta urval är flera. Då jag är bosatt i Jönköping är avgränsningen 

till länet främst gjord av praktiska skäl. Mitt intresse för denna studie föddes när jag 

som musiklärarevikarie under ett samtal med en musiklärarkollega på mellanstadiet 

kom på att det kan finnas skillnader i hur ”digitala verktyg för ljud- och 

musikproduktion” undervisas (se inledning). Problemet uppdagades i diskussioner om 

undervisningen just på mellanstadiet och därför har jag valt att undersöka just detta 

urval av musiklärare. 

      Initialt kontaktades sex skolor. Någon övre gräns för antal informanter för studien 

var från början inte satt, utan tanken var att få med så många intervjuer som tiden för 

arbetet tillät. Av dessa sex skolor svarade tre musiklärare att de var villiga att ställa upp 

på en intervju. Därefter kontaktades de tre andra skolorna åter, varvid en lärare återkom 

med svaret att denne var villig att intervjuas. Under intervjun med denne fjärde 

musiklärare framkom det att läraren undervisade i årskurs tre till fem, då årskurs sex 

hade flyttats till en närliggande högstadieskola. Läraren berättade även att denne inte 

hade någon undervisning med och om digitala verktyg för ljud- och musikskapande, 

utan att eleverna fick denna undervisning i årskurs sex. För att komplettera intervjun så 

kontaktade jag läraren för årskurs sex, men då jag inte fick något svar valde jag att 

bortse från intervjun med denne fjärde lärare. Denna intervju är alltså inte representerad 

i studien. Därefter kontaktades en sjunde skola och efter några påbackningar svarade 

musikläraren att denne gärna ställer upp på en intervju. Jag hade redan innan den fjärde 

intervjun påbörjat transkribering och analysarbetet med de tidigare intervjuerna. På 

grund av den annalkande tidspressen valde jag att avsluta mitt sökande efter fler 

informanter för att istället fokusera på skrivarbetet. 

      Kontakten med lärarna som har deltagit i den här studien har tagits på följande sätt: 

Lärare A, B och C fick en intervjuförfrågan per SMS. Lärare D fick en intervjuförfrågan 

via mejl då dennes telefonnummer inte var listad på skolans webbplats.  
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      Intervjuförfrågan varierade något i utformning men samtliga innehöll information 

om att det gällde en uppsats på c-nivå i musikpedagogik, att de skulle intervjuas i 

egenskap av musiklärare på mellanstadiet och att min lokala anknytning var den primära 

anledningen till mitt urval av lärare i Jönköpings län. Lärarna informerades om att deras 

medverkan var frivillig och att de skulle vara anonyma i studien. Jag valde att utelämna 

information om att studien behandlar hur de uppfattar digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande, detta för att förhindra eventuella förberedelser av intervjusubjekten. 

Detta val grundas på att det finns en möjlighet att lärarna vill framstå som goda 

medarbetare och därför läser sig in på begreppet digitala verktyg och skrivningarna för 

detta i LGR11 för att på så sätt kunna ge ett så korrekt svar som möjligt.  

      Då intervjuer består av ett möte, i detta fall mellan två personer, finns det en mängd 

faktorer som kan påverka intervjusituationen, till exempel personernas egenskaper, 

karaktärsdrag och kön. Även platsen för intervjun kan påverka och den aspekten har 

tagits i beaktande. Samtliga intervjuer har ägt rum på lärarnas skola. Ur negativ 

synpunkt kan intervjuer på arbetsplatsen påverka personen att vilja framstå som en god 

medarbetare (Ahrne & Svensson, 2011, s 45). Trots detta har jag valt att förlägga 

intervjuerna på lärarnas arbetsplats. Anledningen till detta är att det enligt mig finns 

övervägande positiva aspekter att ta hänsyn till. Förutom att studien är naturligt knuten 

till arbetsplatsen kan skolorna som plats för intervjuerna bidra till en ökad 

trygghetskänsla hos lärarna då de befinner sig i en välbekant miljö. Detta i sin tur kan 

leda till ett mer avslappnat och öppet samtal. Genom att förlägga samtliga intervjuer till 

lärarnas skolor skapas även en konsekvens i intervjumetoden, vilket ytterligare kan 

bidra till en ökad säkerhet i resultaten.   

      I den här studien kom alltså fyra musiklärare för mellanstadiet i Jönköpings 

kommun att delta. Av informanterna har A, B och D lärarutbildningar varav D även har 

musiklärarutbildning. Lärare C saknar lärarutbildning.  

 

6.5 Intervjumanus 
 
Inför intervjuerna arbetades ett intervjumanus fram (se bilaga). Detta manus användes 

som en mall för att standardisera intervjuerna i största möjliga mån. Manuset fungerade 

också som ett stöd för mig som oerfaren intervjuare. Manusets upplägg var att först få 

en allmän berättelse om lärarnas bakgrund och hur de arbetar efter kursplanen i musik, 

för att sedan precisera intervjufrågorna. Detta sätt kan på sätt och vis jämföras med 
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Patel och Davidson (2003) som beskriver en tratteknik där man ställer mer öppna 

intervjufrågor för att sedan precisera dessa. 

 

6.6 Inspelning och transkribering 
 
Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon (med informanternas samtycke och 

tillåtelse). Inspelningarna fördes sedan över till en dator med hjälp av ett ljud- och 

musikproduktionsprogram (Cubase) och formaterades där till ljudfiler. Detta gjordes 

dels för att spara filerna men också för att underlätta vid transkribering då datorns 

musikspelare är mer användarvänlig än diktafonen gällande funktioner för att spola 

fram och tillbaka i ljudfiler. Det underlättade även arbetet ytterligare att endast behöva 

använda ett medium under transkriberingsprocessen och på så vis slippa hantera både 

diktafon och dator under skrivarbetet. 

      De inspelade intervjuerna transkriberades därefter i ett ordbehandlingsprogram 

(Microsoft Word). Transkribering gjordes först till en råtext där mitt syfte var att 

överföra det inspelade materialet i skriftlig form med så stor noggrannhet som möjligt, 

utan att korrigera mot textspråk. För att erbjuda läsaren en inblick i hur jag har arbetat 

med mitt material ger jag här ett påhittat exempel på en transkribering (med fingerad 

person och skola) följt av ett exempel på hur texten kan se ut när det presenteras i 

resultatkapitlet. 

 

Intervju 3 (Audio 01_01) 

Intervjuare: Anders Moberg (A) 

Intervjusubjekt: Sven Svensson (S) 

 

A: Så… Hur har du arbetat, eller undervisat med digitala verktyg? 

S: Ja du (2 sekunders paus) Jag har, bland annat… ehm… 

A: …eller, du nämnde iPads som ett digitalt verktyg, om vi börjar med det… hur har 

du jobbat med det? 

S: Ja, här på Centrumskolan finns det såna här…(lägger handen på en iPad som ligger 

på bordet) Jag har ju använt, det där programmet… ”Garage Band” då… Där eleverna 

arbetar med loopar… 

  



  
 

19 

Här följer ett exempel på hur transkriberingen ovan skulle kunna se ut när det 

presenteras under resultatrubriken: 

 

Lärare A berättar att denne i sin undervisning i digitala verktyg har använt iPad:s med 

mjukvaruprogrammet Garage Band. ”Jag har använt programmet Garage Band där 

eleverna jobbar med loopar”. 

	  

Transkriberingsdokumentet börjar med nummer på intervjun samt namnet på det 

tillhörande ljudspåret, enligt exemplet ovan. Detta gör att jag kan se i vilken nummer i 

ordningen jag gjorde intervjun för att på så sätt snabbt hitta tillhörande ljudfil. Vid 

transkriberingen har jag utvecklat några skriftregler och har konsekvent använt dessa på 

samtliga texter. Anledningen till detta är att inte förvanska några detaljer som i 

efterhand skulle kunna vara av betydelse vid analys av texten. En kort paus i talet 

(mindre än en sekund) har markerats med ett kommatecken (,) och en något längre paus 

(omkring en sekund) med tre punkter (…). Har pauserna varit längre än så har jag 

skrivit in antal sekunder inom parantes, till exempel: (4 sekunders paus). Även vissa 

visuella betingelser som har betydelse för förståelsen har markerats inom parantes, som 

exemplet (lägger handen på en iPad…) i texten ovan. Ord som är betonade i uttal har 

markerats med fet stil. För de uttal som är komplicerade att beskriva i text, men som 

kan vara viktiga för förståelsen, har en förklaring av uttalet skrivits inom parantes efter 

ordet, exempelvis: ” Ha ha (talande uttal)”. 

      Intervjuerna har varierat något i omfattning och längd. Medellängden för samtliga 

intervjuer är ca 23 minuter med medianvärdet 21. Det empiriska materialet i form av 

transkriberad rådata består av 61 stycken A4-sidor och rymmer ca 20 000 ord. 

 

6.7 Analysmetod 
 
När alla transkriberingar var nedskrivna kontrollerades dessa mot inspelningarna en 

extra gång för att justera fel. Flera mindre fel hittades i samtliga texter vilka oftast 

bestod av stavfel, små uttryck som saknades i texten och talspråk som hade omvandlats 

till textspråk. 

      Efter justeringarna påbörjades analysarbetet med texterna. I transkriberingarna sökte 

jag efter variationer i intervjuobjektens utsagor, först genom att utgå från 

intervjupersonernas svar på intervjufrågorna. Av dessa skapade jag rubriker som jag 
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ansåg vara intressanta för undersökningen: digitala verktyg, egen undervisning, hinder 

och Skolverkets skrivning (dessa rubriker förklaras djupare i resultatinledningen, kapitel 

7). De fyra lärarnas utsagor samlades därefter under var och en av dessa 

resultatrubriker. När detta första steg var gjort analyserade jag texterna djupare. I 

transkriberingarna eftersöktes mer information i lärarnas övriga utsagor som kunde 

styrka och/eller komplettera lärarnas svar. Därefter gjordes en grafisk bild innehållande 

ord och begrepp utifrån sammanfattningen av analyserna. Dessa presenteras 

tillsammans med en konklusion i slutet av varje resultatrubrik för att förtydliga 

resultaten av intervjuobjektens utsagor. 

 

6.8 Sökning efter tidigare studier 
 
De databaser har använts för sökning efter tidigare forskning består av Onesearch, som 

är en söktjänst för sökning i alla fulltextdatabaser och i Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog, och ERIC (Educational Resource Information Center) som hämtar sitt 

innehåll bl.a. från tidskrifter, konferenser, avhandlingar och myndighetsrapporter.  

      Under studiens arbetsgång har jag med hjälp av nyckelord sökt tidigare forskning 

som kan vara relevant för studien. Vid de tillfällen en sökning har genererat ett större 

antal träffar har jag snabbt tittat igenom de första 10- 80 titlarna för att få en uppfattning 

om något kan vara relevant. Ett exempel på detta är resultatet av sökorden: digital + 

technology + music + education, som ger 1112 träffar varav studien ”Teachers´Use of 

Digital Technology in Secondary Music Education”, som jag använder i denna studie, 

visas på första plats. I de andra fallen har jag försökt ringa in de mest relevanta 

studierna genom att komplettera med fler nyckelord. Ett exempel på hur jag har ringat 

in tidigare studier ser ut så här: Sökning 1: digitala + verktyg (21 träffar), sökning 2: 

digitala + verktyg + musik* (5 träffar) sökning 3: digitala + verktyg + musik (4 träffar 

bestående av Bo Nilsson (2002) och Jan-Olof Gullö (2010)).  

      I bilagorna kan läsaren ta del av lista över vilka sökord använt mig av i mitt sökande 

efter tidigare studier, samt sökresultat av dessa.   

 

6.9 Resultatpresentation 
 
På grund av etiska ställningstaganden (se 6.2) presenteras lärarna under beteckningarna 

A, B, C respektive D. I rubriken resultat har texten korrigerats mot textspråk; detta för 

att öka läsbarheten men också för att ytterligare avidentifiera intervjusubjekten.  
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6.10 Tillförlitlighet  
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning använder författare ofta begrepp som reliabilitet 

och validitet för att beskriva hur pass nöjaktiga och noggranna mätningar och resultaten 

av dessa är. Dessa begrepp är vanligtvis relaterade till kvantitativa studier. Inom 

kvalitativa studier brukar forskare använda begreppet tillförlitlighet som motsvaras av 

det kvantitativa begreppet intern validitet som handlar om hur troliga eller sannolika 

resultaten är (Bryman, 2002).  

      Gällande den här studien så finns det flera aspekter som berör tillförlitlighet i metod 

och resultat. Saker som jag har tagit i beaktande för att öka studiens trovärdighet är att 

jag i största möjliga mån har försökt bortse från mina förkunskaper inom digitala 

verktyg och min roll som musiker och lärare i musik. Ett exempel på detta är att jag har 

utelämnat min förståelse av begreppet digitala verktyg och istället använt tidigare 

studier i ämnet för att där hämta en definition av digitala verktyg.  

      I resultatkapitlet presenteras resultaten med noggrannhet genom att försöka att inte 

förvanska informationen ur det empiriska materialet. Det är lätt att genom sin 

förförståelse tro sig förstå var informanterna pratar om även om det inte konkret uttalas. 

Ett inte så komplext exempel på detta, hämtat ur den här studien, är en intervju där vi 

pratar om hinder för undervisning i digitala verktyg. Informanten berättar att ett hinder 

för undervisningen är att det inte fanns material. Min förståelse i intervjusituationen är 

att läraren menar att det inte fanns datorer eller annan digital utrustning att använda i 

undervisningen i digitala verktyg för ljud- och musikskapande. Läraren kanske visst 

menar detta, men då svaret inte konkret exemplifierar detta, använder jag inte mig av 

denna information som resultat för att visa att läraren saknar just datorer eller annan 

digital utrustning i sin undervisning.  

      Samma exempel beskriver även ett problem i min bristande erfarenhet av intervjuer. 

I efterhand förstår jag vikten av att genom följdfrågor låta informanten tydligt beskriva 

och definiera svaren på frågorna för att på så sätt få fler användbara resultat.  

      Fler saker att beakta i kontexten av tillförlitlighet är att den här intervjustudien 

endast kan bevisa och redogöra för vad informanterna säger; inte vad de gör. Det är 

alltså inte möjligt att i en intervjustudie bevisa hur lärarna faktiskt undervisar i digitala 

verktyg för ljud- och musikskapande (vilket kräver en observationsstudie) utan endast 

redogöra för vad de pratar om.  

      Gällande det hermeneutiska arbetet med texterna så kan jag inte helt lösgöra mig 

från mina traditioner eller min tolkningshorisont för att göra en absolut objektiv 
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tolkning av texterna. Däremot kan mitt stöd i de fakta som jag belyser i form av citat i 

resultatpresentationerna öka tillförlitligheten i mina tolkningar och där genom också 

bidra till en ökad tillförlitlighet resultatet.  

 

7 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras materialet från resultatanalyserna under fyra rubriker: (1) 

Digitala verktyg: hur lärarna pratar om begreppet digitala verktyg. (2) Egen 

undervisning: hur lärarna pratar om sin undervisning med och om digitala verktyg. (3) 

Hinder: hur lärarna pratar om hinder för skolornas undervisning i digitala verktyg. (4) 

Skolverkets skrivning: hur lärarna pratar om Skolverkets skrivning av digitala verktyg 

för ljud- och musikskapande. Därefter följer sammanfattande analys av resultaten. 

 

7.1 Digitala Verktyg 
 
I detta kap presenteras resultatet av hur de fyra lärarna (lärare A, B, C och D) pratar om 

begreppet digitala verktyg. 

 

Lärare A beskriver digitala verktyg som dator, iPad/ surfplattor och iPhone i vilka 

eleverna kan skapa musik dels genom att spela in gitarr och sång, men också program 

där man skapar musik genom att använda sig av färdiga loopar. 

 

Lärare B beskriver Mac-datorer med programmet Garage Band som ett digitalt 

verktyg. Läraren pratar också om inspelning av sång genom ett PA som ett exempel på 

att digitalt verktyg .  

 

Lärare C beskriver digitala verktyg som inspelningsmekanik där man använder en 

dator och ett enkelt inspelningsprogram. Läraren pratar också om keyboard där man kan 

ställa in olika saker, använda ljudmodeller och färdiginspelade ljud som ett digitalt 

verktyg. Lärare C nämner också ”elgitarr där man kan förändra och förvanska ljud” som 

ett digitalt verktyg. 

 

Lärare D beskriver digitala verktyg som mjukvara och nämner iPad med programmet 

Garage Band som ett exempel. Läraren beskriver också inspelning genom 

musikprogram som Cakewalk och Sonar Pro-Audio som ett digitalt verktyg, men även 
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onlineprogram där man kan remixa färdiga låtar. Lärare D nämner att ett keyboard är ett 

digitalt verktyg och även att digitala effekter som ”en flanger” är ett slags digitalt 

verktyg.  

  

Här följer en sammanfattning av ord och begrepp som lärarna A, B, C och D har använt 

när de pratar om begreppet digitala verktyg. 

 

 

Konklusion: Samtliga fyra lärare nämner dator med tillhörande mjukvaruprogram för 

ljudinspelning inom begreppet för digitala verktyg. Lärare A och D nämner också iPads 

som alternativ hårdvara till datorer och pratar även om mjukvaruprogram för 

arrangering och redigering av färdiginspelade loopar. Lärare D inkluderar program för 

att göra ”remix” av låtar, som ett ytterligare exempel på mjukvarubaserade verktyg. Till 

skillnad från lärare A och B pratar lärare C och D om keyboards och digitala effekter 

som digitala verktyg. A inkluderar även iPhone:s i begreppet.  

 

7.2 Egen undervisning 
 
I detta kap presenteras resultatet av hur de fyra lärarna (lärare A, B, C och D) pratar om 

sin undervisning med och om digitala verktyg. 

 

Lärare A använder datorer och ett mjukvaruprogram baserat på förinspelade 

instrument-loopar. Programmet är anpassat så att alla loopar (exempelvis trummor, bas, 

gitarr och piano) passar till varandra. Läraren berättar att ”Eleverna plockar upp dessa 

grafiska loopar i programfönstret och skapar på så sätt ett sound. […] de (eleverna) 

tycker att de gör en egen låt, medan vad de egentligen gör är att de använder olika 

loopar”. 

      Läraren låter eleverna använda programmet fritt utan lärarens anvisningar, men 

frågar eleverna hur de har tänkt med arrangemanget på låten de har skapat: ”Sen brukar 

A Dator Mjukvaror loop- 
program 

Inspelning iPad iPhone    

B Dator Mjukvaror  
 

Inspelning      

C Dator Mjukvaror  Inspelning   Keyboard Digitala - 
effekter 

 

D Dator Mjukvaror Loop-
program 

Inspelning iPad  Keyboard Digitala - 
effekter 

Remix 
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jag fråga dem […] Varför är det tyst där? Varför har ni plockat bort trummorna här 

under en takt eller två?”. 

      Lärare A har även använt sig av inspelning i form av olika projekt där ett mindre 

antal elever har fått spela in sång och instrument i lärarens privata musikstudio.  

 

Lärare B säger sig inte ha undervisat i digitala verktyg för ljud- och musikskapande. 

(Det bör nämnas att lärare B berättar att denne har haft undervisning med keyboards och 

att läraren inte pratar om keyboards i sin definition av digitala verktyg). 

 

Lärare C berättar att denne inte har undervisat i digitala verktyg för ljud och 

musikskapande (Det bör nämnas att läraren säger sig ha haft undervisning med 

keyboards och även definierar keyboards som ett digitalt verktyg). 

 

Lärare D säger att dennes undervisning med digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande i huvudsak består av ”inspelning i mjukvaruprogram på ett eller annat 

sätt”. Läraren använder iPads med programmet Garageband, men poängterar att det bara 

är på ett initialt stadium. ”Vi kör lite tester med att använda iPad, Garage Band, i prova 

på stadiet än så länge”. 

 

Här följer en sammanfattning av ord och begrepp som lärarna A, B, C och D har använt 

när de pratar om sin undervisning med och om digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande. 

	  

Konklusion: Lärare A och D som berättar att de undervisar med och om digitala verktyg 

pratar både om mjukvaruprogram för inspelning och om program som bygger på 

musikskapande med hjälp av färdiginspelade loopar. Lärare A undervisar med 

A Undervisning 

med dator som 

digitalt verktyg 

 Inspelning med 

mjukvaruprogram 

Musikskapande 

med loop-program 

 

B     Ingen 

undervisning  
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undervisning  

D  Undervisning 

med iPad som 

digitalt verktyg 

Inspelning med 

mjukvaruprogram 

Musikskapande 

med loop-program 
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traditionell dator och lärare D med iPad. Lärare B och C berättar att de inte undervisar i 

digitala verktyg för ljud- och musikskapande. 

 

7.3 Hinder 
 
I detta kap presenteras resultatet av hur de fyra lärarna (lärare A, B, C och D) pratar om 

hinder för skolornas undervisning i digitala verktyg. 

 

Lärare A beskriver avsaknaden av datorer till samtliga elever som ett hinder i 

undervisningen. ”I detta fall får de jobba två och två. […] det som är svårt är att se vem 

som gör jobbet […] för oftast är det någon som drar mest av lasset”.  

      Vid några tillfällen har läraren fått ändra på sitt lektionsupplägg helt då datorerna 

har varit uppbokade av andra lärare. Enligt lärarens utsago har estetämnen som musik 

lägre status än andra ämnen vilket bland har lett till att just musiklektionerna på skolan 

har ställts in när skolan behöver extra tid för något.  

 

Lärare B preciserar inte något exempel utifrån intervjufrågan om läraren ser några 

hinder för undervisning i digitala verktyg utan säger så här: ”Jag vet inte vad hindren 

skulle vara […] man kanske skulle kunna göra det jätteenkelt […] det kanske är så 

enkelt att du kan lära dig hur ett PA funkar och sjunga i mikrofon och på något vis spela 

in det. […] det är ju inte något stort hinder”.  

      Däremot pratar lärare B om att utformningen av läroplanen LGR11 innehåller 

väldigt mycket mer och är mer detaljerad än den förra läroplanen LPO94 och att detta 

ställer ett krav på att det verkligen är en utbildad lärare som jobbar utifrån den och 

nämner att ”musik traditionellt inte har varit ett sådant ämne då […] musiken inte har så 

hög status jämfört med andra ämnen på skolan”. Läraren beskriver vidare att under 

dennes tid som student vid lärarutbildningen var det inte så många som läste musik, 

jämfört med hur många som läste idrott, vilket enligt lärare B gör att det inte finns lika 

hög tillgång till musiklärare som det finns till idrottslärare. 

      Läraren vet inte vet hur undervisningen med och om digitala verktyg kan bedrivas 

och säger att ”Det går jag fortfarande och funderar på […] jag vet inte riktigt hur jag ska 

göra med den […] jag måste nog först bestämma mig för vad det (digitala verktyg) är”. 

Läraren säger att det är problematiskt att ”Skolverket inte har preciserat begreppet 

digitala verktyg mer”. 
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Lärare C berättar att musikskapande ”kräver prylar” och att ”det inte finns instrument 

och grejer till den här nya läroplanen […] och inte pengar för att köpa in något heller”.    

      Läraren säger sig inte ha tid att lära sig spela in i datorer, något som behövs då 

läraren inte ha dessa kunskaper. ”Det är min kunskap som är det största hindret”.  

      Skolverkets skrivning av digitala verktyg är enligt läraren otydliga och säger att 

”Det definieras ju inte här riktigt, vad det är för digitala verktyg de menar”.   

      Lärare C berättar att musikämnet har låg status vilket leder till att det aldrig pratas 

om fortbildning för lärare inom musikämnet. Läraren säger sig uppleva att rektorerna 

inte tycker det är så viktigt med betygen i estetämnena och säger i sammanhanget att 

”De elever som inte klarar matten och engelskan […] då är det fara och färde, men 

klarar man inte musiken det är ju aldrig någon som frågar om det”. 

      Läraren berättar att det största hindret för all musikalisk verksamhet är i de fall det 

bara finns ett rum och då ingen möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper.  

 

Lärare D berättar att denne inte vill se hindren och hinder utan som möjligheter. 

Läraren tar stora klasser som ett exempel på hinder som denne upplever i sin 

undervisning, men poängterar ”Dom är så många! Men gör något av det då!”. Läraren 

ger ett förtydligande exempel med hjälp av en beskrivning av en trumlektion där 

eleverna använder sin stol, knä och golv som trumset istället för alternativet att använda 

ett riktigt trumset och låta eleverna stå i kö och vänta en stor del av lektionen. 

      Angående musikämnets status så berättar läraren att denne inte är orolig för att 

musikämnet har låg kunskapsstatus jämfört med svenska, engelska och matematik, utan 

säger att ”musik har en egen status [..] som inte går att mäta på samma sätt”. Däremot 

säger läraren att det är synd i de fall ämnets status leder till att man inte har lokaler eller 

instrument och att ”Det är en katastrof om det blir så att det inte så viktigt”. 

      Lärare D har haft musiklärartjänsten på skolan i drygt ett år och bedriver sin 

undervisning i ett skyddsrum då en ny musiksal håller på att byggas. Läraren berättar att 

skolan inte har haft en musiklärare på tio år och att denne sökte tjänsten för och att 

läraren var intresserad av processen med att bygga upp något nytt.   
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Här följer en sammanfattning av ord och begrepp som lärarna A, B, C och D har använt 

när de pratar om hinder för skolornas undervisning med och om digitala verktyg. 

 

 

Konklusion: Lärare A pratar avsaknad av datorer till samtliga elever ett som ett hinder i 

undervisningen i digitala verktyg. Denne pratar också om att skolan ställer in 

musiklektioner och annan estetisk undervisning när det behövs tid till annat. Detta som 

ett resultat av ämnenas lägre status i förhållande till andra ämnen. Lärare C och D pratar 

om brist på instrument. Lärare D ger exempel på att ämnets status kan leda till att det 

inte finns lokaler, något som lärare C beskriver som det största hindret för musikalisk 

verksamhet. Lärare B pratar om brist på utbildade musiklärare som ett resultat av 

ämnets låga status. Lärare D beskriver också en tidigare långvarig brist på musiklärare 

på dennes skola. Lärare C pratar om sin egen kunskapsbrist beträffande digitala verktyg 

som ett hinder för undervisningen. Lärare D ger exempel på stora klasser som ett hinder 

för musikundervisning. Lärare B och C beskriver en problematik i med 

begreppsdefinitioner gällande Skolverkets skrivning vilket blir ett hinder för 

undervisningen. 

	  

7.4 Skolverkets skrivning 
  
I detta kapitel presenteras resultatet av hur de fyra lärarna (lärare A, B, C och D) 

uppfattar Skolverkets skrivning av digitala verktyg för ljud- och musikskapande. 

 

Lärare A resonerar med sig själv om ljudskapande kan innebära att skapa ljud med en 

synthesizers inbyggda tongenerator men avfärdar snabbt sin tankegång: ”Men det är inte 
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det de menar, kan jag inte tänka mig […] jag vet inte vad de menar med det”. Gällande 

musikskapandet inom digitala verktyg så tror läraren att Skolverket menar 

inspelningsprogram. 
 

Lärare B säger att Skolverket har med punkten digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande i kursplanen ”för att det är så musik skapas” och nämner också att det 

inte är tillräkligt att bara kunna spela lite på ett instrument. Enligt läraren så har 

Skolverket försökt skriva en kursplan ”som ska vara aktuell även om tio år ”[…] och då 

är det viktigt att en sådan punkt finns med, för annars känns den inte aktuell 

förmodligen”.  

      Gällande Skolverkets mening med texten säger läraren att ”exakt i detalj är jag inte 

så säker på att de menar någonting alls […] det definieras ju inte här vad det är för 

digitala verktyg de menar”. Läraren nämner att punkten är viktig att ha med och att det 

är en tolkningsfråga vad den innebär. Läraren förklarar att ackord, noter och liknande är 

fast över tid, medan digitala verktyg är ett föränderligt begrepp. ”För att hålla den här 

planen aktuell även om tio år så skriver man (Skolverket) bara digitala verktyg”.   

 

Lärare C säger inledningsvis: ”Jag tror att de (Skolverket) tänkte att nu är det det som 

gäller, det ska in mer datorer i skolan”. Läraren berättar att barnen sitter mer och mer 

vid datorer och skapar musik och att skolorna måste ligga i framkant i undervisningen 

av digitala verktyg. 

      Om betydelsen av skrivningen digitala verktyg för ljud- och musikskapande säger 

läraren att ”Av det här tolkar man att det skulle vara programvaror i datorer som man 

jobbar med [..] men det är lite flummigt […] det definieras ju inte vad för digitala 

verktyg de menar”. 

      Läraren berättar vidare att Skolverket i betygsdefinitionen har garderat sig genom att 

skriva ”Bidrar till att skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg”, 

vilket innebär att det inte finns hinder för elever att få betyg även om eleven inte har fått 

undervisning i digitala verktyg . 

 

Lärare D säger att ”det är väldigt enkelt och bra av Skolverket att endast skriva digitala 

verktyg för ljud- och musikskapande för att begreppet kommer leva kvar i flera 

årtionden”. Läraren berättar att det är ett sätt för Skolverket att visa för lärarna att inte 

ska stanna vid rötterna i musikundervisningen utan som musiklärare också ”ha 
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tentaklerna ute och våga hänga på ”[…] om Lady Gaga lägger ut en grej där man kan 

klippa ihop en egen remix […] gör det då”. 

      Läraren beskriver en problematik i skillnaden mellan Skolverkets skrivning av det 

centrala innehållet, som ska prägla undervisningen och skrivningen för kunskapskraven. 

Läraren berättar att ”om lärarna tittar på kunskapskraven så blir plötsligt centralt 

innehåll lite luddigt” och beskriver att lärare kan rikta sig in på var som står i 

kunskapskraven och därigenom planera sina lektioner: ”nu måste vi göra det och det 

och det, som styr kunskapskraven”. 

 

Här följer en sammanfattning av ord och begrepp som lärarna A, B, C och D har använt 

när de pratar om Skolverkets skrivning av digitala verktyg för ljud- och musikskapande. 

 

Konklusion: Lärare A och C uppfattar att Skolverket med sin skrivning menar 

datorbaserade programvaror. A ger exemplet inspelningsprogram, medan C pratar om 

en osäkerhet att bestämma vilka programvaror Skolverket syftar på. Lärare B och D 

pratar om att genom att skriva digitala verktyg för ljud- och musikskapande har 

Skolverket skapat en skrivning som håller över tid. Lärare B och C beskriver att 

Skolverkets skrivning inte definierar begreppet digitala verktyg. Lärare C och D pratar 

även om kunskapskravet i förhållande till det centrala innehållet; C berättar att enligt 

skrivningen författat i kunskapskravet behöver inte digitala verktyg finnas med i 

bedömningen trots skrivningen i det centrala innehållet. Lärare D beskriver en möjlighet 

för lärare att utgå från vad som står i kunskapskraven och att kan göra det centrala 

innehållet lite otydligt.    
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7.5 Sammanfattande analys av resultat 
 
Av de fyra lärarnas utsagor om digitala verktyg för ljud- och musikskapande har det 

framkommit ett antal variationer. Dessa variationer kommer jag belysa under begreppen 

likheter och skillnader i följande text. 

 

Variationerna i hur de olika lärarna uppfattar definitionen av digitala verktyg i 

förhållande till varandra kan beskrivas som ganska små. Resultatet visar att samtliga 

lärare beskriver datorer med mjukvaruprogram för inspelning som ett digitalt verktyg 

för ljud- och musikskapande. De variationer bestående av skillnader är att lärare A och 

D även pratar om mjukvaruprogram där man använder färdiginspelade loopar och att 

lärare C och D inkluderar keyboards och digitala effekter i begreppet. 

      När lärarna pratar om sin egen undervisning visar resultatet en huvudsaklig 

variation: de lärare som säger att de undervisar med och om digitala verktyg och de 

lärare som säger att de inte gör det. Lärare A och D som säger att de undervisar i 

digitala verktyg pratar båda på liknande sätt om sitt undervisningsinnehåll och 

tillvägagångssätt.  

      Resultatet av hur lärarna uppfattar hinder för skolornas undervisning i digitala 

verktyg består av en flera variationer. Saker som bara nämns av en lärare men inte de 

andra är: Lärare A: brist på datorer, inställda lektioner, Lärare D: stora klasser, Lärare 

C: egen bristande kunskap. Den variation i vilken lärarna uppfattar musikämnets status 

som hinder för skolornas undervisning består av att lärare A, B och C pratar om att 

musikämnet har låg status och lärare D pratar om att musikämnet har en ”egen status”. 

Till skillnad från de andra lärarna så pratar lärare B och C på liknande sätt om att de 

uppfattar en otydlighet i Skolverkets beskrivning av begreppet digitala verktyg. 

      När lärarna pratar om Skolverkets skrivning av digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande framkommer följande likheter: Lärare A, C och D pratar om att de tror 

att Skolverket främst syftar på programvaror. Lärare B och D pratar om att Skolverket 

har författat en formulering som håller över tid. 

       I samband med diskussioner om Skolverkets skrivning av digitala verktyg pratar 

lärare B och C återigen om att de inte kan definiera skrivningen. Variationen i deras 

uttalanden består av att lärare B ”inte tror att Skolverket menar någonting i detalj” och 

lärare C beskriver skrivningen som ”flummig”. 

       Lärarna C och D pratar båda om relationen mellan det centrala innehållet och 

kunskapsklaven för musik. Variationen i deras uppfattningar består av att, lärare C 
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pratar om att Skolverket har garderat sig i sin formulering i kunskapskravet vilket gör 

att elever inte behöver ha undervisats i digitala verktyg för att få betyg. Lärare D pratar i 

detta sammanhang om en möjlighet för lärare att låta kunskapskraven styra 

undervisningen varvid det centrala innehållet blir otydligt. 
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8 Diskussion 
 

Denna studie visar på variationer i fyra lärares uppfattningar om digitala verktyg för 

ljud- och musikskapande. I detta kapitel diskuteras studiens resultat i interaktion med 

tidigare studier och litteratur, samt med stöd av den hermeneutiska tolkningsmodellen 

inspirerad av del/helhetsperspektivet.    

 

Resultatet i Wise, Greenwood & Davis (2011) studie visar att samtliga lärare använder 

datorer (pc och mac) med tillhörande mjukvaruprogram i sin musikundervisning. 

Mjukvaruprogrammen består av notationsprogrammet Sibelius och loop/ 

inspelningsprogrammet Garage Band. Resultatet av den här studien visar att endast två 

av de fyra intervjuade lärarna använder datorer (eller datorbaserad hårdvara) i sin 

undervisning med och om digitala verktyg. Likt resultatet av Wise, Greenwood & Davis 

studie använder de loopbaserade program. Någon användning av notationsprogram 

(exempelvis notationsprogrammet Sibelius), vilket även är exemplifierat i 

kommentarmaterialet för musik i LGR 11, nämns inte av någon av lärarna, varken i 

kontext av deras undervisning eller i deras uttalade definition av digitala verktyg. 

      Lärarna i denna studie berättar om olika hinder för undervisning med och om 

digitala verktyg. Dessa hinder består av brist på datorer, inställda lektioner, bristfälliga 

lokaler, stora klasser, svårigheter att tyda kursplanen och egen bristande kunskap. Likt 

Sandbergs studie presenteras dessa hinder under de ramar som utgör de strukturella 

villkoren för skolan. Sandberg skriver i sitt kapitel ”resultatanalys”:  

 

Musiklärarnas svårigheter består däremot av mer materiella hinder i skolans 

arbetsmiljö. Liten tid till förfogande gör att undervisningen standardiseras, klassens 

storlek tvingar fram till arbetsformer och arbetssätt, brist på tid gör det svårt att 

genomföra mer avancerade övningar i klassen, lokalens utformning kan omöjliggöra 

vissa moment liksom bristande tillgång på instrument och utrustning för olika 

musikaktiviteter. (Sandberg, 1996, s 203) 

 

Citatet visar exempel på problem som kategoriseras i den ekonomiska ramen. Under 

denna ekonomiska ram visar resultatet liknande problem bestående av: avsaknad av 

datorer till alla elever (materiella hinder), inställda lektioner (tid), stora klasser och 

bristfälliga musiksalar (lokalens utformning). Även Gullö (2010) beskriver i sin studie 
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liknande problem i form av ”brist på läromedel, undermålig teknisk apparatur, eller 

föråldrade mjukvaror” som hinder för undervisning i digital musikproduktion. Detta 

tyder på att dessa ekonomiska hinder inte bara är avgränsade till resultatet av den här 

studien, utan att dessa hinder troligtvis är ett vanligt förekommande problem i många 

skolor. 

      Lärare C i denna studie pratar om sin egen bristande kunskap om digitala verktyg 

som ett hinder för undervisningen med och om digitala verktyg. Detta kan beskrivas 

som ett problem kategoriserat under den ideologiska ramen. Sandberg skriver i sin 

studie att: 

 

 En rimlig slutsats är att lärares bristande ämneskompetens i stor utsträckning minskar 

deras handlingsutrymme för att arbeta med målfrågor och styra 

undervisningsprocesser i musik. (Sandberg, 1996, s 204)  

 

Detta beskriver lärare C i studien som det största hindret för denne att kunna undervisa 

med digitala verktyg. Även Gullö skriver att ”Hinder för att undervisning i 

musikproduktion ska fungera kan vara brist på lärarkompetens”. En annan aspekt 

presenterad under den ideologiska ramen är oklarheter vid tolkningen av läroplanen. 

Detta problem uppdagas av lärare B och C i denna studie både vid diskussioner om 

hinder för undervisning i digitala verktyg men också vid diskussioner om Skolverkets 

skrivning, då de vid dessa tillfällen pratar om svårigheten att tolka vad för digitala 

verktyg Skolverket menar. 

      Med inspiration av ett hermeneutiskt arbetssätt (se även kap.5.1 och 6.1) kan jag av 

resultatet göra vissa tolkningar. Lärare B och C säger att de inte undervisar med och om 

digitala verktyg för ljud- och musikskapande. Det gemensamma i deras bakgrund är att 

ingen av dem är utbildade musiklärare. Lärarna pratar båda om att Skolverkets 

skrivning av digitala verktyg inte definierar vad för digitala verktyg som menas.  

      Av dessa resultat (och i relation till analysresultatet från de lärare som undervisar 

med och om digitala verktyg för ljud- och musikskapande) tolkar jag följande: Ingen av 

lärarna B och C har utbildats i digitala verktyg och har inte heller fått denna kunskap 

genom eget musicerande på fritiden. Denna tolkning stöds också av att lärarna inte 

undervisar med och om digitala verktyg samt att ingen av dem är utbildad musiklärare. 

Till skillnad från de lärare som undervisar i digitala verktyg pratar lärare B och C om en 

otydlighet i Skolverkets skrivning av digitala verktyg. En något djärv tolkning av detta 
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skulle kunna vara att lärarna, då de har begränsade kunskaper om digitala verktyg, söker 

ett konkret (praktiskt) exempel i Skolverkets skrivningar som de sedan kan använda i 

sin undervisning.   

      Lärare A och D säger att de undervisar i digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande och använder sig av datorer med tillhörande program för inspelning och 

musikskapande med loopar. Lärare A är inte utbildad musiklärare utan har fått 

musiklärartjänsten på grund av dennes praktiska och teoretiska kunskaper då denne 

musicerar på fritiden. Lärare D är utbildad musiklärare. Deras exempel på vad det tror 

att Skolverket menar med begreppet digitala verktyg liknar deras beskrivning av deras 

undervisning.  

      Av dessa resultat (och i relation till analysresultatet från de lärare som inte 

undervisar med och om digitala verktyg för ljud- och musikskapande) tolkar jag 

följande: Lärare D kan ha fått utbildning i digitala verktyg i anknytning till sin 

lärarutbildning och lärare A har fått sin kunskap om digitala verktyg genom dennes 

musicerande på fritiden. Denna tolkning stöds även av att lärarna undervisar med och 

om digitala verktyg. Av hur de pratar om sin undervisning tolkar jag att de har 

kunskaper om digitala verktyg beträffande datorer med mjukvaruprogram för inspelning 

och musikskapande med hjälp av loopar. Till skillnad från de lärare som inte undervisar 

med och om digitala verktyg nämner inte lärarna något om någon otydlighet i 

Skolverkets skrivning beträffande digitala verktyg. Men då de i sin beskrivning av 

Skolverkets skrivning av digitala verktyg pratar på liknande sätt som de gör om sin egen 

undervisning, tolkar jag detta som att lärarnas egen förståelse av digitala verktyg utgör 

deras förståelse av Skolverkets skrivning av digitala verktyg. Resultatet av detta är att 

de inte upplever någon otydlighet i skrivningen till skillnad från de lärare som inte 

undervisar med och om digitala verktyg.  

      Av studiens resultat framkommer det att de fyra musiklärarna definierar datorer och 

tillhörande mjukvaror för inspelning som ett digitalt verktyg. Det som i stället visar sig 

vara den avgörande faktorn i hur undervisningen bedrivs är lärarnas kunskaper om, och 

erfarenheter av, digitala verktyg. Gullö (2010) skriver i sin avhandlig (gällande 

musikproduktion med dator och programvaror) att:  

 

Musikproduktion handlar om att skapa medieburen musik och i första hand är musik 

och teknik centrala kunskapsområden. Det är viktigt att lärare i musikproduktion 

behärskar den tekniska utrustning som används i undervisningen. (a.a., s 98) 
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Att behärska teknik i form av datorer och programvaror är naturligtvis, tillsammans med 

pedagogiska kunskaper, en väsentlighet för att bedriva undervisning i digitala verktyg 

för ljud- och musikskapande. Den här studien visar att hur lärarna uppfattar begreppet 

digitala verktyg är av sekundär betydelse för att få mindre variation i hur 

musikundervisning med digitala verktyg bedrivs av olika lärare. Gullö skriver också att: 

 

Lärares pedagogiska förmåga är väl så viktig som avancerad ämneskunskap. Egen 

erfarenhet av musikproduktion kan ha stort värde för lärare i ämnet. (a.a., s 168)  

 

Enligt hur de medverkande lärarna i studien berättar om sin undervisning med digitala 

verktyg, visar det sig att det spelar en mindre roll hur musiklärarna har fått sina 

kunskaper. Lärarna som undervisar med och om digitala verktyg har fått denna kunskap 

genom sin musiklärarutbildning eller från erfarenheter genom eget musicerande på 

fritiden. Trots denna variation undervisar de på liknande sätt. 
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9 Fortsatt forskning 
 
Jag har i min forskning tagit del av fyra lärares besättelser om digitala verktyg i 

anknytning till deras musikundervisning i grundskolans mellanstadier. I en kommande 

studie skulle det vara intressant att studera samma frågeställning ur en kvantitativ 

metod. En sådan studie skulle ge ett mätvärde på hur många skolor som undervisar i 

digitala verktyg för ljud- och musikskapande och hur många som inte gör det. Andra 

undersökningar som är möjliga att göra genom en kvantitativ metod är att i ett större 

perspektiv undersöka om det finns skillnader i hur manliga och kvinnliga lärare 

undervisar med och om digitala verktyg. 

      I denna studie beskrivs musikämnets status, av tre utav de fyra lärarna, som lägre än 

de andra kärnämnena på deras skolor. Detta säger tre av fyra lärare. Ämnets låga status 

är något som även skolinspektionen påvisar i sin kvalitetsgranskning av musikämnet 

(Skolinspektionen 2011:5). Enligt skolinspektionens studie beror detta på att 

musikundervisningen ses både som ett rekreationsämne och ett kunskapsämne. Det 

skulle vara intressant att undersöka hur musiklärare pratar om sin undervisning utifrån 

dessa två begrepp för att få reda på hur, och om, denna motsättning påverkar deras 

arbete. 

      Den här studien ämnade undersöka hur lärarna uppfattar digitala verktyg i kontext 

av Skolverkets skrivning av digitala verktyg för ljud- och musikskapande. I en fortsatt 

studie vore det intressant att undersöka vilka möjligheter musiklärare uppfattar att det 

finns för att använda digitala verktyg för undervisning i musikämnets övriga centrala 

innehåll. 
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Databassökning 

 

Sökord Databas 
Antal 
träffar 

Digitala verktyg (fulltext 11) OneSearch 43 
Digital Teknik Pedagog  OneSearch 6 
Digital Teknik Pedagog* Musik  OneSearch 0 
Digital Tools Music OneSearch 2232 
Digital Tools Music Personal Experience OneSearch 38 
Digital Tools Music Personal Experience Teach*  OneSearch 11 
Digitala hjälpmedel Musik*  OneSearch 2 
Digitala verktyg Musik*  OneSearch 7 
Digitala verktyg pedagogik  OneSearch 2 
Digitalteknik OneSearch 55 
Digitalteknik Musik* OneSearch 0 
Erfarenhet* lärare Musik  OneSearch 9 
Erfarenhet* Musiklärare OneSearch 8 
lärare* erfarenhet* digitala verktyg  OneSearch 2 
Status Lärare OneSearch 42 
Status Musiklärare  OneSearch 1 
Status Musikämne*  OneSearch 1 
Teachers Experience Music  OneSearch 8193 
Teachers Experience Music Digital OneSearch 152 
Teachers Experience Music Digital Status OneSearch 2 
Teachers personal Experience Music Technology  OneSearch 52 
Tidigare Erfarenhet* Musiklärare  OneSearch 3 
Status Music Education  ERIC 22 
Status Music Teach*  ERIC 7 
Music Education Digital*  ERIC 6 
Music Education Digital* Technology  ERIC 3 
Behörighet Lärare  OneSearch 11 
Behörighet Lärare Musik  OneSearch 0 
Teaching Music* Digital*   ERIC 106 
Teaching Digital Tools Music*   ERIC 3 
Läroplan  OneSearch 457 
Läroplan teori  OneSearch 31 
Läroplan* teori  OneSearch 82 
Läroplansteori (fulltext 8) OneSearch 61 
Kursplan (fulltext) OneSearch 10 
Undervisning *teori (full text) OneSearch 20 
Variationsteori  (fulltext) OneSearch 6 
Variationsteori  didaktik* (fulltext) OneSearch 1 
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Intervjufrågor 
 

1) Hur gammal är du? 

2) Hur länge har du jobbat som musiklärare? 

3) Undervisar du i andra ämnen? 

4) Var utbildade du dig till musiklärare? 

5) Kan du beskriva hur du förhåller dig till kursplanen i din planering av dina lektioner i  

     musik? 

(6) Hur definierar du begreppet digitala verktyg?  

7) Kan du beskriva hur du undervisar med och om digitala verktyg för ljud- och  

     musikskapande?  

8) Finns det några hinder som gör att du inte kan undervisa med och om digitala verktyg  

     som du hade önskat?  

9) Finns det fler saker som du definierar som digitala verktyg? (upprepning) 

10) Vad tror du Skolverket menar med skrivningen Digitala verktyg för ljud- och  

       musikskapande? 

11) Anser du att musikämnet har samma status som de andra ämnena på skolan? 

 


