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Abstrakt

Titel: ”Det låter ju schysst!” Fem musiklärares undervisning med digitala verktyg på högstadiet

English title:  ”It  sounds cool!”  Five music teachers tuition with digital  tools  in  second middle

school

Denna uppsats är en intervjustudie där fem musiklärare på högstadiet beskriver och reflekterar kring

sin undervisning där digitala verktyg har använts i samband med musikskapande eller inspelning.

Studien tar även upp de problem och fördelar med digitala verktyg som lärarna berättar att de har

upplevt i samband med undervisningen.

Resultaten visade att många av lärarna använde liknande arbetssätt som kretsade kring användandet

av  programvaran  garageband  och  det  loop-bibliotek  som  medföljer  i  programmet.  Inspelning

användes främst för att dokumentera elevers färdiga kompositioner i samband med musikskapande.

De mest förekommande problem som beskrevs var kopplade till tid och tillgänglig utrustning. Som

fördelar nämns ökat intresse och motivation hos elever, och de möjligheter som digitala verktyg

medför till de elever som inte behärskar instrument.

Nyckelord
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1. Inledning
Det som i den aktuella kursplanen för musik (Skolverket, 2011a:) benämns som digitala verktyg,

har länge utgjort en viktig del av mitt eget musicerande och även till viss del bidragit till att jag

hållit  mitt musikintresse vid liv. Mitt  eget användande av digitala verktyg är främst kopplat till

musikskapande,  och  det  är  framförallt  möjligheterna  att  snabbt  kunna  spela  in  en  låtidé  och

experimentera  med denna tills  en färdig  låt  börjar  växa  fram,  som jag  anser  är  en  av  digitala

verktygens  största  fördelar.  Digitala  verktyg  har  även  gett  mig  möjlighet  att  använda  och

experimentera med digitala motsvarigheter till instrument som jag annars inte behärskar eller har till

mitt förfogande. Digitala verktyg har således förenklat mitt musikskapande och gjort det väldigt

lättillgängligt, något som jag tror att man även kan dra stor nytta av i musikundervisning.

Då jag känner mig både bekväm med att använda digitala verktyg och upplever att användandet har

positiv inverkan på min kreativitet, ser jag det som en självklarhet att i min kommande profession

använda mig av digitala verktyg i samband med undervisning i musikskapande. Jag tyckte därför att

det vore intressant att få höra hur musiklärare som använder digitala verktyg reflekterar kring sin

undervisning och de metoder som används, och på så sätt själv få idéer om hur man kan bedriva

undervisning på liknande sätt, men även för att inspirera musiklärare som i dagsläget inte använder

digitala verktyg till att kanske börja göra det.
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2. Bakgrund

2.1 Musikskapande i grundskolan

Den pågående utvecklingen av digital teknik har gjort det både enkelt och förhållandevis billigt att

skaffa sig musikutrustning för exempelvis skapande eller inspelning av musik. Med denna teknik

kan man relativt enkelt med hjälp av en dator skapa produktioner som för tjugo år sen endast var

möjligt  i  de  mest  avancerade musikstudior.  Bo  Nilsson  (2002:13)  menar  att  den  ökade

tillgängligheten  av  tekniken,  utöver  de  sänkta  kostnaderna  för  utrustningen,  även  beror  på  att

programvara generellt blivit mer användarvänlig i och med att den fått en lättöverskådlig grafisk

utformning.

I skolinspektionens rapport om musikämnet (Skolinspektionen, 2011:22) beskrivs musikämnet som

mycket uppskattat bland elever och kanske det ämne som är närmast förankrat med ungdomarnas

kultur. Ungdomar tillägnar sig snabbt ny teknik och detta ställer krav på att musikundervisningen

hänger med i  sin samtid.  Men trots att  den nya tekniken har fört  med sig stora möjligheter att

musicera och skapa egna musikproduktioner, visar rapporten att musikskapande får väldigt liten

plats i undervisningen. Bland eleverna är intresset för musikskapande stort och många av dem har

positiva  erfarenheter  av  det  utanför  skolan.  Orsakerna  till  musikskapandets  frånvaro  enligt

granskningen  är  att  skolorna  har  svårt  att  hitta  metoder  för  hur  tekniken  ska  användas  i

musikundervisningen.  Brist  på  datorer  eller  programvaror  för  musikskapande  till  de  befintliga

datorerna,  musiklärarnas bristande kunskaper  inom området,  samt att  den tid som är avlagt för

musik inte räcker till (Skolinspektionen, 2011:28).

2.2 Kursplan i musik

Syftet och frågeställningen i denna studie har sin grund i begreppet digitala verktyg och hur det

benämns i den nya kursplanen för musik. Här följer en sammanfattning av hur begreppet behandlas

samt betydelsen av begreppet i kursplanen.

Med  den  nya  läroplanen  för  grundskolan;  Lgr11  (Skolverket,  2011a),  har  samtliga  ämnen  fått

kursplaner som är uppdelade i tre avsnitt; ämnets syfte, det centrala innehållet samt kunskapskrav.

Inom ämnet musik kan man i samtliga delar hitta benämningen digitala verktyg. Ett begrepp som

inte fanns med i den tidigare kursplanen Lgr94. 
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Avsnittet om musikämnets  syfte i den nya kursplanen sammanfattas med tre omfattande punkter,

som visar inom vilka områden eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga. Digitala

verktyg är kopplat till den andra punkten, som handlar om att ge eleven förutsättningar att utveckla

förmågan till att  skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

(Skolverket, 2011a:100). Digitala verktyg ingår som en del av de hantverksmässiga kunskaper eleven

ska ges möjlighet att utveckla, för att kunna uttrycka sig och kommunicera med musik. 

 

I  stycket  om det  centrala  innehållet,  som står  nedskrivet i  kursplanen för  musik  lyfts  digitala

verktyg fram som en del av elevernas musikskapande. För årskurs 4-6 står det att eleverna ska

utveckla kunskap i digitala verktyg för ljud och musikskapande och i för årskurs 7-9 står det skrivet

att eleven ska utveckla kunskap i digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning

(Skolverket, 2011a:101-102).

I  kursplanens  stycke  gällande  kunskapskrav,  hittar  man  begreppet  digitala  verktyg  kopplat  till

elevens eget skapande. Följande exempel är taget från kunskapskrav C i slutet av årskurs 9.

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

eller digitala verktyg  pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar

kan  forma  kompositioner  som  efter  någon  bearbetning  har  en fungerande  form  och

karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de

olika uttrycken relativt väl samspelar (Skolverket, 2011a:105).

Eleven har alltså möjlighet att använda digitala verktyg som ett alternativ till röst och instrument,

för att påvisa kunskaper inom musikskapande och den process det innebär att utifrån sin egen idé

framställa en färdig komposition.

I skolverkets kommentarmaterial till musikämnet, som skrivits för att ge en djupare förståelse för

kursplanen, står det vad som åsyftas med benämningen digitala verktyg. Begreppet beskrivs som

programvaror för ljud, komposition, notation, inspelning samt digitala instrument. Vidare skrivs det

att  detta är  verktyg som dagens barn och ungdomar i  hög grad kommer i  kontakt med och de

innebär rika möjligheter att tillägna sig kunskaper i musik (Skolverket, 2011b:15).
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2.3 Begreppsförklaringar

Här följer  korta  förklaringar  till  de begrepp och programvara som nämns i  studien och som är

kopplade till användandet av digitala verktyg.

- Loop: Ett färdiggjort och repeterbart ljudklipp (Crow, 2006:123).

- Garageband: En programvara som ingår som standard till alla Mac-datorer och är ett 

användarvänligt musikprogram med både ett stort loop-bibliotek samt möjlighet att spela in externa 

ljudkällor, exempelvis sång och gitarr (Apple, 2014-12-15).

- eJay: En lättförståelig loop-baserad programvara som bygger på att man drar looparna till åtta 

olika spår. De flesta loopar är gjorda för att lätt kunna kombineras med varandra utan att 

användaren behöver tänka på exempelvis tonarter eller tempo (Yetsi AG, 2014-12-15).

- Sibelius: Ett av de främsta programmen för digital notation som används i stor utsträckning bland 

musiker. Man kan antingen skriva in noterna manuellt eller spela in dem med hjälp av ett Midi-

keyboard (Avid, 2014-12-15).

- Soundtrap: Onlinetjänst för musikskapande, användaren skapar ett konto och får med hjälp av 

detta tillgång till ett begränsat antal loopar och funktioner som kan kompletteras genom att 

användaren köper till fler (Playwerk AB, 2014-12-15).

- Jam Studio: Onlinetjänst med verktyg för musikskapande på liknande sätt som soundtrap (Chord 

studio Inc, 2014-12-15).

- Pro Tools: Så kallat DAW (digital audio workstation), programvara med omfattande funktioner 

för musikproduktion (Avid, 2014-12-15).

- Cubase: DAW med omfattande funktioner för musikproduktion (Steinberg, 2014-12-15).

- Audacity: Enklare ljudinspelare med möjligheter att bearbeta inspelningen (Audacity, 2014-12-

15).
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3. Syfte
Syftet med studien är att genom beskrivningar och reflektioner från musiklärare på högstadiet, få

insikt i vad för roller och arbetssätt lärarna anser sig tillämpa vid undervisning med digitala verktyg

i samband med musikskapande och inspelning. Ett vidare syfte är att få insikt i vilka eventuella

fördelar och problem lärarna upplevt i samband med denna typ av undervisning.

Forskningsfrågor

1. Vad framkommer i fem musiklärares beskrivningar och reflektioner om deras arbetssätt och 

roller under de lektioner där digitala verktyg används för musikskapande och inspelning?

2. Vad framkommer i musiklärarnas beskrivningar och reflektioner om eventuella problem och

fördelar som de har mött i samband med denna typ av undervisning?
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4. Tidigare Forskning
Här följer sammanfattningar och utdrag från avhandlingar och artiklar som jag anser relevant för

denna studie. Samtliga artiklar behandlar på något sätt användandet av digitala verktyg kopplat till

undervisning.

4.1 Digitala verktyg och elevers musikskapande

Då ett syfte med min studie är att få insikt i musiklärares arbetsmetoder vid användandet av digitala

verktyg i  sin  undervisning sökte jag främst  efter  tidigare forskning som behandlar  detta,  vilket

visade sig svårt eftersom få omfattande studier har gjorts inom detta område. Begreppet digitala

verktyg är relativt nytt och kan vara en av anledningarna till bristen på forskning inom området. De

studier jag har hittat kring användandet av digitala verktyg är främst kopplade till musikskapande,

där de används som hjälpmedel för eleven.

Bo Nilssons avhandling Jag kan göra hundra låtar (2002) är en studie som belyser lågstadieelevers

kreativa processer i samband med musikskapande via digitala verktyg. Studien utfördes genom att

låta  åtta  elever  skapa  musik  med  hjälp  av  en  dator  och  en  synthesizer,  med  olika  bilder  som

inspirationskälla. Efter en genomgång av hur utrustningen fungerade fick eleverna sedan fria händer

att  göra  vad  de  ville  inom ramarna  för  vad  synthesizern  tillät,  med  instruktionen  att  spara  de

förändringar som gjorts i kompositionen som en ny fil. Dessa filer användes sedan för att kunna

spåra  och  analysera  hur  elevernas  kompositioner  vuxit  fram. Resultatet  från  studien  visar  att

eleverna snabbt blev väldigt intresserade av detta arbetssätt och i takt med att de blev bättre på att

hantera synthesizern, skapades musik med både tydlig form och struktur (2002:204-205). Resultatet

visar  även  att  ett  komplext  kreativt  skapande  ägde  rum  i  samspel  med  elevernas  tidigare

musikupplevelser,  deras  kulturella  bakgrund,  möjligheterna  de  digitala  verktygen  gav,  samt  de

instruktioner som presenterades för eleven. Dessa resultat strider mot tidigare forskning som hävdat

att barn under nio år inte kan skapa meningsfull musik (2002:210).

Anniqa Lagergren har i sin avhandling Barns musikkomponerade i tradition och förändring (2012)

undersökt  hur  barn  i  åldrarna  9-12  skapar  musik  i  grupp  med  hjälp  av  digitala  verktyg.

Undersökningen  gjordes  på  en  grundskola  och  en  kulturskola.  Det  visade  sig  finnas  tydliga

skillnader på hur skapandeprocessen gick till på de olika platserna. På kulturskolan valde barnen att

använda de instrument de blev undervisade i, medan grundskolebarnen valde att spela på alla de

instrument  som  fanns  tillgängliga  i  lokalen  de  befann  sig  i.  Kompositionerna  från  barnen  på
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kulturskolan var främst melodibaserade medan kompositionerna från barnen i grundskolan i stor

utsträckning var textbaserade (2012:75-77). Studien pekar på att de digitala verktygen medierade

kreativa  idéer  till  barnen  och  gav  de  möjlighet  att  utveckla  idéerna  musikaliskt  (2012:143).

Lagergren nämner  även  att  garageband,  som användes  av  grundskolebarnen,  i  jämförelse  med

enklare inspelningsverktyg, kan bidra till  att aktiviteten får en mer seriös inramning för barnen.

Några  av  anledningarna  till  detta,  menar  Lagergren,  är  att  programvaran  bland  annat  erbjuder

”flerspårsinspelning”, bra ljudkvalité samt gör det möjligt för eleverna att se de ljudspår som de

spelat in i programmet (2012:143-144).

Music and eJay av Marina Gall och Nick Breeze (2007) är en studie med syftet att få insikt i vilka

effekter  digitala  verktyg  har  på  elevers  samarbete  i  kombination  med  musikskapande.  Studien

utfördes i en mellanstadieskola i England med elever i åldrarna 10-11 år och med hjälp av det loop-

baserade programmet  Dance eJay. Med studien vill man också visa att arbete med loop-baserade

program  kan  främja  elevers  kreativitet,  som  reaktion  till  en  artikel  av  Crow  där  han  menar

motsatsen.  Eleverna arbetade i  par  med tydliga instruktioner  om formen på kompositionen och

samtliga par var tvungna att inkludera en identisk 16-takts loop som intro. De hade även möjlighet

att spela in egna sångmelodier till  kompositionen. Lärarna hade innan studien sett till  att  paren

bestod av elever med olika kunskapsnivåer inom musik samt att paren inte bestod av exempelvis

bästa kompisar. Resultatet visar att arbetsmetoden fungerade utmärkt för att motivera eleverna och

bidrog  till  engagerat  samarbete  där  skapandet  skedde  genom elevernas  produktiva  dialog  och

diskussion kring de val som behövde göras  (2007:35-36).  Att arbeta tillsammans med andra som

inte  hade  samma åsikter  ansåg  eleverna  vara  positivt.  Samtliga  elever  lyckades  skapa  kreativa

resultat, oavsett tidigare erfarenhet, och kompositionerna mellan paren skiljde sig drastiskt. Studien

visade också att elever med förhållandevis låg kunskap inom musik, kände att de kunde ta plats i

skapandet på ett helt  annat sätt än inom det mer traditionella musikskapandet,  där det oftast  är

elever med hög kunskap inom ämnet som styr  (2007:36). Studien påvisar även vikten av att som

lärare skapa en inlärningsmiljö som bjuder in till samarbete och kreativitet. För att kunna arbeta

med denna typ av programvara på ett gynnsamt sätt krävs att läraren själv är medveten om hur det

fungerar och således veta vilken potential det har (2007:38).

Göran Folkestads Computer based creative music making (1996) är en studie där han under tre år

analyserade hur elever i åldrarna 15-16 år, utan tidigare erfarenheter av komponering, med hjälp av

dator och synthesizers skapade musik. Eleverna fick fritt skapa musik utifrån eget tycke och utan

instruktioner. Skapandeprocessen bland de olika eleverna sammanfattades med två huvudstrategier;
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en horisontell och en vertikal (1996:134). Den horisontella strategin bygger på att eleven på förhand

skrivit klart kompositionen. Datorn  användes inom denna strategi mer som ett inspelningsmedium

och för arrangering av den färdiga kompositionen. Den vertikala strategin bygger på att  eleven

skapade kompositionen sektionsvis, där varje del komponerades och arrangerades innan nästa del

påbörjades (1996:135). Samtliga elever i studien lyckades skapa musik, och Folkestad menar att de

olika strategierna att skapa musik som visade sig i studien, kan vara ett resultat av elevernas olika

sätt att uppleva musik på (1996:212).

I samtliga av dessa studier ges exempel på hur arbete med digitala verktyg i musikundervisning

kopplat till musikskapande har genomförts med elever i grundskolan. Tekniken har bidragit till ett

kreativt  förhållningssätt  hos  eleverna  som  självständigt  eller  i  grupp  har  kunnat  skapa  egna

kompositioner.

Bill Crow (2006) är kritisk till många av de metoder som musiklärare använder i samband med den

nya tekniken, och i hans artikel ifrågasätter han vissa delar av undervisningen med digitala verktyg

och vad som egentligen lärs ut.  Han pekar bland annat på att undervisning med programvara som

har  fokus  på  så  kallade  loopar och  bearbetning  kring  dessa,  exempelvis  garageband,  inte

nödvändigtvis leder till att eleverna blir bättre på kreativt skapande (2006:124). Han menar att dessa

program bygger mer på elevens smakval och kräver egentligen ingen tidigare kunskap i musik. Han

anser även att moment som att skapa en spellista med låtar, remixa en redan befintlig låt eller göra

en  loop-baserad  komposition  inte  kommer  att  väcka  elevens  intresse  för  musikteori  och  noter,

instrumentspel eller ensemblespel (2006:127). Han menar dock att detta kan bidra till att eleven

stärker sin musikaliska identitet och sin musiksmak samt ökar sin förståelse för olika musikgenrer.

Således  kan  dessa  arbetssätt  ge  möjlighet  för  pedagogen  att  assistera  och  uppmuntra  elevens

självständiga kreativa val (2006:125).

4.2 Musiklärares användning och kunskaper kring digitala verktyg

Som tidigare nämnt visade skolinspektionens granskning av grundskolan att många musiklärare inte

använde digitala verktyg i sin undervisning, och en bidragande orsak ansågs av lärarna vara att de

hade för låga kunskaper inom området (Skolinspektionen, 2011:28). Forskning visar på varierad

kunskap och inställning till  digitala verktyg bland musiklärare,  och pekar på att  undervisningen

inom området kräver bredare kunskaper än vad som behövs inom traditionell musikundervisning.

Stuart Wise, Janinka Greenwood och Niki Davis (2011) genomförde tillsammans en studie på Nya
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Zeeland  med syftet  att  undersöka hur  och i  vilken  utsträckning  nio  högstadiemusiklärare,  som

arbetade på skolor med väl fungerande musikavdelningar,  använde sig av digitala verktyg i  sin

musikundervisning. En av frågorna man ville ta reda på var om digitala verktyg användes för att

effektivisera den traditionella musikundervisningen eller om de bidragit till att musiklärarna hittat

nya  sätt  att  arbeta  på.  Man  ville  också  få  insikt  i  om  de  digitala  verktygen  lett  till  en  mer

elevcentrerad  undervisningsmetod  kontra  den  mer  traditionella  lärarcentrerade  undervisningen.

Resultatet visar att samtliga lärare i stor utsträckning använde digitala verktyg i sin undervisning

och var bekväma med ny teknik. Ett exempel är notationsprogrammet  Sibelius  som var mycket

förekommande bland lärarna och det användes för att främja elevens kunskaper kring komponering

och musikteori.  Det  framkommer  att  den  nya  tekniken inte  bara  användes  till  den  traditionella

undervisningen utan även för att förbättra lärandet för sina elever (2011:130). Lärarna var mycket

medvetna om sina elevers behov och strävade ständigt efter att utveckla relevanta aktiviteter som

eleverna lätt kunde relatera till. Det framkom även att lärarnas förhållningssätt i klassrummet hade

blivit  mer  elevcentrerad  med  de  möjligheter  som  de  digitala  verktygen  hade  fört  med  sig

(2011:131).

Vetta Vratulis och Charlene Mortons (2011) har gjort en studie vid ett universitet i Kanada, där de

undersökt  trettiosex  musiklärarstudenters  upplevelser  kring  användandet  av  garageband och  en

digital  anslagstavla.  I  studiens  slutsats  visar  det  sig  att  många  av  musiklärarstudenterna  var

skeptiska till garageband och menade att detta arbetssätt inte kunde ersätta de traditionella metoder

som  används  för  att  lära  ut  musik.  Det  visade  sig  även  att  musiklärarstudenternas  tidigare

musikutbildningar inte hade gett dem tillräckliga förberedelser i hur de skulle använda den moderna

tekniken. Många var även obekanta med den samtida populärmusik som dagens ungdomar lyssnar

på och skaffar sig egen musikutbildning genom, utanför skolan (2011:413). I studien menar man att

de musikaktiviteter ungdomarna gör på egen hand till stor del är sådant som de borde få hjälp med i

skolan.  De upplever och uttrycker sig genom en mängd olika musikgenrer, de pratar, tänker och

kritiserar musiken och framförallt använder den för att berika sina liv. Således räcker det inte att

bara vara medveten om de möjligheter elever idag har att lyssna på, dela och uppleva musik från

hela världen, utan lärare måste bli medvetna om möjligheterna med de digitala verktyg som nu

används för att komponera musik (2011:414).

I Jan-Olof Gullös (2010) avhandling undersöks begreppet musikproduktion och vilka kunskaper

som krävs av musikproducenter, lärare på högskolenivå samt inom kulturskolan som undervisar om

musikproduktion. Resultaten visar att lärarna som undervisar inom ämnet musikproduktion behöver
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vara  väldigt  mångkunniga.  Utöver  pedagogiska  och  musikaliska  kunskaper  måste  de  även  ha

omfattande kännedom om musikteknologi samtidigt som de behöver känna till de aktuella trenderna

inom ungdomskultur och populärmusik. Det framkommer även att ämnet musikproduktion inbjuder

till andra mer bildningsinriktade undervisningsmetoder än de som vanligtvis används i traditionell

musikundervisning (Gullö, 2010:194). 

4.3 Musiklärarens roller

Ett  syfte  med  denna  studie  är  att  undersöka  vilka  roller  musiklärarna  anser  sig  tillämpa  i  sin

undervisning med digitala verktyg. Under denna rubrik presenteras forskning kopplat till lärarroller.

Claes Ericsson (2006) behandlar i sin bok Terapi, upplysning , kamp och likhet till varje pris bland

annat konstruktionen av musiklärares läraridentiteter och presenterar dessa genom sammanlagt elva

metaforer.  Samtliga  metaforer  innehåller  tre  ord  och  inleds  med  läraren  som,  det  tredje  ordet

hänvisar till det specifika med varje konstruktion (2006:70).  Läraren som motivatör är ett exempel

på hur en metafor i studien kan se ut, och handlar om att läraren  väcker någonting till liv eller

skapar någonting som eleven inte haft  tidigare  (2006:72). Dessa metaforer delas sedan in  i  tre

huvudkategorier  som  är  baserade  på  graden  av  agentskap  beträffande  valet  av  innehåll  i

undervisningen  (2006:89).  Studien  utfördes  genom  gruppintervjuer  med  musiklärare  och

musiklärarstudenter  runt  om  i  Sverige.  I  resultatet  av  studien  framkommer  bland  annat  att

majoriteten av undersökningsdeltagarna ansåg att lärarens viktigaste funktion på olika sätt handlar

om att upplysa den oupplyste eleven. Ericsson skriver om nedmonteringen av skolan och lärarens

auktoritet, och menar att synen på läraren som främst upplysare är föråldrad, och kan inte längre

anses som aktuell i den moderna skolan. Elever har numera ofta stort inflytande på undervisningen

och tillägnar sig kunskap utanför skolan i allt större utsträckning, framförallt inom musik. Således

menar Ericsson att det är orealistiskt att  fortfarande hävda lärarens funktion som upplysare och

elever som oupplysta (2006:182-183).

Lagergren (2012) diskuterar även om lärarroller i sin studie,  och menar att musiklärarens roll  i

samband med musikskapande ofta kan bli att tillhandahålla utrustning för aktiviteter och således

agera ”roddare”. Detta tar i sin tur upp mycket tid då musikläraren ofta arbetar ensam, vilket gör det

svårt att hinna med alla elever (2012:146-147). Samtidigt menar Lagergren att dagens lätthanterliga

musikprogramvaror bidrar till att behovet av att instruera elever i hur de ska komponera minskat,
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och att lärarens roll i ett musikkompositionsprojekt då snarare handlar om att just anta rollen som

”roddare”, samt att handleda och ge stöttning när det behövs (2012:148). Parallellt med Ericssons

studie, pekar alltså även Lagergren på att musiklärarens funktion handlar väldigt lite om att upplysa.

14



5. Metod
Då syftet med studien var att få insikt i musiklärarnas personliga beskrivningar och reflektioner av

sitt arbete med digitala verktyg, valde jag att använda mig av en kvalitativ intervjustudie. Genom

samtalen ville jag ta del av musiklärarnas åsikter och generella upplevelser kring undervisningen

med digitala verktyg, samt höra deras resonemang och förklaringar kring deras arbetssätt. Med en

intervju kan intervjuaren erhålla en djupare förståelse för hur respondenten tänker och har möjlighet

att ställa följdfrågor (Bryman, 2011:413).

En annan passande metod för att undersöka musiklärarnas arbetssätt hade kunnat vara att delta på

musiklärarnas lektioner och göra observationer. Med detta hade jag fått se en annan bild av hur

undervisningen gick till, men detta hade varit väldigt tidskrävande samt krävt att lärarna just under

perioden då studien utfördes arbetade med musikskapande och digitala verktyg. Då jag med hjälp

av intervjuer hade möjlighet att få ta del av lärarnas tankesätt och pedagogiska motiv kring sina

undervisningsmetoder, kändes en intervjustudie mer lämplig.

5.1 Kvalitativ Intervjumetod

Bryman  (2011:371) skriver att en kvalitativ metod innebär att man sätter ordet i fokus och inte

mätbara  siffror.  I  forskning  där  en  kvalitativ  intervjumetod  används,  fokuserar  man  på

intervjupersonernas uppfattningar och synsätt, således blir det som sägs grunden för en tolkning.

Vidare skriver Bryman att fokus i kvalitativ forskning ligger på kontextuell förståelse av beteenden,

värderingar och åsikter kontra den kvantitativa där man fokuserar på generalisering (2011:372).

Kvale  och Brinkmann (2014:41)  skriver,  likt  Bryman,  att  målet  med forskningsintervjun är  att

erhålla informantens beskrivningar av sin livsvärld i syfte att tolka innebörden av det som beskrivs.

5.2 Urval och avgränsningar

Vid sökandet av informanter lade jag stor vikt på att försäkra mig om att musiklärarna på något vis

tidigare  i  sin  undervisning  använt  sig  av  digitala  verktyg  i  samband med  musikskapande eller

inspelning, eftersom frågeställningen i studien helt bygger på detta. Vidare ansåg jag det viktigt att

informanterna var behöriga och aktiva musiklärare samt hade minst några års erfarenhet inom yrket,

för att öka möjligheten till relevanta svar. Under sökandet lades ingen fokus på informanternas ålder

eller kön, eftersom detta inte var relevant för undersökningen. Tanken var att få tag på sammanlagt

sex informanter, men detta visade sig vara svårt att  hitta under den tid arbetet tillät,  så jag tog
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beslutet att fem var tillräckligt.

Jag hade sedan tidigare haft kontakt med tre musiklärare som vid något tillfälle har arbetat på detta

sätt. Dessa tre tillfrågades först via mejl och samtliga var villiga att ställa upp på en intervju. 

Genom att  jag  mejlade  ut  förfrågningar  till  högstadiemusiklärarna  på  skolor  i  mitt  närområde

hoppades jag hitta ytterligare tre informanter. Jag utgick i första hand från högstadieskolor som har

så kallad musikklass eller musikprofil, det vill säga elever med stort musikintresse har möjlighet att

välja till  extra musikundervisning, då jag antog att dessa skolor på något sätt använder digitala

verktyg i musikundervisningen. Efter att endast en hört av sig och visat intresse valde jag att mejla

samtliga högstadiemusiklärare på skolorna i mitt närområde, men utan att få några fler svar. 

Genom en av de tidigare informanterna blev jag tipsad om en potentiell deltagare som kontaktades

via mejl och var villig att ställa upp på en intervju.

5.3 Genomförande

Intervjuerna utfördes utifrån den form som Bryman (2011:414) kallar för semistrukturerad intervju.

Med detta menas att man tar hjälp av en intervjuguide där man utformat öppna frågor eller punkter

enligt teman som ska behandlas i intervjun. Tanken med detta är att ge intervjupersonen stor frihet

att svara på sitt eget sätt. Utifrån svaren har även forskaren möjlighet att ställa följdfrågor som inte

ingår i intervjuguiden och på så sätt följa upp intressanta teman som kan framkomma.

För att slippa föra anteckningar och på så sätt ha fullt fokus på intervjusituationen, valde jag att

dokumentera samtliga intervjuer med ett inspelningsmedium. Enligt Bryman  (2011:420) bör man

alltid välja att göra en inspelning i samband med intervjun för att få möjligheten att göra en mer

rättvis analys av materialet och för att fånga intervjupersonens egna uttryck och ordval. Detta för att

man ofta inte har tid att skriva ner allt som sägs under tiden intervjun pågår. En av nackdelarna med

detta är att inspelningen kan ses som ett störningsinslag för intervjupersonen, vilket kan leda till mer

försiktiga svar. 

Fyra av intervjuerna genomfördes med skype eller facetime på grund av geografiska avstånd, och en

av intervjuerna gjordes på plats i en högstadieskola. Samtliga informanter godkände att jag gjorde

en  ljudupptagning  av  intervjun  och  längden  på  intervjuerna  varierade  mellan  tjugo  och  trettio

minuter. En av intervjuerna kompletterades i efterhand med kortare följdfrågor via mejl. 
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Efter intervjuerna transkriberades samtliga inspelningar och utifrån dem påbörjades analysen.

5.4 Analysmetod och bearbetning

Samtliga intervjuer transkriberades med hjälp av ett ordbehandlingsprogram på datorn och genom

att använda mig av programmets ”märkpenna” kunde jag fokusera på att stryka under meningar,

begrepp och uttryck som togs upp i intervjun och som jag ansåg vara direkt kopplade till studiens

frågeställning. 

Jag utgick från tre huvudrubriker; beskrivningar och reflektion kring lektioner, eventuella problem,

samt eventuella fördelar  med digitala verktyg. Genom detta fick jag en mer lättöverskådlig bild av

intervjuernas  innehåll  och kunde därefter  göra underrubriker  baserat  på återkommande ord och

teman som tagits upp i de olika intervjuerna.

5.5 Tillförlitlighet

Inom kvantitativ forskning används ofta begreppen validitet och reliabilitet, med validitet menas

hur väl man mäter det som man avser mäta och med reliabilitet menar man hur tillförlitlig metoden

man mäter på är. Inom kvalitativ forskning används begreppet tillförlitlighet som motsvarighet till

detta, som syftar till hur troliga eller sannolika resultaten är (Bryman, 2011:351-352). 

För att eftersträva hög tillförlitlighet i mitt resultat utformades intervjuguiden (se bilaga) noggrant

baserat på min frågeställning. Samtliga intervjuer inleddes tidigt med att läraren fick beskriva en

lektion eller  lektioner där digitala verktyg används och utifrån beskrivningen byggdes resten av

intervjun upp. I slutskedet av intervjun fick läraren möjlighet att komplettera sina reflektioner med

tankar kring teman som inte uppkommit under intervjun och som ansågs viktiga i samband med

digitala verktyg. Min brist  på tidigare erfarenhet inom intervjuteknik kan haft  viss inverkan på

utfallen av intervjuerna, främst gällande följdfrågor och utformningen av dessa. Bättre utformade

följdfrågor skulle i enstaka fall under intervjuerna ha kunnat bidra till en tydligare bild av det som

beskrevs.  Jag  upplever  dock  att  jag  i  samtliga  intervjuer  med  hjälp  av  min  intervjuguide  fick

relevant data kopplat till min frågeställning.

Mitt eget intresse och mina egna kunskaper inom digitala verktyg har bidragit till  att jag under

intervjuerna inte har behövt få några beskrivningar kring hur den programvara som informanterna
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nämnt fungerar, men kan ha påverkat min uppfattning om hur den nämnda programvaran används.

Samtliga informanter har dock i intervjun fått beskriva hur de ser på sina egna kunskaper kring

digitala verktyg och sitt privata användande av dessa, för att jag lättare skulle kunna bilda mig en

uppfattning om informantens sätt att använda programvaran.

Min tidigare bekantskap med tre av informanterna kan till viss del ha påverkat dessa intervjuer. Vid

de tillfällen då jag kände att detta skulle kunna inverka på svaren har jag uppmanat informanten att

försöka förbise vår bekantskap. Samtidigt bidrog de tidigare bekantskaperna till avslappnade och

prestigelösa intervjusituationer, där jag upplevde beskrivningarna och reflektionerna som mycket

ärliga och uppriktiga.

5.6 Etiskt ställningstagande

I min studie har jag tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningskrav (Vetenskapsrådet, 2014-10-23)

och informerat samtliga deltagare att de i studien kommer att vara anonyma, att deras medverkan är

frivillig  och  att  det  när  som  helst  får  avbryta  sin  medverkan.  Jag  informerade  även  om  att

inspelningarna från intervjuerna endast kommer att användas för transkribering och sedan förstöras,

samt att den data som samlas in under intervjuerna endast kommer att användas till denna studie.

5.7 Presentation av informanterna

Samtliga informanterna i studien är behöriga och aktiva musiklärare på högstadiet i grundskolan.

Namnen i presentationen är fiktiva med hänsyn till informanternas anonymitet.

 Johan är 29 år och har arbetat som musiklärare i 6 år. 

 Mikael är 35 år och har arbetat som musiklärare i 6 år. 

 Malin är 39 år och har arbetat som musiklärare i 16 år.

 Fredrik är 34 år och har arbetat som musiklärare i 8 år.

 Rolf är 37 år och har arbetat som musiklärare i 8 år. 
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6. Resultat

6.1 Beskrivningar och reflektioner kring lektioner

Under denna rubrik följer musiklärarnas beskrivningar och reflektioner kring lektioner då de har

använt digitala verktyg för musikskapande och inspelning. Den första delen handlar om lektioner då

digitala  verktyg  använts  som  hjälpmedel  under  elevers  skapandeprocess  i  samband  med

musikskapande. I andra delen beskrivs lektioner då de digitala verktygen använts för inspelning och

dokumentering.  Del  tre  behandlar  hur  lärarna  ser  på  sin  roll  kopplat  till  lektionerna  som  de

beskrivit.

6.1.1 Lektioner där digitala verktyg används för musikskapande 

Johan, Malin och Fredrik var de tre av lärarna som berättade att de i sin undervisning lät eleverna

själva  använda  digitala  verktyg  som hjälpmedel  för  att  skapa  musik.  Samtliga  av  dessa  lärare

nämner garageband som det program som främst används, ihop med antingen en Ipad eller en Mac-

dator. Johan har vid några tillfällen använt sig av en onlinetjänst som heter  soundtrap och Malin

nämner att de använder onlinetjänsten jam studio på hennes skola. Johan och Malin beskriver dessa

onlinetjänster som något enklare än programmet  garageband,  men menar att de ändå ger eleven

möjlighet att snabbt och enkelt komma igång och skapa egen musik med bra ljudkvalité, dessutom

fungerar dessa onlinetjänster även på Pc-datorer och är således inte bundna till appleprodukter. 

De tre lärarnas beskrivningar av lektionerna påminner i grunden ganska mycket om varandra, och

bygger på att man på tidigare lektioner haft genomgångar om dels låtskapandets grundläggande

byggstenar, det vill säga begrepp som melodi, komp och rytm samt de vanligast förekommande

strukturerna och formerna en enklare låt kan ha. Innan musikskapandeprojekten startat har eleverna

i samtliga exempel dessutom, i varierad utsträckning, haft  undervisning i ackordinstrument som

gitarr och piano samt grundläggande musikteori kopplat till låtskapande, exempelvis kvintcirkeln

och de vanligaste taktarterna. Vidare så har man i inledningen av projekten haft en genomgång av

garageband där man gått igenom programmets fundamentala funktioner följt av att eleverna själva

har fått experimentera med dessa.

Johan beskriver två lektionstillfällen, ett från sin tidigare arbetsplats och ett från sin nuvarande. Han

upplyser även om att ekonomin på de olika skolorna skiljer sig markant och således den utrustning

som finns tillgänglig. I första exemplet från sin tidigare arbetsplats, fanns ett stort utbud av Ipads
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som han använde ihop med  garageband. Undervisningen skedde i helklass med årskurs nio och

eleverna fick själva välja om de ville använda sig av de digitala verktygen eller om de ville använda

vanliga instrument som gitarr eller piano för musikskapandet. Merparten av eleverna valde enligt

Johan  de  digitala  verktygen  och  främst  tror  han  det  beror  på  möjligheten  dessa  ger  att  skapa

välljudande arrangemang trots begränsad kunskap. Han beskriver att de digitala verktygen främst

användes för att göra musikbakgrunder medan text och melodi skapades vid sidan av programmet.

Vidare beskriver Johan lektionstillfällen från sin nuvarande arbetsplats.  Då han inte  har samma

möjlighet att använda Ipads har han hittat ett liknande arbetssätt i form av onlinetjänsten Soundtrap.

Eleverna fick med hjälp av programmet flytta och dra loopar. Programmet är enkelt utformat och

samtliga loopar är fyra takter långa,  - lite som att  lägga pussel,  men det fungerar bra, berättar

Johan. Han menar även det finns gott om hemsidor på internet som gör det möjligt att arbeta med

musikskapande och digitala verktyg i skolan trots bristande ekonomiska förutsättningar, men att det

kräver att det finns tillgång till en datorsal. 

Malin beskriver i ett av sina exempel en lektion i årskurs åtta där eleverna med hjälp av Ipads och

garageband har fått skapa musik i samband med ett tema om filmmusik. Lektionen bygger på att

eleverna i förväg har fått i uppgift att föreställa sig att de gjort en film från en specifik filmgenre,

exempelvis  en  skräckfilm  och  uppgiften  blir  att  skapa  ett  komprimerat  soundtrack  till  den.

Kompositionen är inte bunden till  den typiska pop/rock formen med vers och refräng etc.  utan

eleverna får vara lite mer fria i sitt musikskapande. Hon brukar dela helklassen så att hälften av

eleverna arbetar med musikskapande medan den andra hälften har fått en annan uppgift som de kan

göra självständigt i ett vanligt klassrum. Oftast har hon fyra grupper att gå runt till på en lektion och

upplever att hon hinner lägga den tid som behövs per grupp. Samtidigt nämner hon vikten av att

eleverna måste få arbeta utan henne närvarande hela tiden, då hon menar att arbetet skulle kunna

hämmas av hennes närvaro. Skapandet följs upp när kompositionen är klar genom att eleverna får

motivera hur de tänkte kring sina val av ljud och kring kompositionens uppbyggnad.

På Malins skola har elever med stort musikintresse möjlighet att välja till extra musikundervisning,

så kallad musikklass. Med dessa elever läggs mycket tid på musikskapande och eleverna har en helt

annan  grundläggande  kunskap  i  att  bygga  upp  en  låt  jämfört  med  de  elever  som  inte  går  i

musikklass. I årskurs åtta blir eleverna introducerade i hur man kan använda sig av en dator eller

Ipad  när  man  skriver  musik.  Eleverna  får  bland  annat  prova  på  att  enskilt  göra  egna

musikbakgrunder med hjälp av programmet  jam studio  och med hjälp av detta skapas sedan text
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och melodi. I årskurs nio har de sedan ett mer omfattande låtskaparprojekt där eleverna precis som i

Johans exempel, själva väljer om de vill arbeta med hjälp av exempelvis en gitarr, Ipad eller vill

sitta med datorn och fortsätta med  jam studio. Majoriteten av eleverna brukar dock välja bort de

digitala verktygen och arbeta med vanliga instrument för denna uppgift. Malin spelar efter intervjun

upp  några  exempel  från  denna  uppgift  med  elevernas  färdiga  resultat  där  digitala  verktyg  har

använts.

Ett par tjejer har jobbat fram ett beat i garageband och sen bearbetat det, spelat in i en studio vi

har på skolan, en enkel variant men ändå. Och sen hur blir det ett färdigt resultat. Då har de ju

verkligen använt sitt digitala verktyg då, eller sin Ipad som ett verktyg för att skriva den här

låten (Malin).

Malin beskriver på detta vis hur två elever utfört hela skapandeprocessen med hjälp av digitala

verktyg, och menar att tekniken i det här fallet har haft en väldigt betydelsefull funktion för den

färdiga kompositionen.

Fredrik arbetar på en skola där större delen av musikundervisningen i  årskurs nio kretsar kring

musikskapande som avslutas med en skivinspelning under vårterminen. Man har då i sjuan och

åttan fokuserat mycket på instrumentspel, så många av eleverna har en hel del förkunskaper innan

musikskapandet börjar. I första hand siktar man på att eleverna enskilt ska skriva en låt men de

riktigt  drivna  brukar  hinna  med  två,  arbete  i  par  förekommer  också.  Eleverna  skriver  även  i

samband med skapandet loggbok om vad de gör på lektionerna vilket i slutet av projektet följs upp,

tillsammans med ett samtal kring hur låten har vuxit fram. Fredrik jobbar ihop med en kollega och

har främst hand om arbetet med digitala verktyg och inspelningsmomenten i skolans studio, medan

kollegan hjälper de elever som arbetar med vanliga instrument. De elever som är intresserade av att

skapa elektronisk musik får möjlighet att göra detta med hjälp av garageband och de loopar som

finns tillgängliga i programmet. Eleven sitter självständigt och experimenterar sig fram med viss

lärarledning. Fredrik berättar att han ofta får hjälpa till när det kommer till arrangering och struktur

på låtar för att eleverna ska kunna komma vidare. Han menar att många av de elever som han möter

i samband med arbete med digitala verktyg, ofta kastar sig in i uppgiften utan att riktigt veta vad de

gör, och att han då måste gå in och styra dem åt rätt håll.

Rolf  använder  sig  också  i  viss  mån  av  digitala  verktyg  i  samband  med  musikskapande,  men

eleverna ges inte möjlighet att själva få arbeta med dem. Han beskriver en lektion med årskurs nio

där han på förhand själv spelat in några musikbakgrunder i garageband, både med hjälp av loopar
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och egna instrument. Bakgrunderna har en enkel form med vers och refräng men saknar melodi.

Uppgiften för eleverna blir att i mindre grupper välja en av bakgrunderna och med hjälp av en text

de skrivit på en tidigare lektion, försöka få fram en melodi och passa in texten. Han har lagt ut

musikbakgrunderna på en internetsida så eleverna kan komma åt dem via sina telefoner (som han

tillåter dem använda för denna uppgift på lektionen) eller vid en dator, men det finns även möjlighet

att lyssna på en vanlig cd-spelare då han även har några kopior på cd. I slutet av lektionen brukar

han i mån av tid låta de grupper som vill, sjunga upp det som gjorts för varandra. Han berättar att

denna lektion brukar han ha i början av ett större låtskaparprojekt som en sorts övning för eleverna i

att skriva egna melodier och att bakgrunderna inte används till elevernas slutliga kompositioner.

Mikael  berättar  tidigt  i  intervjun  att  han  inte  använder  digitala  verktyg  i  samband  med  själva

musikskaparprocessen på sina lektioner, utan detta sker med vanliga instrument.

6.1.2 Lektioner där digitala verktyg används för inspelning

På Malins och Fredriks arbetsplatser finns en studio i anknytning till musiksalen där eleverna spelar

in sina låtar i slutfasen av sina musikskapandeprojekt. 

På Fredriks skola utgör detta en stor del av projektet och han menar att lektionerna har ganska

mycket gemensamt med hur man arbetar i en professionell musikstudio. Eleven kommer med sin

nästan  färdiga  låt  och  får  förslag  på  arrangering  samt  lite  tips  på  förbättringar.  Vidare  spelas

instrument och sång in, detta under ganska stor tidspress då det är många elever som ska spelas in. I

studion används  garageband som i detta sammanhang helt och hållet sköts av Fredrik som även

bearbetar  och  justerar  ljudet  i  efterhand. Fredrik  menar  att  det  ofta  krävs  en  väldigt  uppstyrd

arbetsmetod  för  att  alla  elevprojekt  ska  hinnas  med,  och  detta  på  grund  av  omfattningen  av

inspelningsprojektet som brukar innefatta runt 70 färdiga kompositioner som ska dokumenteras.

Malin beskriver ett liknande arbetssätt fast i mindre skala. På hennes skola har man en enklare

studio och använder programmet  Audacity  för själva inspelningen. Hon berättar att årskurs nio i

musikklasserna föregående år spelade in en skiva med sina låtar i studion, men att det inte är något

hon gör med de elever som endast har vanlig musikundervisning.

Mikael och Rolf har ingen studio på sina arbetsplatser men båda beskriver liknande lektioner då

man dokumenterat elevers färdiga låtar med hjälp av digitala verktyg. Lektionerna bygger på att

man med hjälp av några mikrofoner förvandlar musiksalen till  en tillfällig studio där man med
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garageband eller pro tools spelat in elevernas låtar. Detta sker under enklare former och mer som

ett liveframträdande i antingen ensembleform eller exempelvis en ensam elev som spelar gitarr och

sjunger.

Mikael beskriver vidare hur han i sin undervisning låter eleverna spela in sina egna podcasts i form

av små radioklipp i samband med musikhistoria. Eleverna har på en tidigare lektion fått ett område

eller artist inom musikhistoria att forska om och detta ska presenteras i form av en podcast, som

spelas in gruppvis av eleverna med hjälp av garageband. Lektionen på nittio minuter är vanligtvis

uppdelad  i  tre  delar.  I  första  delen  får  de  en  inspelningsteknisk  uppgift  där  de  får  pröva  och

experimentera  med  några  enklare  funktioner  i  programmet  som  behövs  till  den  slutgiltiga

inspelningen, därefter får de söka information om sitt forskningsområde och i slutändan får de spela

in själva podcasten, som de sedan sparar och skickar till Mikael.

6.1.3 Lärarnas beskrivna roll

För att få en större helhetsbild av de beskrivna lektionerna fick lärarna i intervjun reflektera kort

över sin roll i de undervisningssituationer som de har nämnt.

Är det en stor klass blir jag mest vaktmästare, som i exemplet med Ipads. Nån Ipad funkar inte,

nån får inte nät, någon som är urladdad och någon vet inte hur den man startar programmet, det

går ganska snabbt. Att... man blir vaktmästare lite. Man hinner liksom inte med att hjälpa elever

att skapa idéer. Medan om du har en halvklass då är man ju där, det är liksom minuterna du får

med dina elever, då kan man hjälpa dem att hitta former (Johan).

Johan anser att hans roll på de beskrivna lektionerna varierar mycket beroende på klasstorlek, och

menar att han vid undervisning i helklass ägnar mycket tid till att få all utrustning att fungera,  därav

sin liknelse med en vaktmästare. Denna tid hade han hellre lagt på att stötta och vägleda eleverna

till att utveckla sina kreativa idéer, vilket han upplever att det finns en större möjlighet att göra när

han arbetar i halvklass.

Malin beskriver att det viktigaste i hennes roll kopplat till musikskapande med digitala verktyg är

att bekräfta att eleven har bra idéer så att det går att göra någonting av den. Hon talade även om att

begränsa och sätta ramar innanför det fria tänket så det inte flödar ut, och ibland leda in elever som

har svårt att komma vidare på en ny linje som gör att deras arbete kan fortgå. Vidare nämner hon att

en viktig  del  i  hennes  roll  som lärare är  att  vara konfliktlösare,  framförallt  i  samband med de
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konflikter som kan uppstå i ett grupparbete, men även i förebyggande syfte i form av genomtänkta

gruppindelningar med elever som kan gynna varandra i skapandet.

Fredrik beskriver kortfattat sin roll som musikproducent och låtskrivarlärare och menar att hans

främsta roll är att sitta i studion och hjälpa eleverna producera låtar. Fredrik menar att begreppet

musikproducent i grund och botten handlar om att få fram ett så bra resultat som möjligt, och han

nämner vid andra tillfällen i intervjun att han är med och vägleder eleverna i skapandeprocessen.

Mikael pratar om sin lektion med musikhistoria, där eleverna arbetar i grupp och med hjälp av

garageband spelar in podcasts.

Så länge de blir lite bitna av sin uppgift så är det inte mer än att jag har en inspelningsteknisk

genomgång sen har jag kunnat gå runt bland de här grupperna och se till att de får ihop det. Så

coach kanske är min roll (Mikael).

Mikael anser att hans största roll på sin beskrivna lektion är att väcka elevernas intresse och på så

sätt  få  ett  bra  lärandeklimat. Han  upplever  att  de  digitala  verktygen  hjälper  honom presentera

uppgiften, i detta fall om musikhistoria, på ett sätt som eleven kan relatera till. När intresset är väckt

hos eleven flyter arbetet på, och han kan fokusera på att stötta och driva på de elever som kör fast,

och menar således att han fungerar som en coach.

Rolf beskriver sin roll som en vägvisare som cirkulerar mellan de indelade grupperna och ser till att

grupparbetet fungerar och går framåt. Rolf menar att han genom grupparbeten har stor möjlighet att

lägga tid på de grupper som kör fast  med exempelvis melodikomponerande, och att hans roll blir

att identifiera vilka grupper som behöver hjälp.

6.1.4 Sammanfattning av lärarnas arbetssätt och roller

Detta delavsnitt inriktar sig på studiens första forskningsfråga; Vad framkommer i fem musiklärares

beskrivningar och reflektioner om deras arbetssätt och roller under de lektioner där digitala verktyg 

används för musikskapande och inspelning?

I samband med musikskapande framkom att den mest förekommande arbetsmetoden bland lärarna 

bygger på att låta eleverna, självständigt eller i grupp, använda programvaran garageband, eller 
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programvara av liknande karaktär. Efter enklare en genomgång av programmets funktioner får 

eleverna experimentera med de ljud och loop-bibliotek som programmet erbjuder. Med hjälp av 

programmet skapas i flera fall en sorts ljudbakgrund som vidare används som en utgångspunkt för 

att komponera text och melodi, vilket i flera fall sker utan datorns hjälp. Malin nämner ett exempel 

där eleverna utan förutbestämda strukturer, skapar filmmusik genom att enbart använda digitala 

verktyg. 

Hur lärarna utnyttjar den möjlighet till inspelning som digitala verktyg medför, beskriver fyra av 

lärarna på liknande sätt, kopplat till lektioner där digitala verktyg används för att dokumentera 

elevers resultat av ett musikskapande. Lektionerna bygger på att läraren med hjälp av digitala 

verktyg spelar in elevernas sång eller instrumentprestation och arbetsmetoderna varierar utifrån den 

utrustning och de lokaler som finns tillgängliga för lärarna. Två av lärarna har tillgång till en studio 

på sina skolor där de har möjlighet att enskilt spela in eleverna, medan de andra två lärarna i sina 

klassrum dokumenterar ett framförande av elevernas kompositioner i ensembleform. Inspelningarna

bearbetas i flera fall av lärarna efter lektionstid och eleverna får sedan ta del av resultatet i form av 

en digital musikfil. Utöver inspelningarna i samband med musikskapande nämner Mikael 

lektionstillfällen där elever själva har använt digitala verktyg för att spela in sina redovisningar av 

ett arbete med musikhistoria.

Det framkommer bland samtliga lärare att de i sina roller vid de beskrivna lektionerna, på olika sätt

strävar efter att stötta och vägleda eleverna i den kreativa processen, främst när de kör fast och

stöter  på problem. Begrepp som exempelvis  coach och musikproducent  nämns i  samband med

detta, och kan tolkas som att lärarna finns med och driver elevens arbete framåt när det behövs.

Flera av lärarna nämner att lektionerna genomförs med grupparbeten, och att rollen då även innebär

att  få  arbetet  i  grupperna  att  fungera,  samtidigt  som de  grupper  utan  problem kan arbeta  mer

självständigt. Malin nämner att hennes roll i samband med grupparbete blir konfliktlösare och att

denna roll börjar redan när eleverna delas in i grupperna. Johan drar i sin rollbeskrivning paralleller

till  vaktmästare och syftar på att han lägger mycket tid på att få utrustningen på lektionerna att

fungera.
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6.2 Problematik i samband med digitala verktyg

Under denna rubrik presenteras de problem lärarna nämner när de reflekterar kring sina lektioner

med digitala verktyg kopplat till musikskapande och inspelning.

6.2.1 Tid

Lektionstiden och den tid som finns till projekten totalt nämns i samtliga intervjuer som ett upplevt

problem, i flera fall kopplat till klasstorleken, men även kopplat till planeringen innan lektionen och

det efterarbete som ofta uppkommer i samband med inspelning. 

Johan och Rolf beskriver på liknande sätt att även om grupparbeten till viss del bidrar till att de

bättre kan fördela tiden mellan eleverna i en helklass, har de ändå svårt att ge alla det stöd som

behövs.  Detta hindrar dem många gånger från att  exempelvis ta elevernas idéer framåt.  Mikael

betonar det efterarbete som framkommer med elevernas musikinspelningar i  hans undervisning,

vilket många gånger är mycket tidskrävande. Han strävar efter att få inspelningarna att låta så bra

som möjligt,  genom att bearbeta och finjustera inspelningarna i efterhand. Mikael anser att  han

många gånger inte kan lägga den tid han behöver på detta moment, och menar att det då inte blir

lika  bra  som han  skulle  vilja.  Fredrik  berättar  att  han  brukar  möta  ett  fåtal  väldigt  driva  och

intresserade elever i varje årskurs, med önskemål om att själva få använda skolans studio. Fredrik

menar att dessa elever har den kunskap som krävs för att klarat av detta, och att han gärna skulle

låta dem få arbeta mer självständigt i studion, men att tiden till detta inte räcker till. Malin upplever

att hon hinner med sina elever på lektionstiden men att den totala tiden hon har att lägga på arbete

med  digitala  verktyg  per  termin  med  de  klasser  som enbart  har  vanlig  musikundervisning  är

begränsad.

6.2.2 Utrustning

Johan nämner två exempel på problem som har uppstått i och med att han delat utrustning med

andra lärare på sina skolor. I det första exemplet som beskrivs, berättar Johan att han gärna skulle

lägga lite tid efter lektionen på att lyssna igenom det eleven gjort för att kunna komma med lite tips

på förbättringar. Han menar att han då skulle ha en stor möjlighet att höra hur eleven har tänkt och

på så vis få en uppfattning om hur eleven vill att det ska låta. Johan nämner att detta i nuläget är

omöjligt,  då utrustningen efter  hans lektioner alltid  är uppbokad av en annan lärare.  Det  andra

exemplet Johan beskriver handlar om när låtprojekten sparas på Ipaden. Han menar att utrustningen
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är begränsad så att låtprojektet endast kan sparas på den Ipad som användes och att filen inte kan

skickas någonstans. När denna Ipad sedan används av andra elever händer det ofta att filer med

låtprojekt försvinner eller blir modifierade, och detta blir sedan svårt att återställa.  Vidare nämner

Johan att eleverna ofta lär sig hantera Ipaden och programvaran väldigt fort, och kommer således

snabbt igång med att experimentera med programvarans funktioner, men att detta ibland tar över

själva huvudsyftet med lektionen, som var att skapa en låt.

Rolf anser sig ha både viljan och kunskapen men bristen på utrustning och programvara beskrivs

som ett stort problem på hans skola, som hindrar honom från att låta eleverna arbeta mer fritt med

digitala verktyg. 

Fredrik menar att det är svårt att möta alla elevers behov med den utrustningen som finns tillgänglig

på hans skola, och berättar att de har tre datorer och är ofta runt tjugosju elever i varje klass. Han

brukar fördela tiden med datorerna i 30 minuters pass bland eleverna, men menar att det ändå inte

går att möta det egentliga behovet.

Malin har vid ett tillfälle upplevt problem med den befintliga programvaran i samband med att de

bytte ut alla datorerna på skolan. När nya datorer köptes in till hennes skola var de inte kompatibla

med en äldre version av pro tools, som hon nu inte kan använda.

6.2.3 Slitage

Mikael upplever slitage som ett stort problem på sin skola och anser att detta ibland försvårar och

hindrar honom ifrån att undervisa med digitala verktyg. Han menar att eleverna gillar testa och

experimentera med utrustningen, ofta ganska oförsiktigt vilket leder till att saker går sönder, och

Mikael nämner trasiga mikrofoner och kablar som exempel på detta. Även Fredrik nämner slitage

som ett återkommande problem på sin skola och berättar att hörlurar och keyboards går sönder

väldigt ofta, vilket ibland kan ha inverkan på hur lektionerna fortlöper. Han anser att eleverna inte är

så rädda om saker i den åldern, och menar att det inte finns så mycket att göra åt det.

6.2.4 Lärarnas kunskaper om digitala verktyg

Johan upplever  viss  problematik  kring  sina  kunskaper  i  just  garageband,  men nämner  att  han

behärskar mer avancerade inspelningsprogram som pro tools och  cubase, vilket han använder för

eget  bruk utanför  skolan.  Valet  av  att  använda  garageband i  sin  undervisning gör  han av  den
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anledning att det finns lättillgängligt på Ipaden och de utbud av loopar som följer med programmet.

Mikael anser sig vara väldigt begränsad i sin tekniska kunskap men ser det samtidigt inte som något

stort problem. Dels för att han väljer att lägga undervisningen med digitala verktyg på en nivå han

behärskar och dels för att han ibland låter eleverna visa honom hur man gör, som han menar ofta

kan mycket mer än honom. Han anser även att det krävs ganska lite kunskap om digitala verktyg för

denna typ av undervisning i grundskolan.

Det är ju ingen produktion som ska göras utan det är bara lite smakprov, tycker jag. Man kanske

kan dra det och göra stora saker av det men det är inte min ambition och jag är inte så pass

duktig att jag kan dra igång det, och jag tycker det funkar med den kunskap jag har (Mikael).

Mikael  anser,  och  nämner  flera  gånger  under  intervjun,  att  musikundervisningen  på  högstadiet

handlar mycket om att väcka ett intresse för musik hos eleven, och att hans fokus inte ligger på att

göra stora produktioner av elevernas musikinspelningar. Han menar att det viktigaste är att eleverna

får  testa  under  enklare  former,  och  att  hans  egna  kunskaper  är  tillräckliga  för  att  genomföra

undervisningen på detta vis. 

Malin beskriver sina kunskaper inom digitala verktyg som väldigt begränsade och ser det som en

svaghet. Hon anser att detta har att göra med att hon i sin utbildning endast vid ett tillfälle kom i

kontakt med digitala verktyg för musikskapande, men hon nämner däremot att undervisningen med

Ipad och garageband passar henne utmärkt. Vidare berättar hon att hon har hjälp av en kollega som

är mycket kunnig inom digital inspelningsteknik och att detta många gånger kompletterar hennes

svaghet.

Fredrik och Rolf anser sig ha goda kunskaper i arbete med digitala verktyg och upplever inte detta

som något hinder. Båda ägnar mycket tid på fritiden åt att både skriva och spela in musik och håller

således kunskaperna färska. De nämner även på olika sätt att de inte anser att det krävs så djupa

kunskaper inom området för att använda det i lektioner på grundskolenivå, men att det underlättar.

6.2.5 Spridning

Mikael nämner ett problem han vid några få tillfällen stött på med sin undervisning kopplat till vad

som kan  hända  med  inspelningar  i  efterhand.  Vanligtvis  får  hans  elever  efter  att  deras  låt  är

inspelad, en digital musikfil som de själva fritt kan lyssna på. I vissa fall sprids dessa låtar mellan
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eleverna via sociala medier vilket har väckt en sorts oro hos vissa elever. Han berättar han att han

mött en del elever som inte velat spela in när de sjunger med anledningen att de inte vill att någon

annan ska få höra det. Mikael har i dessa fall fått vara väldigt noga med att inte låta några andra

elever få höra inspelningen, även fast eleven som exempelvis spelade gitarr på låten har velat ha

den. Det har även förekommit att elever fått lyssna på äldre inspelningar med opassande reaktioner

från eleverna.

6.2.6 Sammanfattning av problematik

Detta delavsnitt har redogjort vilka problem som framkommer bland lärarna i samband med deras

undervisning  med  digitala  verktyg,  och  är  kopplat  till  studiens  andra  forskningsfråga;  Vad

framkommer i musiklärarnas beskrivningar och reflektioner om eventuella problem och fördelar

som de har mött i samband med denna typ av undervisning?

Tid upplevs av samtliga lärare begränsa deras arbete med digitala verktyg och nämns flera gånger

kopplat till klasstorlek, då lärarna upplever att de har svårt att ge alla elever den uppmärksamhet

som de anser skulle behövas, således blir det svårt att möta alla elevers behov. Några av lärarna

nämner att de till viss del kringgår denna problematik genom att eleverna utför uppgifterna i grupp.

Flera av lärarna anser även att  de skulle behöva mer tid för planering och det efterarbete  som

uppkommer i samband med musikskapande och inspelning.

Vidare så nämns i fyra av intervjuerna problem kopplat till framförallt tillgången av utrustning på

olika  sätt.  Flera  lärare  anser  sig  ha  för  få  datorer  eller  programvara  för  att  kunna  genomföra

undervisningen optimalt, och även i dessa fall beskrivs elevarbeten i grupp eller par som en metod

för att anpassa utbudet av utrustning till elevantalet. En lärare hade inte någon möjlighet att låta

eleverna själva använda digitala verktyg då utrustning för detta helt saknades. I enstaka fall nämns

programvarans kompatibilitet med befintliga datorer, slitage och den möjlighet eleverna har att i

efterhand sprida musiken, som upplevda problem. 

Även lärarnas kunskaper kring digitala verktyg har behandlats  i  detta delavsnitt.  Malin nämner

bristande kunskap om digitala verktyg som ett problem. Johan upplevde viss problematik kopplat

till programvaran garageband, men ansåg sig ha goda kunskaper i annan programvara.  Bland de tre

resterande lärarna upplevs inte kunskaper om digitala verktyg som något problem.
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6.3 Fördelar med digitala verktyg

I  denna del  presenteras  de fördelar  lärarna beskriver  kopplat  till  sin  undervisning med digitala

verktyg.

 

6.3.1 Motiverar och inspirerar skapande

I flera av intervjuerna nämner lärarna att de upplever elevernas reaktioner på arbetet med digitala

verktyg som mycket positivt, hur de snabbt tar åt sig den nya tekniken och börjar experimentera sig

fram och att detta många gånger leder till att eleven utvecklar sin musikalitet. Det framkommer

även att lärarna anser att eleverna blir motiverade i samband med detta arbetssätt.

Den främsta fördelen är ju moroten som har satt sig här på skolan nu efter några år. Ungarna

pratar ju om och vet redan i sexan att ”shit i nian får man spela in en egen platta” på vår skola

(Fredrik).

Fredrik menar att skivinspelningen i samband med låtskapande som han haft med eleverna i årskurs

nio under flera år, främjar många elevers musikintresse långt innan projektet startar och således är

många elever mycket motiverade när det startar. Rolf berättar, likt Fredrik, att han upplever eleverna

som mer motiverade i samband med inspelningarna och låtskaparprojekten de gör på hans skola,

främst på grund av att eleverna uppskattar arbetssättet och tycker att det är roligt. Detta bidrar även

till att eleverna presterar bättre, enligt Rolf.

Johan anser att en stor fördel med digitala verktyg är att de inspirerar fler elever till att börja skapa

musik och att detta främjar deras kreativitet. Mikael anser att musikundervisningen i grundskolan i

många  fall  handlar  om  att  få  igång  intresset  hos  eleven  genom  att  göra  den  spännande  och

medryckande, och att digitala verktyg många gånger bidrar till detta.

Det  låter  ganska  på  riktigt  för  dom.  ”Fan,  det  låter  ju  schysst”  När  de  får  den  där  aha-

upplevelsen. Då är det ju superkul och när eleverna och till och med jag tycker det är roligt får

man ju rätt mycket gratis. Det är jävligt viktigt att dom tycker det är ballt och det gör dom lite

tack vare ibland... digitala verktyg (Mikael).

Mikael  pratar  kring  elevernas  positiva  reaktioner  i  samband  med  inspelningar,  och  menar  att

eleverna  ofta  upplever  arbetet  med digitala  verktyg som roligt,  och  att  detta  bidrar  till  mycket

engagerade elever, vilket även påverkar hans eget agerande. Det beskrivs också att eleverna får en
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sorts musikalisk upplevelse när de lyssnar på inspelningen, som gör att deras kompositioner känns

levande.

6.3.2 Väcker intresse och hjälper

Johan  menar  att  digitala  verktyg  underlättar  elevens  skapande  genom  man  kan  höra  och

experimentera med instrument man inte känner till samtidigt som det låter väldigt bra, och menar att

detta bidrar till ett större musikintresse hos eleven. Vidare drar Johan paralleller till att öva på gitarr

och menar att det tar lång tid för den oerfarna eleven att lyckas få gitarren att låta rätt, och att

fördelen med digitala verktyg i jämförelse är att ljuden i programvaran låter rent och bra direkt.

Således nämner han att digitala verktyg medför att eleven lyckas ganska snabbt, vilket han anser

som viktigt för att behålla intresset hos eleven.

Flera  av  lärarna  upplever  att  de  elever  som  inte  behärskar  eller  har  låga  kunskaper  kring

instrumentspel får en större möjlighet att uttrycka sin musikalitet och delta i skapandeprocesser.

Man kan få dom elever som egentligen inte kan så mycket av det praktiska spelandet inom

musik att ändå vara med och skapa och delta (Rolf).

Det är jätteviktigt, för det öppnar ju så mycket dörrar för elever som inte är instrumentalister,

alla  är  ju  inte  det.  Det  finns  ju  många  som är  jätteduktiga  på  att  skapa  och  man  måste

introducera alla verktyg man kan för dom som inte har så lätt att spela, men som är otroligt

musikaliska ändå (Malin).

Man kanske inte är så jättebra på, eller man kanske inte är så fingerfärdig eller har liksom bra

finmotorik och sådär men man kan ändå vara musikalisk och få ihop saker (Mikael).

Samtliga tre citat beskriver på liknande sätt hur lärarna betonar vikten av digitala verktyg för elever

med låga eller inga kunskaper inom instrumentspel, samtidigt som de menar att det finns många

elever som trots detta är mycket musikaliska. På så sätt ger digitala verktyg dessa elever samma

möjlighet  att  uttrycka  sin  musikalitet  och  delta  i  musikskapande,  som de  elever  med  tidigare

instrumentkunskaper. 

Fredrik pratar kring de ointresserade elever han möter på sin skola och att hans undervisning med

digitala verktyg många gånger väcker deras intresse.
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För dom är det gudomligt det här med garageband och loopar. Dom tuffa grabbarna som alltid

kommer att finnas, de älskar ju det här. De kan ju sitta i nästan tre år och bara snusa och surfa på

skit, men så kommer det här med garageband och dom kan göra ett ”drop” och dom blir fan

överlyckliga (Fredrik).

Fredrik menar att utifrån sina erfarenheter brukar det ofta förekomma några elever i varje årskurs

som  visar  ett  väldigt  svagt  intresse  för  musikundervisningen.  Genom  att  låta  dessa  elever

experimentera med  garageband har han hittat ett moment där eleverna kan relatera till sina egna

musikaliska preferenser, och blir således mer intresserade.

6.3.3 Sammanfattning av fördelar

De fördelar med digitala verktyg som beskrivs av lärarna i detta delavsnitt är kopplat till studiens 

andra forskningsfråga.; Vad framkommer i musiklärarnas beskrivningar och reflektioner om 

eventuella problem och fördelar som de har mött i samband med denna typ av undervisning?

En av de största fördelarna med användandet av digitala verktyg ansågs av många lärare vara att de

bidrar till en ökad motivation hos elever, dels för att eleverna tycker undervisningen är rolig, men

flera lärare upplevde även att eleverna ofta strävade efter att resultatet skulle bli så bra som möjligt i

större utsträckning än på de mer traditionella musiklektionerna. Detta beskrivs främst kopplat till

lektioner då man arbetar med musikskapande och har som mål att i  slutändan dokumentera den

färdigskrivna  kompositionen.  Flera  lärare  berättade  att  eleverna  många  gånger  redan  innan

lektionerna  var  motiverade,  då  man  hört  de  inspelade  resultatet  från  tidigare  årskurser  och  att

eleverna på så sätt hade tydliga mål att sträva efter.

En annan fördel som nämns av flera lärare är att de digitala verktygen medför stora möjligheter för

de  elever  som  inte  behärskar  instrument,  att  aktivt  delta  i  aktiviteter  med  framförallt

musikskapande.  Även  att  undervisningen  med  digitala  verktygen  kan  väcka  intresset  hos

ointresserade elever, ses som en stor fördel.
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7. Diskussion

Genom mina intervjuer har jag i denna studie fått ta del av fem musiklärares beskrivningar och

reflektioner  kring  lektioner  där  digitala  verktyg  används  som  hjälpmedel  i  samband  med

musikskapande eller för att dokumentera elevers uppgifter och framförande. Beskrivningarna har

visat  variationer i lärarnas arbetsmetoder men även att  undervisningen i  många fall  har mycket

gemensamt. Studien visar att samtliga lärare i stor utsträckning använder programmet garageband i

sin undervisning, både i samband med musikskapande och inspelning. Flera av lärarna menar att det

går fort att lära sig programmet och att det fungerar väldigt bra, samtidigt som det är lättillgängligt i

och med att det ingår eller går snabbt att ladda ner till samtliga appleprodukter.

Wise, Greenwood och Davis (2011) nämner i sin studie att de lärarna som undersöktes inte endast

använde digitala verktyg som komplement till den traditionella undervisningen utan hade skapat

nya  lärandesituationer,  även  att  lärarnas  förhållningssätt  under  dessa  lektioner  hade  blivit  mer

elevcentrerad (2011:130-132). Många liknande exempel på detta framkom bland samtliga lärare i

min studie, då lärarna beskriver lektioner som inte hade gått att genomföra på liknande vis utan

digitala verktyg. Ett exempel är Malin som lät eleverna arbeta kring ett tema med filmmusik, där

uppgiften mer kretsade kring att förmedla en känsla eller skapa en viss stämning, än att skapa en låt

med förutbestämd struktur. Genom att experimentera med de ljud och loopar som fanns tillgängliga,

kunde eleverna skapa intressanta och genomtänkta ljudbilder. Detta visar på hur hon använt den nya

tekniken till att utforma nya lärandesituationer för eleverna. 

Vidare beskriver fyra av lärarna arbetssätt som pekar på en elevcentrerad undervisning, där eleverna

arbetar självständigt eller i grupp med antingen musikskapande eller inspelning. Under lektionerna

ansåg lärarna att en av deras främsta roller vara att fungera som ett stöd och driva på de elever som

kört fast eller stöter på problem, samtidigt som de elever eller elevgrupper där arbetet fungerade

problemfritt i stor utsträckning kunde genomföra sina uppgifter utan lärarens inblandning. Detta kan

kopplas till en av de metaforer för läraridentiteter som Ericsson (2006) i sin studie beskriver som

läraren som ryttare. Vilket främst handlar om att driva på ett redan etablerat intresse (2006:89) hos

eleven. Några andra tydliga kopplingar till Ericssons metaforer som framkommer bland lärarna är

läraren  som  försäljare  (2006:70), som  i  Ericssons  studie  innebär  att  läraren  fokuserar  på  att

presentera uppgiften på ett attraktivt sätt för eleven. Detta kan relateras till Mikaels lektion med

musikhistoria  där  han  använder  digitala  verktyg  som  ett  sätt  att  göra  uppgiften  intressant  för

eleverna.  Läraren som motivatör  (2006:72) handlar om att väcka intresse hos den ointresserade
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eleven. Det framkommer bland många av lärarna i denna studie, hur arbetet med digitala verktyg

bidrar till mer motiverade och intresserade elever, vilket kan ses som en av anledningarna till att

lärarna väljer att använda digitala verktyg i sin undervisning. Ett tydligt exemplet på detta nämner

Fredrik, där han med hjälp av digitala verktyg motiverar de sedan länge ointresserade eleverna och

väcker deras intresse.  Lagergren (2012) menar att musiklärare ofta får agera ”roddare” genom att

tillhandahålla den utrustning som krävs vid arbete med digitala verktyg (2012:148). Detta beskrivs

på samma sätt bland flera lärare i denna studie. Johan nämnde i sin rollbeskrivning att han ofta

känner  sig  som en vaktmästare  då  han tvingas  lägga  ner  mycket  tid  på att  få  utrustningen att

fungera.  Fredrik och Mikael  nämner slitage som ett  återkommande och tidskrävande problem i

samband med digitala verktyg.

Tre av lärarna lät eleverna i varierande utsträckning använda digitala verktyg för musikskapande

och samtliga berättar att arbetet kretsar kring programvarans loopar. Eleverna skapar med hjälp av

looparna ljudbakgrunder som ofta består av ackordföljder och trumkomp, men utan melodi. Crow

(2006) menar att arbete med loopar bland elever mest handlar om deras smakval och mindre om att

skapa (2006:123-124). Johan ansåg likt Crow att eleverna i viss mån inte skapar med de digitala

verktygen, utan att de främst arrangerar och pusslar med de redan befintliga looparna och ljuden,

således menar han att eleverna i detta moment främst lär sig hur programvaran fungerar och mindre

om hur själva musikskapandet går till.  Däremot beskriver alla tre lärarna hur dessa bakgrunder

ligger som grund för resten av musikskapandet, som inte nödvändigtvis behöver ske med hjälp av

digitala verktyg. På så sätt fyller de loop-baserade bakgrunderna en viktig funktion för hela det

kreativa arbetet i de beskrivna lektionerna.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2011) visar att några av de största bidragande orsakerna till

att  musiklärare väljer att  inte använda digitala verktyg i  sin undervisning är tid,  utrustning och

bristande kunskap inom området  (2011:20,28).  I  denna studie  använder  samtliga lärare digitala

verktyg,  men  samma  typ  av  problematik  beskrivs  som de  mest  förekommande  hindren  bland

lärarnas arbetsmetoder. Problematik kopplat till tid och utrustning nämns av samtliga lärare, men en

skillnad  från  skolinspektionens  kvalitetsgranskning  är  lärarnas  kunskaper.  Lärarnas  reflektioner

kring sina egna kunskaper inom digitala verktyg varierade, men endast i ett fall beskrevs det tydligt

som  ett  problem.  Fredrik  och  Rolf  ansåg  sig  ha  goda  kunskaper  inom  digitala  verktyg,  men

upplevde samtidigt att det inte krävs så djupa kunskaper inom området för att få undervisningen att

fungera. På liknande sätt beskrev Mikael att han trots sina förhållandevis låga kunskaper ändå ansåg

dem tillräckliga för att  undervisa på grundskolenivå. Malin beskrev sina kunskaper som väldigt
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begränsade och upplevde dem som ett hinder, men i hennes lektionsbeskrivningar låter det ändå

som hon hittat en väl fungerande arbetsmetod utifrån sina kunskaper. Detta kan kopplas till  det

Lagergren (2012) nämner i sin studie, om att de digitala verktygen inte utgjorde något hinder för

eleverna i hennes studie som snabbt lärde sig hantera programvaran. Detta menar hon tyder på att

det inte heller är nödvändigt att läraren är expert på ett musikprogram för att kunna genomföra

musikskapande med digitala verktyg (2012:148). 

Gall och Breeze (2007)  beskriver i resultatet av deras studie att digitala verktyg fungerade  utmärkt

för att främja inlärning hos elever med låga kunskaper inom musik (2007:39). På samma sätt ansåg

fyra av lärarna i denna studie, att en stor fördel med digitala verktyg var att det underlättar och

bjuder in de elever som inte behärskar något instrument till att aktivt delta i musikskapandet. Flera

lärare menade att med användandet av digitala verktyg får dessa elever en större möjlighet att visa

sin musikalitet,  då  de genom att  använda de ljud och loopar  som programvaran innehåller  har

samma möjlighet att skapa musik som de elever med tidigare instrumentkunskaper.  Som tidigare

nämnt ansåg flera lärare att  en annan stor fördel  med digitala  verktyg i  undervisningen var att

eleverna blev mer motiverade,  bland annat eftersom arbetssättet  upplevdes som rolig av många

elever. I skolinspektionens kvalitetsgranskning (2011) skrivs att musikämnet kanske är det ämne

som tydligast knyter an till ungdomarnas kultur (2011:5). I lärarnas beskrivningar och reflektioner

nämns exempel på hur elever kan relatera till sina egna musikaliska preferenser när digitala verktyg

används i undervisningen, och kan således ses som ett exempel på hur undervisningen knyts ihop

med elevernas egna intressen. Detta kan tänkas vara en av anledningarna till att eleverna tycker

undervisningen är rolig och blir mer motiverade

I Vratulis och Mortons (2011) studie dras slutsatsen att dagens musiklärare behöver vara medvetna

om vilka möjligheter som finns med digitala verktyg för att lättare kunna möta elevers intressen och

behov (2011:411-412). I intervjuerna har samtliga lärare beskrivit att de har tydliga syften och mål

med sin undervisning, således tolkar jag det som att lärarna är både väl medvetna om många av de

möjligheter digitala verktyg medför, samt har hittat väl fungerande arbetsmetoder för att nyttja dem.

Inställningen till digitala verktyg bland lärarna upplevde jag i samtliga intervjuer som positiv och att

de fördelar som undervisningen medförde i samtliga fall vägde upp den problematik som beskrevs.
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8. Vidare Forskning
Som nämnts i metodavsnittet hade deltagande observationer visat en annan bild av hur lärarna

genomför undervisningen, så en studie med liknande frågeställning på detta vis skulle kunna

ge intressanta resultat. Det hade även kunnat ge en möjlighet att få höra elevernas färdiga

kompositioner och på så sätt få en uppfattning av hur de digitala verktygen har använts.

Vidare skulle man kunna undersöka arbetet med digitala verktyg från ett elevperspektiv, och

fokusera  på  vilka  fördelar  och  nackdelar  eleverna  ser  med  arbetsmetoderna  samt  hur  de

upplever  att  digitala  verktyg exempelvis  påverkar  deras  inställning  och prestationer  inom

musikämnet.
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