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Sammanfattning  
 

Syftet med denna studie var att undersöka elgitarrlärares upplevelser av digitala 
verktyg inom sin undervisning på gymnasieskolans estetiska program. Som metod 
valdes att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra erfarna elgitarrlärare i två 
olika ålderskategorier, 40-årsåldern och 50-årsåldern, för att se om deras inställning 
och erfarenheter av dessa verktyg skiljer sig åt. Studien utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv och i resultatet visas att alla informanterna använder sig 
av flera digitala verktyg, både inom sin undervisning och i sitt privata musicerande. 
De viktigaste slutsatserna är att de intervjuade har en övervägande positiv 
inställning till dessa verktyg, och de tycker att det har gjort deras arbete enklare. 
Lärarna anser också att musiken nu är mera lättillgänglig för både lärare och elever. 
 
Sökord: Digitala verktyg, elgitarr, gymnasieskolans estetiska program, Amazing 
Slowdowner, YouTube, Spotify 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate electric guitar teacher’s experiences of 
digital tools in their teaching at the upper secondary school arts programme. In 
order to achieve this purpose I interviewed four experienced teachers in two 
different age categories, two in their forties and two in their fifties, to see if their 
attitude or experiences differed in regards to these digital tools. The study is based 
on a socio-cultural perspective and the result shows that all of the teachers uses 
several digital tools within the context of their teaching, and also in their own 
music practices outside of the classroom. The main conclusions are that the 
interviewed teachers have a positive attitude toward these digital tools, and think 
they have made their work easier. They also feel like the music is more easily 
accessible now to both teachers and students alike. 

 

Keywords: Digital tools, electric guitar, post-secondary school levels artistic 
studies program, Amazing Slowdowner, YouTube, Spotify 
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1 Inledning 

Elgitarren har en stark ställning i populärkulturen och har länge varit ett av de mer 
populära och mediestarka instrumenten. En konsekvens av detta är att det finns en 
uppsjö av tidskrifter, spelskolor och instruktionsvideos. En nästan obegränsad 
mängd av undervisningsmaterial finns att tillgå för den som vill lära sig att spela 
elgitarr. Dagens digitaliserade landskap har också inneburit att tillgängligheten ökat 
explosionsartat med ett stort antal spelskolor och websidor på internet. I och med 
smartphones och YouTube finns det nu ett enormt utbud av lektioner att ta del av i 
varje mobiltelefon, surfplatta och dator. 

 

Då jag själv började spela gitarr 1985 som tioåring var däremot det självklara valet 
att ta lektioner på ortens kommunala musikskola. Det fanns inga alternativ för att 
lära sig spela ett musikinstrument, i alla fall inga alternativ som jag eller mina 
föräldrar kände till. Mitt musikintresse växte under åren, och efter att ha gått 
musiklinjen på gymnasiet följt av några år av studier på folkhögskolenivå, flyttade 
jag 1998 till Los Angeles, för att studera vid the Musicians Institute (MI) i 
Hollywood, CA. Det var också under min tid på MI som jag fick upp ögonen för 
databaserad inspelning av musik, och för de nya möjligheter som persondatorernas 
explosionsartade utveckling erbjöd. År 2000 flyttade jag tillbaka till Sverige och 
började undervisa vid en kommunal musikskola. Jag fick rådet av min dåvarande 
rektor att skaffa mig en pedagogisk examen från en svensk högskola och sökte mig 
därför till Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI), där jag 2002 påbörjade 
mina studier till elgitarrpedagog. Under tiden vid SMI tilltog mitt intresse för 
musikproduktion och jag investerade i en egen databaserad hemma-studio. På SMI 
kom jag också i kontakt med flera användbara digitala verktyg, såsom Amazing 
Slowdowner, Finale och Logic (för en beskrivning av dessa digitala verktyg se 
Definitioner av begrepp, rubrik 3). På några få år gick jag från ett relativt ”analogt 
musicerande” till att se datorn och digitala verktyg som en integrerad del av min 
musikaliska värld. Ett nytt digital landskap uppenbarade sig.   

 

En stor utveckling har skett inom kommunikationsteknologin och elektronik sedan 
den första hälften av 2000-talet som beskrivs ovan. Idag har i princip alla svenskar 
god tillgång till internet, både i hemmet, och även tillgång till smartphones och 
surfplattor (Internetstiftelsen i Sverige 2016a, s. 5). Detta nya digitala landskap har 
inte bara inneburit förändringar för många av oss i våra dagliga liv, utan erbjuder 
också nya vägar för den som vill lära sig att spela elgitarr. Jag är själv väldigt 
positivt inställd till att använda olika digitala hjälpmedel för att utvecklas i sitt spel, 
och jag använder mig själv av dessa verktyg både privat och inom min 
undervisning. Däremot kan jag se både fördelar och nackdelar med det enorma 
utbud av instrumentlektioner och transkriptioner som finns på internet, då främst på 
grund av att jag upplever att kvalitén är så varierande. Jag funderat mycket på hur 
jag kan kombinera de fördelar som ett mera traditionellt sätt att undervisa i elgitarr 
kan ge, i samklang med den flexibilitet som digitala redskap och ett digitaliserat 
lärande kan erbjuda. 

Det finns gott om exempel på självlärda elgitarrister som har nått en hög nivå i sitt 
spel utan att studera för en gitarrlärare, till exempel vid en musikskola eller privat. 
Så var även fallet innan YouTube och andra digitala verktyg öppnade för fler 
alternativa vägar till att lära sig spela. Elgitarrens historia är dessutom ganska kort 
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inom utbildningsväsenden. 1978 genomfördes OMUS-reformen på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm. Då lanserades en gitarrutbildning till jazz-pedagog 
(Sandberg 2016). Drivande i reformen var Carl-Axel Dominique och Ralf 
Sandberg som även utformade den första kursplanen i samarbete med Janne 
Schaffer och Rune Gustafsson. Till grund för denna nya kursplan låg Per-Olof 
Johnsons tidigare kursplan för klassik gitarr. Staffan Linder var den första 
elgitarrläraren som anställdes vid skolan, och läsåret 82/83 togs den första eleven 
in på en musiklärarutbildning med inriktningen elgitarr (Brolund 2016). 
Utbildningen utmynnade senare i IE-programmet (instrument och 
ensemblepedagog). 

 

Enligt min erfarenhet har en övervägande del av de som utbildat sig till 
elgitarrlärare på landets högskolor liksom jag gått det estetiska programmet under 
sin gymnasietid, och innan dess tagit lektioner vid en musikskola eller studerat 
privat. När jag började undervisa inom det estetiska programmet 2005 upplevde jag 
att en majoritet av de elever som då började i årskurs ett tidigare varit elever vid en 
kommunal musikskola, eller hos en alternativ aktör. Under senare år tycker jag mig 
däremot möta allt fler elever som uppger att de har lärt sig att spela själva. 
YouTube videos, internetbaserade gitarrskolor eller tabulatur från internet har varit 
de verktyg som oftast har nämnts. Då jag nyligen satt i juryn vid provspelningar för 
elgitarrister som sökte till ett estetiskt program upplevde jag att flera av de sökande 
hade grundläggande speltekniska brister. Dessa sökande uppgav att de inte hade 
tagit lektioner, utan hade ”lärt sig själva” med hjälp av olika digitala verktyg. Det 
fanns i de flesta fallen en tydlig skillnad mellan de som hade haft hjälp av en lärare 
med att förbereda sina sökningslåtar, och de som inte hade haft det. Även som 
gitarrlärare vid en kommunal musikskola träffar jag allt oftare på elever som har 
lärt sig spela själva med hjälp av olika digitala verktyg, då främst YouTube och 
tabulatur från internet, innan de väljer att börja studera för en lärare. Dessa elever 
har ibland haft förvånansvärt stor kunskap inom ganska avancerade områden av 
elgitarrspel och musikteori, men helt missat vissa grundläggande aspekter med att 
musicera. Det kan med andra ord bli ganska spretigt i dessa elevers spelkunskap, 
och ibland kan (enligt min personliga uppfattning) dåliga vanor ha befästs som kan 
vara svåra att rätta till i efterhand. 

 

Jag har ofta diskuterat fördelarna kontra nackdelarna med användandet av 
YouTube och andra digitala redskap inom elgitarrundervisning med mina kollegor. 
Det har blivit många samtal i lärarrum och på ämnesgruppsmöten genom åren. För 
gitarrister av min generation, som lärde sig att spela ”pre internet”, har tillgången 
till så mycket material inneburit en stor förändring. Under min egen gymnasietid 
sågs bra material, transkriptioner av musik, backingtracks och instruktionsvideos 
som ”hårdvaluta” av mig och mina klasskamrater. Att nu ha tillgång till så mycket 
material är en fantastisk resurs, och sett i detta perspektiv kan utbudet nästan 
kännas överväldigande. Innebär denna utveckling också en förändring av vilken 
typ av lärarledd undervisning dagens elever är i behov av? Hur sållar man i 
informationen när ”allt finns tillgängligt”? Att kunna bedöma kvalitén på det 
material och de lektioner man hittar på internet kräver också kunskap och insikt. 
Michael Berg Andersson har i sin kandidatuppsats Elgitarrundervisning på 
Youtube – Så ser det ut! (Berg Andersson 2012) undersökt 15 olika YouTube-
lektioner och bedömt dessa utifrån en rad olika kriterier. Han kommer fram till att 
de kan vara ett bra komplement till traditionell undervisning, men att de har många 
brister och kanske inte är ett heltäckande alternativ för den som vill lära sig att 
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spela från grunden. Till exempel är det ett stort fokus på den rent visuella aspekten 
av att spela, medan det sällan ges information om vilken skala som används eller 
annan viktig information som kan ge eleven möjlighet att förstå musiken på ett 
djupare plan. 

 

Digitala redskap är numera inget nytt fenomen, och oerhört mycket har hänt om 
man ser det i perspektiv från 1980-talets instruktionsvideor på VHS eller 
gitarrkurser i bokform med tillhörande audio-kassett eller CD-skiva. Enligt min 
erfarenhet har elgitarrister en tendens av att snabbt ta till sig ny teknik. I utövandet 
av instrumentet är det vanligt att använda sig av olika gitarreffekter och 
databaserade musikproduktionsprogram som många elgitarrister använder sig av i 
sitt övande och musicerande. Sist men inte minst måste undervisande lärare vid det 
estetiska programmet på gymnasiet även ta hänsyn det som beskrivs i Läroplan, 
examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (GY11, 
Skolverket 2011). 

Även här förekommer digitala verktyg som en del av examensmålen: 

 
Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, 
belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha 
möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen 
som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier. 
(Skolverket 2011, s. 43) 

 

Av citatet framgår att skolverket lägger mycket stor vikt av hanteringen av digitala 
verktyg och medier. 

 

1.1 ”Det nya digitala landskapet” 
 
Under den senaste tioårsperioden har undervisningslandskapet för musik- och 
instrumentlärare revolutionerats vad gäller den digitala utvecklingen. Det gäller 
inte minst för elgitarrpedagoger. 2005 lanserades den digitala sajten YouTube. 
2006 kom musikstreamingtjänsten Spotify. Två år senare, nämligen 2008, 
lanserade Apple iPhone. Lanseringen av dessa digitala verktyg och utvecklingen av 
smarta mobiler och surfplattor innebär att musiklektioner numera är ständigt 
närvarande och lättillgängliga. Idag finns alltså flera vägar att gå för den som vill 
lära sig spela ett instrument eller vill lära sig mera om till exempel musikteori.  

I den här uppsatsen har jag valt att kalla perioden 2008 och framåt för ”Det nya 
digitala landskapet”. Det är dock inte avsett som en skarp gräns, utan en högst 
flytande period från då internet, YouTube och smartphones gjorde digital 
information och teknologi mera lättillgängligt. Sedan YouTube, Spotify och den 
första generationens iPhone kom tog det, som jag väljer att se det, några år innan 
allmänheten anammade den nya teknologin. Gränsen för när denna period startade 
kan alltså inte tydligt definieras utan får ses som en expansiv period som vi nu 
befinner oss mitt i.  
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1.2 Problemområde 
 

I min pedagogiska värdegrund som elgitarrlärare ingår att ge eleverna de 
fundament de behöver på sitt instrument, både speltekniskt och teoretiskt, för att de 
skall kunna stå på egna ben och själva ta ansvar för sitt fortsatta lärande. Att bygga 
en stadig musikalisk förståelse, utan att försöka styra eller påverka elevens spelstil 
eller musiksmak på annat sätt än att presentera musik och gitarrister som är 
relevanta ur ett elgitarrhistoriskt perspektiv. Har instrumentlärarens roll förändrats i 
och med att ”allt finns tillgängligt hela tiden”? I Mellan klassrum och scen – en 
studie av ensembleundervisning på gymnasieskolans estetiska program (Asp 2015) 
behandlas flera intressanta frågeställningar angående lärarens förändrade roll inom 
ensembleundervisningen på det estetiska gymnasiet, och hur eleverna har fått ett 
större inflytande över vilket material som undervisas. Även om den är skriven med 
fokus på ensembleundervisning ser jag flera beröringspunkter med vissa 
frågeställningar i min studie och erfarenheter som elgitarrlärare.  Karl Asp skriver 
”konflikter kan uppstå mellan (ny) ensembleundervisning efter samtida musikideal 
och en traditionellt utformad skola”. (Asp 2015, s. 2) 

 

Jag har i min egen praktik som elgitarrlärare inte upplevt en konflikt mellan det 
beprövade material som jag lär ut och elevernas egna musikideal och 
förväntningar. Däremot har jag upplevt att elever har en allt tydligare bild av vad 
de vill lära sig och att de alltmer förväntar sig att vara delaktiga i att välja den 
musik som undervisas på lektionerna. Detta stöds av Kristina Holmberg som i sin 
doktorsavhandling Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller 
marknad? (Holmberg 2010) bland annat uppmärksammar att instrumentlärarens 
roll har förändrats i denna alltmer digitaliserade värld.  

Här har det visats på en tendens till ökat inflytande från populärkulturen i 
musik- och instrumentalundervisningen. Förklaringar som kommer fram är 
bland annat medierevolutionen i samhället som i väsentlig grad anses ha 
bidragit till ett ökat utbud och en ökad tillgänglighet. (Holmberg 2010, s. 
24)  

Dagens digitaliserade samhälle kan sägas förutsätta att man som musiklärare är 
öppen inför att eleverna själva finner musik och material på internet som de vill ha 
hjälp med att lära sig. Musiken är numera så tillgänglig och utvecklingen av nya 
digitala verktyg gör det också enklare att vara flexibel som pedagog. Det känns 
därför viktigt att undersöka hur andra erfarna elgitarrpedagoger upplever sin 
användning digitala verktyg i samklang med beprövat material för att se hur det på 
bästa sätt kan främja elevers utveckling. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva elgitarrpedagogers upplevelser 
av digitala verktyg inom sin instrumentundervisning på estetiska gymnasiet. 

Därigenom kan studien bidra till ökad kunskap och nya infallsvinklar gällande hur 
erfarna elgitarrpedagoger använder dessa verktyg, eller inte, i sin undervisning. 
Studien kan vidare ge en förtydligad bild av hur man kan implementera det bästa 
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av vad digitala verktyg kan erbjuda i elgitarrundervisning i samklang med ett mera 
traditionellt sätt att undervisa. 

 

1.4 Forskningsfråga 
 

För att konkretisera syftet har en forskningsfråga utarbetats: hur upplever fyra 
erfarna elgitarrlärare användningen av digitala redskap inom 
elgitarrundervisningen på gymnasieskolans estetiska program? 

 

1.4.1 Underliggande frågeställningar 
 

1. Till hur stor del använder sig de intervjuade elgitarrlärarna av digitala verktyg i 
undervisningen? 

 

2. Vilka digitala verktyg tillämpas? 

 

3. Hur upplever de sig använda digitala verktyg? 

 

4. Vad anser de intervjuade är för- och eventuellt nackdelarna med digitala 
verktyg? 

 

5. Hur upplever informanterna att deras arbete har förändrats under den tidsperiod 
som i studien benämns som ”det nya digitala landskapet”? 

 

1.5 Teoretiska perspektiv 
 

Undersökningen har inspirerats utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv som 
bygger på den ryske psykologen och filosofen Lev Semjonovitj Vygotskijs (1896-
1934) kulturhistoriska teori, och även på den amerikanske psykologen Jerome 
Bruners (1915-2016) idéer om socialt och relationellt lärande. Kulturen i sig kan 
ses som en verktygslåda med tekniker och procedurer som hjälper oss att förstå vår 
omvärld (Bruner 1996, s. 10).  

I Från Vygotskij till lärande samtal (Partanen 2007) beskrivs hur Vygotskij satte 
ljuset på hur samspelet mellan individen och den sociala kontexten påverkar en 
människas utveckling och lärande (Partanen 2007, s.19). Individens utveckling sker 
alltså i samverkan med omgivningen, och är inte är en individuell oberoende 
process. Vygotskij var också den förste att lansera idén om medierande kulturella 
verktyg. Enligt Backman Bister är tanken att kunskap medieras genom kulturella 
verktyg väsentligt både inom Vygotskijs kulturhistoriska teori och inom 
kulturpsykologi (Backman Bister 2014, s. 50 ). Lärandet sker alltid via verktyg, 
som kan sägas mediera kunskap. (Backman Bister 2014, s. 50). Sett ur detta 
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perspektiv medierar (förmedlar) alltså de verktyg vi har till hands hur och vad vi lär 
oss. Något Vygotskij också kan tillskrivas är begreppet ”den närmaste 
utvecklingszonen”, alltså det område mellan redan internaliserad kunskap och ny 
kunskap där kunskapsutveckling kan ske på bästa sätt (Backman Bister 2014, s.66). 
Vidare menade Vygotskij att det är en skillnad mellan vad en person kan lära sig på 
egen hand och tillsammans med en mera kompentent person (Backman Bister 
2014, s. 66). 

 

I Kulturens Väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning (Bruner 1996) delger 
Bruner oss sin syn på utbildning i ett vitt perspektiv. Hur samhället påverkar 
utbildning, och hur vi med kulturella verktyg skapar vår värld och därigenom vår 
syn på oss själva. Vidare menade Bruner också att dessa tidigare nämnda 
medierande verktyg kan vara fysiska, men också psykologiska.  

 

I denna studie ses digitala verktyg som ett tydligt exempel på medierande verktyg 
som används i en lokalt situerad kontext. Dessa verktyg kan ses både som 
kulturella verktyg, och även som musikkulturella verktyg, så som det beskrivs av 
Backman Bister (Backman Bister 2014, s.59). 

 

Det kulturpsykologiska perspektivet passar studiens syfte väl, eftersom det som 
undersöks är intervjuobjektens upplevelse av deras användning av digitala verktyg 
och hur de påverkar deras praktik som elgitarrlärare.  

 

Tankarna i denna undersökning kring digitala verktygs påverkan på 
elgitarrundervisning, samt urvalet av intervjupersoner, har också influerats av den 
amerikanske läraren, författaren och föreläsaren Marc Prensky. I artikeln Digital 
Natives, Digital Immigrants Part 1 (Prensky 2001) beskriver han sin syn på 
skillnaden mellan den generation som är infödd i ”den digitala eran” jämfört med 
den generation som har ”immigrerat” till densamma.  

      

           Our students today are all “native speakers” of the digital language of 
computers, video games and the Internet. So what does that make the rest of 
us? Those of us who were not born into the digital world but have, at some 
later point in our lives, become fascinated by and adopted many or most 
aspects of the new technology are, and always will be, compared with them, 
Digital Immigrants. (Prensky 2001, s. 2)  

 

De elever som befinner sig i skolsystemet idag kan nog i ännu större utsträckning 
beskrivas som ”digitala infödingar” än när artikeln skrevs. Prensky ser det också 
som troligt att tankemönstren har förändrats hos dessa digitala infödingar på grund 
av det nya digitaliserade landskap som de har växt upp i. Vidare anser Prensky att 
det finns skillnader gällande hur digitala infödingars hjärnor processar information 
jämfört med digitala immigranter.  
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           Reflecting on technology's role in education led me, despite my being a 
strong proponent of using digital technology for learning, to the distressing 
conclusion that our educators, in their push to get our classrooms and 
education up to date, too often add technology before the teachers know, 
pedagogically, what to do with it. Unfortunately, because of the speed with 
which our technology now moves, this often leads to the technology's 
becoming obsolete before it can ever add value. (Prensky 2011, s. 6) 

 
Prensky menar alltså att utbildningsväsendet i sin strävan att modernisera skolan 
ofta tillför teknologi som hinner bli utdaterad innan lärarkåren funnit ett 
pedagogiskt användningsområde för den.    
 
Ett viktigt digitalt verktyg är YouTube, som kan sägas ha ändrat spelplanen för hur 
man kan lära sig att spela ett instrument. Det är värt att notera att YouTube är så 
mycket större än endast musik och musiklektioner. I en artikel i New York Times 
”On YouTube, Amateur Is The New Pro” beskriver Rob Walker bland annat 
YouTube som ”[…] a parallel ecosystem […]” (Walker 2012, s. 5) och hur det 
finns möjlighet att bygga både en karriär och inkomst byggt på detta medium på en 
rad olika sätt. Svenskarna och internet är en årlig rapport från Internetstiftelsen i 
Sverige (IIS), som kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos 
den svenska befolkningen. Enligt rapporten 2016 var också YouTube den 
populäraste internetsajten i Sverige inom alla ålderskategorier (Internetstiftelsen i 
Sverige 2016a, s.77). Samma stiftelse ger också ut den årliga rapporten Eleverna 
och internet 2016 - Svenska skolungdomars internetvanor (Internetstiftelsen i 
Sverige 2016b). 

Det blir också allt vanligare att ta lektioner via Skype eller liknande plattformar. 
Det kan ge en möjlighet till interaktion och för läraren att ge feedback till eleven, 
men detta medium kan också ha vissa begränsningar.  I Chad Criswells artikel 
Teaching At A Distance - Videoconferencing Tools In The Music Classroom 
(Criswell 2009) tillfrågas en blåsinstrumentlärare, Heather Mandujano, om vad hon 
kan uppleva som problematiskt med att ge en lektion via internet: 
 
 
            It’s sometimes difficult to accurately assess and correct basics like 

embouchure and hand position, and with most platforms it is not possible to 
play in real time with the student. This makes the technology less than ideal 
for an absolute beginner. To fully take advantage of the musical elements that 
can best be coached via video conference, the student needs to have a firm 
technical grasp of his or her instrument. (Criswell 2009, s. 2)  

 

Trots att artikeln är relativt ny har tekniken och överföringshastigheter av data 
utvecklats mycket sedan 2009. Idag är ofta fördröjningen väldigt låg vid 
videosamtal, framförallt inom Sverige. Däremot kvarstår vissa grundläggande 
problem som beskrivs i artikeln. Dels gör den lilla fördröjningen som ändå finns att 
det inte går att spela tillsammans i realtid, och det blir självfallet svårare att rent 
fysiskt visa eleven hur denne bör utföra en viss teknik när lärare och elev inte 
befinner sig i samma rum. Videolektioner kan därför, som Mandujano beskriver, 
kanske vara ett bättre alternativ för den som redan har en stadig grund på sitt 
instrument än för en nybörjare.  
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2 Tidigare forskning  

 

Det finns många undersökningar av användandet av digitala verktyg inom skola 
och undervisning. Inte minst inom klassrumsundervisning i musik och 
musikproduktion, men också med fokus på instrumental- och gitarrundervisning.  

 

I Musiklärare och digitala verktyg - En studie om hur musiklärare beroende på 
generation, erfarenhet och intresse hanterar digitala verktyg (Henriksson 2013) 
behandlar digitala verktyg och hur de implementeras i klassundervisning i musik. 
Där framkommer att Spotify och YouTube är de mest använda digitala verktygen i 
en klassrumssituation, både för att leta efter musik och i skapandemoment. 

Kristoffer Toth fokuserar på hur digitala verktyg och sociala medier används inom 
gitarrundervisning i sin kandidatuppsats Fyra lärare är fler än tre youtube-videor... 
eller? Om gitarrlärares syn på användningen av digitala verktyg och sociala 
medier i undervisning. (Toth 2015). Lärarna i studien upplever att det finns fler 
källor att hitta lektionsmaterial idag, och att informationen är mera lättillgänglig. 
Det framkommer också att just lättillgängligheten kan vara frustrerande för vissa 
elever, men att lärarna anser att undervisningen blir hjälpt av dessa verktyg om de 
används på rätt sätt. 

YouTube som undervisningsfenomen har också undersökts av tidigare nämnde 
Berg Anderson i Gitarrlektioner på Youtube – Så ser det ut! (Berg Andersson 
2012) där en av de viktigaste slutsatserna är att inlärning via YouTube fokuserar 
mera på ett visuellt lärande än ett auditiv. 

Kristina Holmberg har i sin doktorsavhandling Musik- och kulturskolan i 
senmoderniteten: reservat eller marknad? (Holmberg 2010) undersökt hur 27 
lärare på 6 olika musik- och kulturskolor ser på sin förändrade roll inom denna 
frivilliga skolform. Holmberg ser bland annat att motsättningar kan finnas mellan 
lärare vars kompetens till stor del ligger inom de traditionella konsterna och en 
skolform som alltmer genomsyras av populärkultur och elevernas förväntningar på 
ett lektionsinnehållbaserat på marknadsestetik. Vidare behandlas ämnen som 
musik- och kulturskolans styrning och framtid. 

Det finns en lucka i det empiriska fältet gällande studier riktade mot 
elgitarrundervisning inom gymnasieskolans estetiska program, och av lärarnas 
upplevelser av digitala verktyg i denna specifika undervisningskontext. 

 

3 Definitioner av begrepp 

Det finns idag en uppsjö av digitala verktyg för att hjälpa, inspirera och underlätta 
både övning och inspelning av musik. Elgitarren i egenskap av ett historiskt 
populärt instrument har som väntat speciellt skördat frukterna av den moderna 
teknologiska utvecklingen jämfört med andra äldre traditionella instrument. Många 
digitala och fysiska verktyg har utvecklats speciellt för elgitarr för att underlätta 
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övning och inspelning av musik. Här följer beskrivningar av de verktyg som är 
vanligast förekommande i studien, och förtydliganden av vanligt förekommande 
begrepp i elgitarrdiskursen som kan underlätta för den oinsatte läsaren. Värt att 
notera är dock att detta bara är ett urval att de digitala verktyg som finns 
tillgängliga, och att det är ett föränderlig och expansivt fält. Många olika verktyg 
har också liknande användningsområden och kan därför kategoriseras att tillhöra en 
viss ”familj” utifrån funktion. Vissa av dessa program och digitala verktyg har 
funnits längre än den period som här definieras, men har blivit ännu mera 
användarvänliga och tillgängliga i och med att teknologin har utvecklas. Många av 
verktygen finns nu även som ”appar” till mobiltelefoner och surfplattor. 

 

Amazing Slowdowner: Amazing Slowdowner är ett program som är framtaget av 
den svenske musikern Rolf Nilsson. Programmet lanserades 2009 och har bland 
annat funktioner för att enkelt kunna sakta ner, loopa och ändra tonhöjd på ljudfiler 
oberoende av varandra. Det kan vara fördelaktigt vid övning och transkribering. 
Den finns även tillgänglig som app (application) till iPhone och iPad. Det finns 
flera andra program med liknande funktioner, Transcribe är ett annat exempel på 
ett sådant program. 

 

Backingtracks: I den här studien definieras backingtracks som bakgrundsmusik 
speciellt framtagen för övnings och utbildningssyfte, ofta utan melodistämman. 
Kan också benämnas som playalong och minus one. 

 

GarageBand: De här är exempel på en vanligt förekommande mjukvara för 
inspelning av musik på Mac-datorer. Mjukvaran kommer också förinstallerad när 
man köper en Mac.  GarageBand och Logic finns endast för Mac-datorer. 

 

Google Classroom & Google Drive: Dessa två digitala plattformar används för 
kommunikation och planering på en av informanternas skola. Google Classrom 
möjliggör även skapandet av virtuella klassrum där läraren kan kommunicera med 
eleverna och även dela bild, text och video-filer. Fler exempel på liknande digitala 
plattformar är It’s Learning och School Soft. 

 

Guitar Pro: Programmet är framtaget av ett franskt företag, Arobas Musik. Guitar 
Pro möjliggör att bland annat kunna spela upp låtar med virtuella instrument, att 
skriva och dela musik mellan användare. Man kan även lyssna på individuella 
stämmor och sakta ner tempot med mera. Programmet finns numera både för PC 
och Mac. 

 

Instruktionsvideo och lektionsvideo: Jag har valt att göra en distinktion mellan 
”instruktionsvideo” och ”lektionsvideo”. Med instruktionsvideo menar jag de 
gitarrinstruktionsvideos som främst spelades in på 1980-talet och 90-talet av 
kända/erkända gitarrister för VHS marknaden och senare på DVD, och som nu till 
stor del finns tillgängliga på YouTube. Det produceras fortfarande med i mindre 
utsträckning än tidigare. Med lektionsvideo avser jag kortare lektioner som 
behandlar en viss låt eller spelteknik/ämne som oftast är inspelad av en 
privatperson eller med enkla medel som laddas upp på till exempel YouTube. I det 
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sistnämnda fallet är det vanligt att den som har spelat videon är amatörmusiker. 

 

iRealBook: iRealBook är mjukvara som kan generera bakgrunder till kända låtar i 
den afro-amerikanska traditionen att till exempel öva sitt improvisationsspel till. 
Programmet använder virtuella instrument och det finns bland annat funktioner för 
att ändra tempo och stil på bakgrunden. Ett annat vanligt program med liknande 
funktioner är ”Band In A Box”. 

 

Logic: Logic är ett program för musikproduktion som numera endast finns 
tillgängligt för Mac datorer. Fram till 2002 fanns även en programmet för PC. 

 

Loopa: Att ”loopa” har här betydelsen att upprepa en speciell del eller passage ur 
ett stycke musik för att effektivare kunna öva på just det specifika område ur 
stycket som vill förbättras. 

 

Ultimate Guitar: Denna website/forum är med som ett exempel på en av de 
många internetsajter där man bland annat kan finna enkla transkriptioner av låtar 
med text och ackord. Användare kan ladda upp sina egna transkriptioner vilket gör 
att kvalitén varierar mycket. 

 

Pro-Tools: Pro Tools är ett program för musikproduktion, och som även används i 
stor omfattning för ljud inom film och television. Programmet skapades av 
företaget Digidesign, och finns tillgängligt för både Mac och PC. 

 

Skype: Skype är en programvara som används för internetkommunikation och 
möjliggör video-samtal. Även Facebook har en funktion för video-samtal 

 

Smartphones: Smartphones är moderna mobiltelefoner med möjlighet att spela in 
ljud, bild, filma och surfa på internet. De benämns också som smart mobil. Den 
första iPhonen släpptes av Apple i juni 2007 och kan ses som ett startskott för den 
teknologin, i och med att det då började bli enkelt att använda internet på 
mobiltelefonen och fungera bra. Andra tillverkare följde snabbt i Apples kölvatten, 
och dessa Android-telefoner (som använder ett annat operativsystem) fick fort 
liknande funktioner som Apples iPhone. 

 

Sibelius: Sibelius är ett vanligt förekommande notationsprogram. Ett annat vanligt 
program är Finale. Även Guitar Pro går att användas som ett notationsprogram. 

 

Spotify: Spotify har sedan 2006 växt till att idag bli den globalt ledande 
plattformen för att ”streama” musik över internet. YouTube kan också sägas 
uppfylla en liknande funktion, men ses här främst som en plattform för att 
”streama” video. 
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SoundCloud: SoundCloud är en online plattform för distribution av ljud, då främst 
musik. Musiken som laddas upp av användarna kan sedan delas via länkar eller 
sociala medier. 

 

Tabulatur: Tabulatur, eller ”tab”, är ett alternativt sätt att notera musik. Detta 
notationssystem används idag främst för elgitarr, gitarr och elbas. Historiskt sett 
användes tabulatur för att notera musik för luta. 

 

YouTube: YouTube är kanske den digitala plattform/digitala verktyg som har 
påverkat oss elgitarrister mest i vårt sätt att öva och hitta inspiration. I och med 
YouTube skapades ett öppet forum för alla att dela musik, filmer och annan media, 
mer eller mindre fritt. För gitarrister innebär plattformen en nästintill obegränsad 
tillgång på instruktionsvideos, backingtracks och musiklektioner. Sedan YouTube 
lanserades 2005 (en svensk version kom 2008) har det också skett en 
explosionsartad utveckling av tillgängligt material. 

 

4 Metod – tillvägagångssätt 

 

Valet av metod för denna studie var att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra 
elgitarrlärare, för att på så sätt samla den empiri som uppsatsen skulle vila på. 
Steinar Kvale (1938-2008) var psykolog och professor i psykologisk pedagogik, 
och ger i Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 1997) sin syn på hur en god 
forskningsintervju bör genomföras. En bra intervju bör vara 
”självkommunicerande” det vill säga att ”den är en historia i sig som knappast 
kräver mycket extra beskrivningar och förklaringar” (Kvale 1997, s. 134). Andra 
kvalitetskriterier som nämns är omfattningen av specifika och relevanta svar från 
den intervjuade, och att korta intervjufrågor och långa intervjusvar är att fördra. 
Kvale menar vidare att det är viktigt att intervjuaren följer upp och klargör 
meningen i de relevanta aspekterna i svaren under intervjuns förlopp. En ideal 
intervju tolkas också till stor del under loppet av själva intervjun, samt att 
intervjuaren fortlöpande försöker att verifiera dessa tolkningar av intervjupersonens 
svar (Kvale 1997, s. 134).  

 

Runa Patel och Bo Davidson har båda lång erfarenhet av att undervisa i 
forskningsmetodik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid 
Linköpings Universitet, och i Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning (Patel & Davidson 2011) beskriver de 
målet med en kvalitativ intervju som ”att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 
något fenomen” (Patel & Davidsson 2011, s. 78). 
 
När man ser på forskarrollen i en undersökning är det vanligt att tala om ett 
”insider perspektiv” kontra ett ”outsider perspektiv” till det som skall undersökas. 
Detta benämns också som ”emic” och ”etic”, där emic står för den förståelse som 
forskaren har som ”insider” till det som skall studeras, och etic för de 
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analysverktyg och begrepp som hämtas utifrån. (Backman Bister 2014, s. 100). 
Min bakgrund som elgitarrlärare gör mig definitivt till ”en insider” vilket har färgat 
frågornas utformning, och därigenom även empirin till viss del. Sett ur ett annat 
perspektiv är det samtidigt den förförståelsen som möjliggjorde utformningen av 
intervjufrågorna, och att de resultat som undersökningen kom fram till kan vara till 
nytta för andra elgitarrlärare. Denna åsikt stöds också av Kvale som bland sina 
kvalifikationskriterier för intervjuaren nämner att denne bör ha en omfattande 
kunskap i ämnet för intervjun, samt känna till de viktigaste aspekterna av detta 
ämne (Kvale 1997, s. 138). Även Patel och Davidson ger uttryck för denna tanke; 
”Det är troligen en fördel om den som ska göra en kvalitativ intervju har 
förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras” (Patel & 
Davidson 2011, s. 79).  

 

Enligt Kvale har kritik riktats mot kvalitativa forskningsmetoder jämfört med 
kvantitativa, då ofta gällande att kvalitativ forskning behandlar mjuka data som kan 
vara svårare att redovisa statistiskt (Kvale 1997, s. 68-69). Forskarsamhället i stort 
har en fallenhet åt att föredra just det som kan kvantifieras, vilket också underlättar 
för jämförelser mellan olika teorier (Kvale 1997, s. 67-68). Samhällsvetenskaperna 
har också historiskt sätt tillämpat en mera kvantitativ metodarsenal (Kvale 1997, 
s.17). Dock menar Kvale att kvalitativ forskning inte handlar om att skaffa 
”kvantifiera objektiva data, utan om att tolka meningsfulla relationer” (Kvale 1997, 
s.17). Eftersom målet med denna studie är att få en inblick i de intervjuades 
upplevelser och attityder av digitala verktyg i sin praktik som elgitarrlärare är 
kvalitativa intervjuer en metod som passar studien väl. Detta harmonierar 
dessutom med den teoretiska överbyggnaden med lärande som social företeelse. 
Sett i relation till vad som ska undersökas utgör också fyra informanter ett 
tillräckligt stort underlag. 

 

4.1 Genomförande 
 

Intervjuerna genomfördes med semi-strukturerade frågor, inte helt styrda men inte 
heller helt öppna. När de intervjuade tillfrågades om att delta i studien fick de först 
en kort muntlig beskrivning av ämnet som skulle beforskas. Informanterna 
informerades också om att de skulle vara anonyma i studien samt ge sitt 
godkännande innan publicering. Detta för att säkra att de som intervjuats samtycker 
till hur deras uttalanden har tolkats (Kvale 1997, s. 139). Intervjuerna genomfördes 
sedan under oktober 2016 på ställen där de skulle kunna genomföras ostört. I två 
fall på lärarnas arbetsplatser, och i två fall hemma hos respektive lärare. Varje 
intervju tog cirka 45 minuter och audio spelades in på MiniDisc och även på en 
iPhone som backup. Transkriptionerna av dessa intervjuer uppgick till ungefär 30 
sidor. Tio frågor hade utarbetats inför intervjuerna (se bilaga ett). Under november 
2016 kompletterades intervjuerna med tre ytterligare frågor (fråga elva till tretton, 
se bilaga ett). Dessa frågor var viktiga för att ge en tydligare helhetsbild av vilka 
digitala verktyg och digitala plattformar som användes av informanterna för bland 
annat dokumentation. Dessa tre frågor ställdes via telefon och svaren skrevs ned 
under samtalets gång. Transkriptioner samt audio förvaras av mig på ett säkert 
ställe.  
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4.2 Urval av informanter 
 

De lärare som intervjuades var strategiskt utvalda deltagare. Åldersaspekten var en 
urvalsfaktor, och år i yrket en annan. De första två informanterna valdes därför dels 
på grund av sin gedigna erfarenhet som elgitarrlärare och musiker, men också för 
att de var i femtioårsåldern och hade varit yrkesverksamma i över tjugo år, innan 
YouTube och smartphones blev en del av våra elevers vardag (och numera även 
ständigt närvarande i de flesta människors liv kan nog poängteras). De följande två 
lärarna hade också varit med om den digitala revolutionen, men var i 
fyrtioårsåldern, och kan därför anses vara i gränslandet mellan digital inföding och 
digital invandrare, såsom dessa kategorier har beskrivits av Prensky (Prensky 2001, 
s.2). De hade också varit med om dessa förändringar, men till viss del även ur ett 
elevperspektiv. Gemensamt för de intervjuade var att de alla lärde sig spela på ett 
traditionellt sätt, ”pre-internet” och digitala verktyg. Något som intresserade mig 
var om de intervjuades attityder till och erfarenheter av digitala hjälpmedel skiljde 
sig åt baserat på vilken generation de kunde sägas tillhöra, eller om de var 
samstämmiga. Hur kombinerade dessa erfarna lärare eventuellt ”det bästa” med 
digitala verktyg i samklang med sitt eget beprövade material för att deras elever 
skulle utvecklas maximalt? Det som metod och urval möjliggjorde var också att 
synliggöra informanternas upplevelser av om den generella nivån på elevernas spel 
och förkunskaper hade förändrats under de senaste 8-9 åren (vilket var den period 
som undersöktes). Upplevde intervjupersonerna att digitala verktyg var en hjälp 
eller en stjälp? 

4.3 En kort bakgrund om informanterna 
 
Informanterna är anonymiserade och har fått fingerade namn i alfabetisk ordning 
för att underlätta för läsaren. 
 
”Anders” är i 50-årsåldern och har arbetat som gitarr och ensemblelärare på det 
estetiska programmet på gymnasiet i 26 år. Han har studerat både på 
folkhögskolenivå och har examen från högskolan. Han har även varit verksam som 
musiker i olika sammanhang vid sidan av sin undervisning. 
 
”Bosse” är i 40-årsåldern och har arbetat som gitarr och ensemblelärare på det 
estetiska programmet på gymnasiet i 14 år. Bosses utbildningsbana har gått från 
musiklinjen på gymnasiet till studier vid en folkhögskola, för att sedan avslutas 
med en examen som elgitarr och ensemblepedagog vid en musikhögskola. Han har 
också varit verksam som musiker parallellt med sin undervisningskarriär. 
 
”Calle” är i 50-årsåldern och har arbetat som gitarr och ensemblelärare på det 
estetiska programmet på gymnasiet i 17 år. Han har studerat på musiklinjen på 
gymnasiet och fortsatte sedan sina studier med en musikerutbildning utomlands. 
Calle har en lång erfarenhet som musiker i en rad olika sammanhang. 
 
”Dag” är i 40-årsåldern och har arbetat som gitarr och ensemblelärare på det 
estetiska programmet på gymnasiet i 13 år. Dag har gått musiklinjen på gymnasiet 
och har en examen från en musikhögskola. Även Dag har varit verksam som 
musiker under hela sin undervisningskarriär. 
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4.4 Analys  

 
Den inkomna empirin i form fyra kvalitativa intervjuer har spelats in som audio 
och därefter bearbetats och tolkats i flera led för att få svar på undersökningens 
frågeställningar. Det första ledet är själva transkriberingen och bearbetningen av 
intervjuerna från muntligt tal till skriven text, vilket kan ses som ”en tolkande 
process i sig” (Kvale 1997, s. 147). Nästa led utgörs av informanternas individuella 
svar i resultat-delen (rubrik 5-5.15), och de sammanfattande kommentarer som 
följer varje besvarat ämnesområde. Därefter följer en fördjupad sammanfattning i 
löpande text. Resultat-delen avslutats sedan med en didaktisk tematisering, det vill 
säga en tematisering av resultaten kopplat till lärande inom en 
undervisningskontext.  

 

4.5 Etik 
 
Intervjuerna spelades in och transkriberades av mig, och endast jag har återkomst 
till detta material. Intervjupersonerna har även fått ta del av uppsatsen och gett sitt 
godkännande innan publicering. I Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 1997) 
beskrivs vissa etiska riktlinjer, såsom informerat samtycke och konfidentialitet. 
Med informerat samtycke menas här att de intervjuade har informerats om 
undersökningens generella syfte och är medvetna om att de har rätt att dra sig ur 
projektet när som helst. Med konfidentialitet avses att informanterna är anonyma i 
studien och har tilldelats fingerade namn. Hänsyn har även tagits till andra 
identifierande drag i beskrivningen av deltagarna. 

 

5 Resultat 

 
Här följer en sammanställning av informanternas utsagor kopplade till kategorier 
baserade på intervjufrågorna. Efter varje kategori följer en sammanfattande 
kommentar. Frågorna i den form de ställdes under intervjuerna finns att läsa i 
bilaga ett. I sammanställningen av fråga elva till tretton förekommer inga citat 
eftersom de är kompletterande frågor som ställdes via telefon vid ett senare 
tillfälle. Svaren skrevs då ned och tolkades under samtalets gång. Citaten i fråga ett 
till tio har också bearbetats för att underlätta för läsaren, men i minsta möjliga mån. 
 

5.1 Tillämpning av digitala verktyg i undervisning 
 

Anders: Anders framhåller YouTube som det absolut viktigaste digitala verktyget i 
sin undervisning. Han uppmuntrar också eleverna att själv söka efter backingtracks 
att spela till på låtar de arbetar med på gitarrlektionerna.  



16 

 

Jag tjatar på eleverna att använda bakgrunder, alltså backingtracks, på 
allting. Det finns ju i princip på allt på YouTube, allt vad du vill. 

 

Anders tycker också att eleverna ofta följer det rådet och att det brukar fungera bra. 
Amazing Slowdowner använder Anders framförallt själv när han själv ska lära sig 
en passage i en låt för att sedan visa eleverna, och inte så mycket under lektionstid. 
De elever som vill får också spela in video på sina smartphones om de behöver det 
som stöd. 

 

Bosse: Bosse använder till största delen Spotify för att spela musikexempel för 
eleverna, eller om eleverna vill spela upp musik för honom. Just att det är enkelt att 
använda och lättillgängligt ses som en fördel. YouTube används också, men till 
mindre del än Spotify.  

 

Jag kör ju personligen inte Garage band eller Amazing Slowdowner, även 
om jag borde.  

 

Bosse ser alltså även fördelar med digitala verktyg som han ännu inte har 
implementerat i sin undervisning än. I sin tjänstedator har han backingtracks till de 
låtar de arbetar med på lektionerna och som han mailar ut till eleverna. Elever får 
även spela in video med sina smartphones om det är ett ackord eller dylikt som de 
behöver spela in som ett stöd.  Terminsuppspelen spelas in på ett enkelt sätt på 
tjänstedatorn utan att micka upp individuella instrument, och eleverna får sedan ta 
del av inspelningarna för deras egen reflektion. 

 

Calle: Calle använder sig nästan uteslutande av två program i sin undervisning, 
Amazing Slowdowner och iRealBook. Amazing Slowdowner används till största 
delen för att spela upp spellistor med låtar och backingtracks, organiserade per 
årskurs.  

 

           Det är väldigt smidigt på så vis att om en elev har det lite svårt med en 
passage så kan man sakta ner, och har jag en playalong så försöker jag lägga 
upp om den där också, ordnat efter årskurser så att jag snabbt kan hitta. 

 

Calle framhåller speciellt vissa av programmets funktioner, såsom att kunna sakta 
ner tempot och att loopa en passage om eleverna har problem med en viss del av ett 
musikstycke. Organisatoriskt erbjuder programmet också fördelar genom att Calle 
snabbt kan organisera sina backingtracks i spellistor baserat på årskurs. 

 

 iRealBook används främst när Calle arbetar med jazz- och fusion-låtar på 
lektionen. Även där finns funktionen att snabbt kunna ändra tempo och att loopa 
partier som det behöver arbetas extra med. Calle har även Logic i sin dator men 
använder i princip aldrig det programmet under lektionstid. När de spelar in 
terminsprov på elgitarr används ett enkelt mp3-program på tjänstedatorn för att 
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dokumentera. Calle uppmuntrar även sina elever att använda digitala redskap sitt 
eget övande, och att de spelar in audio och eller video på sina smartphones om det 
är en passage de har problem med. 

 

Dag: Dag använder sig av en mängd digitala verktyg i sin undervisning. Ett av de 
viktigaste enligt honom är smartphones. Han upplever att i princip alla elever har 
en smartphone idag, och därför är det väldigt enkelt för eleverna att kunna spela in 
honom på video om de har problem med ett visst parti.  

 

Just det där att snabbt kunna spela in det man inte har kunnat förutse att 
eleverna behövde ha en inspelning på. ”Det här verkade svårt”, då kan man 
be dem att ta upp sin telefon och spela in det man gör och få både få ljud och 
bild. 

 

Här framhålls fördelen med att snabbt och enkelt kunna dokumentera, och att det 
innebär en ökad flexibilitet i undervisningen. Eleven kan också zooma in på 
högerhanden eller vänsterhanden beroende på vad det är som upplevs som en 
svårighet, och Calle kan också spela in frasen i ett långsammare tempo om det 
behovet finns. På den skola som Calle undervisar vid används också flera olika 
digitala plattformar för kommunikation, dels mellan lärare, men också mellan 
lärare och elever och föräldrar. Den plattformen som främst används i 
elgitarrundervisningen är Google Classroom. Där kan läraren skapa ett virtuellt 
klassrum, till exempel för el-gitarristerna i årskurs ett, där det är möjligt att dela 
både text- och bildfiler och även ljud och bildfiler.  

 

           Vill man så kan de ju titta på en film innan om det är någonting man vill att 
de ska förbereda till lektionen, ”flipped classroom”, som det heter. I 
gitarrsammanhang kan ju det innebära att man kanske får någonting att titta 
på, så att man har man lite förkunskaper innan lektionen. 

 

Användandet av denna digitala plattform ger alltså Calle möjlighet att själv spela in 
videoklipp som eleverna kan titta på innan en lektion för att ge dem en förförståelse 
för det som skall undervisas. Alla elever vid den här skolan får också en personlig 
laptop med Garageband installerat, och det är också det programmet de använder 
när de spelar in gitarr på musikprojekt under lektionstid. Calle uppmuntrar även 
eleverna att spela in sig själva i GarageBand när de övar för att kunna lyssna 
tillbaka på hur de spelar. 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Sammanfattningsvis kan man se att alla fyra pedagogerna använder digitala 
verktyg i sin undervisning och ser dem som viktiga arbetsredskap. Anders och 
Calle nämner också att de rekommenderar sina elever att använda digitala verktyg i 
deras egen övning och musicerande. Bosse såg också nyttan med digitala verktyg 
som han ännu inte skaffat själv. Även om just Spotify inte nämndes i Dags svar på 
fråga ett så framkommer det senare under intervjun att Spotify används även under 
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hans elgitarrlektioner för att lyssna på musikexempel. Smartphones användes också 
som ett verktyg hos alla fyra pedagoger i varierande grad. 
 

5.2 Upplevelser av förändringar i förkunskaper och 
övningsstrategier hos elever på det estetiska 
gymnasiet idag, jämfört med för cirka 8-9 år sedan  
 
Anders: Här upplever Anders en stor förändring, både vad gäller 
instrumentkunskap, men även vad gäller teoretiska kunskaper. Han upplever starkt 
att många elever inte vet hur de ska arbeta och öva på sitt instrument, och att de 
ofta ser skärm-tid som samma sak som övningstid eller studietid. En koppling han 
gör mellan teoretiska kunskaper och instrumentkunskaper är att de teoretiska 
kunskaperna inte blir någon nytta om man inte kan omsätta dem i praktik på sitt 
instrument.  
 

Vi har ingen nytta av de här sakerna om vi inte börjar höra dem och se ett 
samband på våra instrument. Idag sitter man framför en skärm och säger ”nu 
förstår jag, det där är en g-klav, och de är här tonerna, jag kan dom, det är ett 
c osv”, men det är en ocean emellan att se och att verkligen kunna använda 
det och förstå, helt enkelt.   

 
Anders menar också att elever kan ha svårt att se en skillnad mellan att ta in ytlig 
kunskap via ett digitalt medium som till exempel en data-skärm, till att kunna 
applicera kunskapen i ett musikaliskt sammanhang och därigenom förstå det på 
djupet. Att se och att därigenom förstå någonting teoretiskt betyder inte att man kan 
utföra det på sitt instrument. Han anser att många elever också har svårt för 
instudering och övning. Anders ser mycket hellre att eleverna har ett papper på 
låten än en dator eller en iPad. Att de lär sig låten utantill och använder notbladet 
för vägledning.  
 
           Jag ser mycket hellre att de har ett papper.  Här står låten, lär dig den utantill, 

men du har pappret för att få vägledning, vart det börjar och slutar, formen, 
och lär dig att kunna läsa språket, helt enkelt. 

 
Enligt Anders är alltså ett notblad ett viktigt hjälpmedel för tydliggöra viktiga 
musikaliska aspekter så som form, och att det är viktigt att eleverna lär sig att läsa 
det musikaliska språket. 
 
Bosse: Bosse upplever en märkbar försämring av spelnivån och anser att de flesta 
elever inte övar tillräckligt. Han känner att de har alla möjligheterna, men inte är 
redo att lägga ner de timmar som krävs för att utvecklas på sitt instrument. Bosse 
kan inte se någon direkt skillnad mellan nuvarande och tidigare elevers 
övningsstrategier, på annat sätt att än att de elever som övar mera når en högre 
nivå. 
 
Calle: Calle upplever en liten sänkning av spelnivån generellt under de senaste fem 
till sex åren, men också att vissa elever han möter nu är bättre än någonsin, något 
han tillskriver att all information finns tillgängligt genom just YouTube och andra 
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digitala verktyg. En tydlig skillnad idag är att Calle tycker att det är svårare att få 
eleverna att lägga ner kvalitativ övningstid på sitt instrument.  
 
           Det är mycket svårare idag att få en elev att lägga ner kvalitativ tid. Och 

framför allt att lägga ner lite längre tid. För 5-6 år sedan, och längre tillbaka, 
var det inget problem att få någon att öva en timma om dagen. Att öva en 
timme om dagen är ett problem idag. Jag skulle säga att det är ett problem att 
få någon att öva en halvtimme om dagen. 

 
Här tycker sig informanten se en tydlig minskning av den tid eleverna lägger på att 
öva på sitt instrument. Calle upplever att det beror dels på att eleverna har mycket 
att göra i skolan i övriga ämnen, men också för att de är ständigt uppkopplade på 
internet, och att det stör deras fokus. 
 
Dag: Dag tycker sig se en förändring gällande hur eleverna har lärt sig spela. Att 
de verkar vara skolade i att ta in information främst visuellt, till exempel genom att 
titta på YouTube videos, och att han därför får arbeta mera med elevernas gehör 
och med att lära dem fler system för inlärning, till exempel tabulatur. Han gör 
jämförelsen med hur han själv lärde sig spela, då det var nödvändigt att lära sig 
sådana system som just tabulatur, noter, och att utveckla sitt gehör för att kunna 
spela låtar.  
 
          Det fanns ju instruktionsvideos även på den tiden, man hade inte råd att köpa 

jättemånga sådana, utan var tvungen att lyssna på saker, man var tvungen att 
lära sig ett system för att kunna spela låtar. Det jag tänker på ibland, är att en 
del är väldigt skolade i att ”se” musik… alltså att lära sig visuellt. Och det 
tror jag har kommit med det digitala, för det finns mycket på YouTube, och 
sådär. Jag upplever att när jag själv lärde mig, så lärde man sig olika system, 
tekniska system, som kanske noter eller tab, eller gehör. 

 
Dag belyser här att det fanns instruktionsvideos på VHS-band när han lärde sig att 
spela, men att han inte hade tillgång till så många av dessa videor, så att det 
visuella var bara en av flera instuderingsmetoder han behövde lära sig. Rent 
stilistiskt tycker han se också se en förändring som kan vara en effekt av YouTube, 
som att det har blivit väldigt populärt med en spelstil på stål-strängad akustisk 
gitarr där man ofta gör arrangemang på kända låtar och inkorporerar perkussiva 
inslag genom att trumma på gitarren. 
Vad gäller övningsstrategier så upplever Dag att elever behöver något mera hjälp 
med det idag än tidigare. En möjlig förklaring kan vara att många elever är 
självlärda, och måste få öva sig även på situationen av att delta i en 
instrumentlektion. Eleverna behöver också hjälp med strategier gällande hur man 
övar vissa specifika moment. 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Anders, Bosse och Calle tyckte att det generellt har skett en förändring av de flesta 
elevers instrumenttekniska förkunskaper när de börjar på gymnasiet. Dag 
fokuserade sitt svar mera gällande att det har skett förändringar hur elever lär sig 
spela, och vilka metoder de använder. Alla fyra upplevde att de fick hjälpa eleverna 
mer än tidigare med övningsstrategier. Anders, Bosse och Calle upplevde också att 
eleverna generellt sett övade mindre. 
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5.3 Användning av digitala verktyg i eget övande och 
musicerande. 
 

Anders: Även här använder sig Anders främst av Spotify, men poängterar att det 
egentligen inte är någon skillnad gällande hur han arbetar när han lär in ny musik, 
jämfört med innan musiken blev digitaliserad.  

 

           Jag lyssnar och så försöker jag memorera vad som händer, och är det 
någonting som är svårt så skriver jag ner det.  Gör en analys på det och tar 
reda på vilken tonart det är, så all den kunskapen måste jag ju fortfarande 
använda. 

 

Anders poängterar att han använder samma kunskaper som tidigare när han ska öva 
in ett musikstycke, såsom att lyssna, analysera och memorera. Just tillgängligheten 
av musiken på Spotify framhålls som något positivt. Tidigare nämner Anders också 
att han använder Amazing Slowdowner mer privat, men inte under lektionstid. 

 

Bosse: Bosse använder backingtracks som han har på sin dator när han övar 
elgitarr. Han nämner att bakgrundsmusik att spela till har funnits länge, till 
exempel på vinylskivor då det var ett vanligt förekommande format. Skillnaden är 
att det blir enklare att ha dem i digital form. Han använder också Pro Tools för att 
spela in egenkomponerad musik, och ibland för att dokumentera fraser när han 
övar. På senare tid har Bosse övergått till att dokumentera fraser genom att skriva 
ner dem för hand. 

 

Calle: Även dokumentation står i fokus när Calle använder digitala verktyg i sitt 
eget övande. Antingen använder han ett enkelt mp3-program eller sin smartphone 
för att spela eller sjunga in idéer. Amazing Slowdowner används som hjälpmedel 
när han transkriberar ny musik. Även om han fortfarande skriver ner det mesta för 
hand så har han mer och mer gått över till att använda notationsprogrammet 
Sibelius. 

 

           Sibelius har jag faktiskt gått över mer och mer till. Men det har varit en 
otroligt lång tröskel för mig. Men med instruktioner från en låtskrivar-kollega 
så börjar det gå smidigt, så det känns jätteskönt. 

 

För dokumentation av enkla musikaliska idéer använder Calle sin smartphones 
röstmemofunktion, alternativt ett inspelning enkelt mp3-program på datorn. Vid 
inspelning och produktion av egen musik används i huvudsak Logic. 

 

Dag: Dag använder datorn för att söka efter video-klipp och material som kan 
inspirera honom. Han tycker att det egentligen inte är någon skillnad mot förr när 
man kanske hittade en skiva att bli inspirerad av. Dock är tillgängligheten och just 
mängden information som enkelt finns att tillgå en stor fördel. Han använder också 
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Logic eller GarageBand för att enkelt kunna spela in sig själv och lyssna på sitt 
spel. Ett av de viktigaste verktygen för Dag är också röst-memo funktionen i 
mobiltelefonen, just för det är enkelt och att telefonen alltid är nära till hands. 
Sibelius används både i Dags eget musicerande, och också när han tar fram nytt 
material sin undervisning. Där framhåller han som främsta fördelen att man lätt kan 
ändra tonart och göra andra ändringar i noten utan att behöva skriva om den. 

 
Sammanfattande kommentar 
 

En intressant aspekt med svaren på den här kategorin är att tre av informanterna 
poängterar att även om mediet har digitaliserats är det egentligen ingen större 
skillnad hur de tidigare fann inspiration i skivor och i Bosses fall, övade till 
bakgrundsmusik på vinylskiva. Musik och inspiration har bara blivit mera 
lättillgängligt. Anders poängterar också att det fortfarande krävs samma verktyg för 
att effektivt lära sig ny musikalisk information. Alla fyra dokumenterar också 
musikaliska idéer genom notation, och i Calles och Dags fall används Sibelius i 
viss utsträckning. 
 

5.4 Upplevelser av positiva aspekter av digitala verktyg 
i en undervisningssituation 
 

Anders: Spotify och YouTube framhålls igen som de främsta hjälpmedlen, där just 
tillgängligheten och att det finns så mycket material att tillgå upplevs som mycket 
positivt. Just YouTube där man får både ljud och bild kan också bjuda på nya 
intressanta infallsvinklar. Problemet kan vara att det man finner på YouTube är av 
så skiftande kvalitet att det är väsentligt att lära sig att ”sålla” på ett effektivt sätt. 

 

Bosse: Bosse upplever att de digitala verktygen har gjort hans arbete enklare och 
hans undervisning mera flexibel. Han behöver inte heller bränna CD-skivor med 
musikexempel till eleverna som han brukade göra.  

 

          Ja, förut höll man på och brände CD-skivor till eleverna, men nu kan 
man vara mera flexibel i sin planering och lättare anpassa sin 
undervisning. 

 

I och med att man nu kan anta att eleverna har tillgång till musiken på internet 
slipper Bosse nu det tidsödande momentet av att bränna CD-skivor. Amazing 
Slowdowner nämns också som ett smidigt verktyg för undervisning, även om 
Bosse inte själv använder det i nuläget. 

 

Calle: Calle tycker att de digitala verktygen har gjort hans arbete enklare och mera 
flexibelt. Han anser också att det är väldigt bra om eleverna har tillgång till 
program som GarageBand och Logic för att kunna spela in egen musik eller att 
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lyssna på sitt spel i övningssyfte. Han ser det också som positivt ur ett demokratiskt 
perspektiv. Det har blivit enklare och inte minst mera kostnadseffektivt att spela in 
sin musik och att sprida den på digitala plattformar. Musik är numera för alla och 
inte bara för de som har råd att köpa dyra inspelningsprogram, utan det finns till 
och med mjukvara för inspelning som är gratis. 

 

Dag: Dag upplever att de nya digitala verktygen har gjort hans arbete smidigare. 
Han behöver inte bränna CD-skivor inför lektioner, och behöver inte alltid ha en 
fysisk förlaga med sig. Idag förutsätter också Dag att elever kan lyssna på musiken 
de arbetar med på Spotify eller andra plattformar, och han behöver inte längre 
distribuera CD-skivorna till eleverna och hålla koll på att alla elever får ta del av 
skivorna. Han framhåller också möjligheten att dela spellistor på Spotify med 
kollegor och elever som något positivt. 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Alla fyra informanterna upplever alltså att den ökade digitaliseringen har hjälpt 
dem i deras undervisningssituation. Calle, Bosse och Dag nämner speciellt att de 
uppskattar att slippa bränna CD-skivor och distribuera dem bland eleverna som de 
brukade göra. 

 

5.5 Upplevelser av negativa aspekter med digitala 
verktyg i en undervisningssituation. 
 

Anders: Det som Anders upplever som negativt är just att det förekommer så 
mycket felaktigheter i undervisnings-videos och transkriptioner som man kan hitta 
på nätet.  
        

           Jag brukar dra parallellen med de här lågprisvaruhusen, som kan vara 
fantastiska, men du måste lära dig sortimentet. Du måste lära dig vad som går 
att använda, och inte använda. Och precis likadant är det med YouTube, till 
exempel. 

 

Anders framhåller att man måste kunna bedöma kvalitén hos de videos man kan 
hittar på YouTube för att de ska vara en tillgång. 

 

Bosse: Förutom om det skulle vara rent praktiska problem som att nätverket inte 
fungerar så att det inte går att maila ut backingtracks och eleven då inte har ett 
USB-minne med sig, så ser han inga direkta negativa aspekter.  

 

           Jag har ju fortfarande papper, som jag kan tänka mig att du också har, så man 
är ju inte hundra procent beroende av internet om något strular.  Så några 
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nackdelar ser jag ju egentligen inte. 

 

Bosse använder sig till stor del av pappersbundet material, så han anser sig inte 
vara så beroende av att ha tillgång till internet.  

 

Calle: Inte heller Calle tycker sig se några negativa aspekter med digitala verktyg i 
en undervisningssituation.  

 

           Jag använder det ju mest som en bandspelare, egentligen, eller en CD-spelare. 
Så jag kan inte se något negativt. Jag tycker bara att det har tillfört. Det är 
smidigare och enklare. 

 

Det enda negativa scenariot Calle kan se är om man ersätter instrument med 
digitala verktyg, som att en iPad får ersätta en gitarrhals. Han tycker att det är 
viktigt att digitala verktyg är ett hjälpmedel och inte ett substitut. 

 

Dag: Dag tycker inte att det finns några direkta negativa aspekter med digitala 
verktyg, utan det handlar om att ha överenskommelser och regler för hur de 
används. Fokus hamnade på mobiltelefoner, och just i enskild undervisning 
upplever han det inte som ett problem utan som en tillgång. Till exempel att man 
lätt kan spela in video eller tal-memos på sin mobiltelefon för att dokumentera. 
Dag nämner också att han talar med sina elever om att ha ett källkritiskt 
förhållningssätt till plankningar och ackordskisser de hittar på internet. Att man 
nästan får utgå ifrån att det är fel, och att de måste vara medvetna om att vem som 
helst kan lägga ur information. Man kan inte anta att den som har gjort plankningen 
vet vad den gör. Dag lyfter också den viktiga aspekten att han ser det som en viktig 
del av hans roll som lärare är att presentera eleverna för sådant de kanske inte hade 
hittat själva. Använder eleverna själva internet och gör sökningar kan de lätt 
samma spår som de alltid följer, och söka efter samma musik som de alltid lyssnar 
på. Det vill han utmana litegrann, och hjälpa eleverna att hitta nya vägar och 
musikstilar. Sedan får de använda det som de vill senare i sin musikaliska bana. 

 

Sammanfattande kommentar 
 

De intervjuade ser inte några direkta negativa aspekter av de digitala verktygen i 
sig, utan det handlar om hur man använder dem. Av intervjuerna framgår också att 
de använder dessa verktyg som ett komplement och för att göra arbetet smidigare, 
men är inte beroende av dem för att bedriva sin undervisning. Att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till information man finner på internet är också något som Anders, 
Bosse och Dag poängterar. Dag uppmärksammar också att man lätt kan fastna i 
samma banor när man söker på internet. Det kan innebära att elever ofta söker på 
samma musik och artister som de alltid gör, och därigenom kan missa mycket som 
kan inspirera dem och främja deras musikaliska utveckling. Dag ser det som en del 
av sin roll som pedagog att vidga elevernas musikaliska vyer. 
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5.6 Upplevelser av fördelar med en traditionell 
undervisningssituation 
 

Anders: Anders ser fördelar med att ge ut informationen som ska studeras på 
papper som han har förberett, och att eleverna sedan antecknar direkt på noten. Han 
upplever att det då är större chans att eleverna verkligen tittar på informationen. 
Information i digital form anser Anders är svårare att anteckna på. Att ta ett foto av 
tavlan är inte samma sak som att ha informationen på ett fysiskt papper som det 
även går att anteckna på. 

 

Bosse: Bosse menar att den enorma informationsmängd som nu finns lättillgänglig 
på YouTube och Spotify kan göra det svårt för elever att fokusera sitt lärande. Han 
gör en jämförelse med när han lärde sig spela och att den mera begränsade mängd 
av material som han hade tillgång till då var lättare att överblicka. 

  

           Man fick tag på någon video då och då, och någon gitarrtidning. Det var 
ganska lätt att hålla ordning på. Nu är det bara, ok, där är YouTube, där finns 
allt. Var ska man börja? 

 

I och med att bra material tidigare var svårare att få tag på så känner Bosse att han 
kanske värdesatte informationen mera, och satte sig in i den på ett djupare plan än 
vad hans elever gör idag. Han känner att hans elever har mera bråttom idag. 

 

Calle: För Calle spelar det mindre roll hur man tar in informationen, bara eleven 
lär sig att läsa noter och ackordanalys så spelar mediet ingen roll.  
 
           […] sen är det ju bra att kunna anteckna rakt i noterna, fast det kan man nog 

göra på en iPad också, så egentligen spelar det väl ingen roll. Bara man tränar 
sig att till exempel läsa en ackordanalys och att lära sig läsa noter och så.  Det 
spelar väl egentligen ingen roll, men jag tror att det är bra att eleverna tränas 
att hålla reda på ett papper och anteckna rakt i. 

 

Calle anser att det kan vara viktigt för eleverna att ta ansvar för ett notblad och lära 
sig att organisera sitt material, sett ur ett större perspektiv. Han tycker också att det 
kan innebära vissa svårigheter med att anteckna på en iPad, men ser också att det 
blir vanligare och vanligare att använda iPads för att läsa noter och komp-skisser, 
även inom professionella sammanhang. 

 

Dag: Dag anser att det egentligen inte borde vara någon skillnad mellan att lära sig 
att till exempel läsa noter eller tabulatur från ett papper eller en bok eller ett digitalt 
medium, men att det fortfarande kan finnas vissa begränsningar i teknologin, att det 
inte är så smidigt att undervisa från en laptop när man ska läsa eller vända notblad. 
Vissa barnsjukdomar som gör att det ofta fortfarande är enklare att anteckna med 
papper och penna. Han lyfter också aspekten att man lär sig det man övar på, och 
det man inte utsätts för lär man sig inte.  
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Jag tänker att det man övar på, lär man sig ju på något sätt. Om vi då pratar 
om noter eller om tabulatur, om vi tänker att det fanns i den där boken, som 
vi hade förr, så utsätts man inte för det så kommer man ju inte få den 
kunskapen. Det kommer man ju många gånger på senare också, att man hade 
velat ha haft den kunskapen med sig. 

 

Det kan alltså finnas en risk att eleverna inte får med sig vissa redskap i ett 
digitaliserat lärande där mycket fokus ligger på en visuell input, där eleven ser 
någon instruera och gör likadant. Dag har också haft erfarenheter av elever som har 
hört av sig efter avslutad utbildning för att få hjälp när de ska söka högre 
musikutbildningar eller har fått ett speljobb som kräver notläsningskunskaper. Det 
kan vara verktyg som eleverna först senare inser att de har behov av och önskar att 
det hade övat mera på under gymnasietiden. 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Sammanfattningsvis anser alltså tre av informanterna att det fortfarande finns vissa 
begränsningar av att anteckna på och vara flexibel med information i digitalt 
format. För Calle och Dag spelar inte mediet någon roll, men att det i vissa fall kan 
vara mindre smidigt och att det digitala mediet kan ha inverkan på det som eleven 
lär sig. Bosse belyser också att det kan vara svårt att hantera den stora mängd 
material som finns tillgängligt för elever idag. 

5.7 Förberedelser av undervisningsmaterial och 
information inför lektion 
 

Anders: Anders tycker se stora luckor hos elevernas förmåga att läsa noterad 
musik. Han ger elever i årskurs två och tre i uppgift att själv arbeta fram en 
kompskiss för att ta med till ensemblelektionen, då tonvikten främst läggs på 
ackord och rytmnotation.  

 
           Många tycker att det är jobbigt, men det är mitt sätt att få dem att förstå, att 

det här gör ni för dem ni ska spela med. Istället för att sitta och visa och 
försöka minnas ”hur var det där nu, ja just det, hur många takter?”. Skriv ner 
det på ett papper så kan alla kolla på det. Då är det klart sen. Istället för 
nittiofyra sidor med tabulatur. 

 

Anders tycker alltså att det är mycket viktigt att eleverna förstår vikten av att kunna 
förmedla informationen till sina medmusikanter i noterad form för ökad tydlighet 
och bättre kommunikation i en samspelssituation.  

 

Bosse: Bosse förväntar sig att eleverna antecknar själva, även om han ibland 
antecknar åt dem, och tycker att det finns fördelar med att eleverna själva antecknar 
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direkt på notbladet. Att viss information då också tas in av eleverna på ett 
effektivare sätt.  

 

           Precis som med det här klassiska exemplet, att om man skriver ner det så 
fastnar det på ett annat sätt.  Men det är klart, skriver man doriskt så kanske 
inte skalan i sig fastnar. 

 

Bosse delar också ut material som kan appliceras på olika låtar, som till exempel 
papper med skalor, och eleverna får sedan använda den informationen på flera 
olika låtar. Bosse detaljplanerar oftast inte så att all information finns på samma 
blad, utan individanpassar nivån för den aktuella eleven genom att han eller eleven 
antecknar på notbladet under lektionen. 

 

Calle: Calle förväntar sig att eleverna antecknar de idéer som kommer upp på en 
lektion, och då gärna direkt i noterna. Eleverna får också skriva upp vad de ska 
göra till nästa vecka om det finns specifika uppgifter. Calle menar vidare att det i 
en individuell undervisningssituation kan dyka upp situationer och nya 
infallsvinklar och att man därför inte slaviskt kan följa sin lektionsplanering utan 
att vara följsam för att nå eleven på bästa sätt. 

 
På individuella lektioner vet man ju inte alltid vart eleven är, man måste ju 
följa eleven också. Jag har tänkt en sak, men eleven kanske kommer in med 
en helt annan infallsvinkel, eller den kanske har vart med om någonting som 
gör att det här som jag har planerat inte går att genomföra. Då måste jag vara 
lite följsam, annars kan jag inte nå den eleven. 

 

Dag: För Dag beror både materialet och i vilken mån eleverna förväntas anteckna 
på målet med den aktuella lektionen.  

 

Jag är nog lite inkonsekvent där. Jag gör nog inte på ett sätt hela tiden. Det 
beror nog på vad som är materialet för dagen, skulle jag vilja säga. Man har 
ju olika fokus och olika mål för olika lektioner. 

 

Om en specifik teknik eller musikstil ska studeras så kan allt material vara förberett 
av Dag i förväg. Om målet för lektionen är att öva notläsning kan materialet ibland 
vara förberett, eller så kan eleverna få öva sig på notera musik de har kommit på 
själva. 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Det finns en samstämmighet mellan alla fyra intervjuade i och med att de förväntar 
sig att eleverna ska anteckna i någon mån. Anders svar har mer fokus på att kunna 
notera för en ensemblesituation, medan de övriga tre svarar mera ur ett 
gitarrlektionsperspektiv. Just i Anders fall vill han få eleverna att förstå vikten av 
att kunna producera och läsa en komp-skiss, och att det är något man lika mycket 
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gör för de man samspelar med som för sig själv. I Dags fall verkar hur mycket 
eleverna antecknar vara beroende på vad som är målet med lektionen. Bosse och 
Calle beskriver också att det kan variera hur och till hur stor del de förväntar sig att 
eleverna ska föra anteckningar, och de använder anteckningar som en del av att 
kunna vara flexibla med materialet. 

 

5.8 Undervisningsmaterial i digital form 
 

Anders: Anders delar ut väldigt lite material i digital form idag, just för att det är 
så tillgängligt på internet. Han brukade tidigare spela in bakgrundsmusik själv till 
låtar, innan det blev så lättillgängligt, och han erbjuder också eleverna bakgrunder 
från material han använder på sina lektioner. Idag väljer däremot eleverna oftast att 
hitta backingtracks själva på internet istället. 

 

Bosse: Det digitala material som Bosse delar med sina elever är främst 
backingtracks som han skickar per mail, alternativt att han visar ett backingtrack på 
YouTube som han vill att eleverna ska öva till.  
 

Jag brukar inte hänvisa till lektioner på nätet, om det inte är ”den här 
instruktionsvideon är cool, den kan du kika på”. Men inte mera än så tror jag 
inte. 

 
Bosse brukar alltså inte skicka länkar till lektioner på internet men kan ibland 
verbalt rekommendera instruktionsvideos som han tycker är bra och som finns att 
tillgå online.  
 

Calle: Calle brukar ge sina gymnasieelever backingtracks på det låtar de ska arbeta 
med under terminen, antingen på ett USB-minne eller så för han över en mapp 
direkt på deras dator. För att ge eleverna lite valmöjligheter brukar han föra över 
fler låtar är han planerar att de ska hinna instudera. Om de väljer att ändra i låtvalet 
kan han också maila över ett annat backingtrack under lektionen. Bosse tycker på 
så sätt att det blir mindre data mängd att processa och att det fungerar bättre än att 
till exempel lägga upp materialet på en server och att eleverna själva får ladda ner. 
Vid enstaka tillfällen har han också scannat noter med sin smartphone och mailat 
till elever. 

 

Dag: Även om Dag har en länk som en del av materialet på en lektion eller annan 
digital information så finns ofta ett notpapper med i bilden i alla fall. Han upplever 
det som osmidigt läsa och bläddra på en laptop jämfört med att fysiskt papper.  
 

Men ofta måste jag säga, även om man har en länk till någonting, jobbar man 
med ett notpapper i alla fall. Kanske framförallt för att vi jobbar med en dator 
istället för en iPads. Det är inte lika lätt att sitta och läsa och bläddra och 
sådär, på en dator. Så jag brukar trycka upp noter när vi jobbar med notbilder. 

 

Dag tror alltså att det skulle fungera bättre med en iPad i just den situationen, men 
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eleverna på skolan arbetar med laptops. 

 
Sammanfattande kommentar 
 
De fyra informanterna använder sig till största delen använda sig av material i 
fysisk form. Anders, Bosse och Calle nämner just backingtracks som ett viktigt 
verktyg, som de antingen mailar till eleverna, för över på deras laptops eller hjälper 
dem att hitta på internet. Ett fysiskt papper verkar alltså fortfarande vara att föredra 
i många lektionssituationer för intervjupersonerna. 

 

5.9 Uppfattningar om elevers strukturerande och 
organiserande av sitt undervisningsmaterial 
 

Anders: Anders försöker ibland att hjälpa sina elever med att sätta ihop ett 
övningsprogram, för att hjälpa dem med att strukturera sin övning.  Men numera 
upplever han ofta att eleverna saknar tillräckliga teoretiska och tekniska kunskaper 
på instrumentet för att det ska bli meningsfullt. Han menar att det krävs en viss 
kunskap på instrumentet för att ett övningsprogram ska bli effektivt, och att mycket 
kunskap måste ha internaliserats för att det ska fungera att öva efter ett program. 

 

Bosse: Bosse upplever att många av hans elever behöver hjälp med att hitta en 
fungerande struktur för att organisera det material som de använder på 
elgitarrlektionerna. Han uppmanar dem att skaffa en mapp att ha sina noter i men 
de blandas ofta med papper från alla möjliga ämnen.  

 

Om du sorterade ut gitarr-pappren och hade i typ en lite plast-ficka, det skulle 
räcka.” Det är inte så mycket vi håller på med samtidigt, några sidor typ. Det 
räcker, så slipper du leta. 

 

Han har ingen uppfattning om hur de organiserar material i digital form, som i just 
Bosses elevers fall i huvudsak består av backingtracks. 

 

Calle: Calle ser det som att det material de får av honom på lektionerna bara är en 
del av deras utbildning, och han talar med sina elever om hur de kan organisera sin 
tid och sitt övande. Med mål att de ska bli mera strukturerade brukar han förslå 
fasta övningstider för att uppnå en kontinuitet i övandet. Men han har ingen klar 
bild av hur de sedan gör i praktiken. 

 

Dag: Dag upplever att hans elever behöver mycket hjälp med att strukturera sitt 
material och sitt övande. De behöver metoder för lärande, och det inte är någonting 
som sker naturligt.  
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Det är inte det att eleverna inte vill öva, men de har liksom inte det som en 
naturlig del i sin vardag.  Och strukturera upp det framför allt, hur man övar. 

 

Dag betonar att det är viktigt att eleverna bara spelar för att ha kul, men att de 
behöver hjälp med metoder för att öva strukturerat, när målet är att öva på något 
specifikt område av sitt spel. 

 
Sammanfattande kommentar 
 

Det man kan utläsa av svaren är att alla lärarna försöker hjälpa sina elever att hitta 
en struktur för att organisera sitt material och sitt övande, och att eleverna generellt 
behöver mycket hjälp med det. 

 

5.10 Upplevelser av elevers vilja att filma eller spela in 
audio på lektionerna 
 

Anders: Anders är positivt inställd till att elever filmar honom på lektionen, till 
exempel för att minnas ett visst moment eller teknik, men de måste alltid fråga 
först.  

 

[…] jag tycker att det är så fint när de kommer, så säger dom så här; ”Är det 
ok om jag spelar in så jag får se fingersättningen?” Då är det jättetydligt.  

 

Anders menar att motivet måste vara rätt för att filma på lektionen, och att elever 
som sitter i bakgrunden inte tillåts filma. 

 

Bosse: Bosse uttrycker en viss olust inför att bli filmad, men tillåter det om det 
gäller kortare passager, och om eleven filmar hans händer.  

 

[...] man ska bara visa en grej och spelar slarvigt, men som ändå visar 
poängen, och helt plötsligt är det ute på nätet och det låter dåligt. Jag kan 
tycka att det är lite jobbigt, för man vet aldrig vart det tar vägen. 

 

En film som hamnar på internet är där för alltid, och Bosse kan känna sig obekväm 
med att inte ha kontroll över var dessa filmer tar vägen. Samtidigt upplever Bosse 
att det är de mera seriösa eleverna som vill filma, och det ses som något positivt.  

 

Calle: Under senaste år tycker sig Calle se en ökning av elever som vill filma på 
lektioner. Om låten innehåller en svår passage uppmuntrar han eleverna att filma. 
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Ibland spelar de in audio, och ibland filmar de Calles hand. En del elever vill också 
filma när de spelar tillsammans.  

 
Det är klart, i början var man kanske orolig att eleverna skulle lägga upp 
filmerna på YouTube, men jag tror inte att de gör det. Jag tror inte att de 
delar det med sina kompisar heller, utan det är mest för deras egen skull.  

Tidigare kunde alltså Calle känna en viss oro för att eleverna skulle 
lägga upp filmerna på internet, men numera känner han att de filmar 
för sitt eget bruk, och att smartphones är ett användbart verktyg i 
undervisningen. Tidigare har Calle snarare undrat varför inte eleverna 
har spelat in mera, så som han gjorde när han var student. Då spelade 
han in audio från sina instrumentlektioner på kassettband. Tidigare 
under Calles undervisningskarriär spelade elever också oftare in på 
kassettband, och senare på MiniDisc. Nu under senare år när 
smartphones har blivit vanligt har han observerat att eleverna spelar in 
mera igen, och att ökningen kanske sker just därför att teknologin har 
gjort det enkelt. 

 

Dag: Dag har inga problem med att bli filmad på lektionerna, även om han förstår 
att det kan vara en känslig fråga för vissa lärare. Som har framkommit i tidigare 
svar så använder och uppmuntrar han att eleverna filmar honom på lektionerna och 
ser det som ett viktigt verktyg i sin undervisning. 
 

[…] eftersom vi här pratar om gitarrlektioner så är det inte något problem, för 
man är ju hela tiden i något slags skapande och görande med gitarren nästan 
hela tiden, och det är väldigt svårt att sitta med en mobil. Så här är inte det 
något problem. 

 

Situationen kan se annorlunda under lektioner med större elevgrupper enligt Dag, 
men just i kontext av en elgitarrlektion är det inte något problem. 

 
Sammanfattande kommentar 
 
Alla informanterna tillåter eleverna att filma undervisningen om eleverna frågar 
först och behöver det som stöd för sin inlärning. Bosse kan känna sig obekväm av 
att bli filmad rent generellt, men ser också positiva aspekter med att eleverna 
filmar, och ser som ett tecken på intresse. I den här frågan verkar tydlighet och vad 
målet är med att filma vara avgörande. 

 

5.11 Verktyg för dokumentation och reflektion av 
undervisningen 
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Anders: Anders dokumenterar inte sina lektioner digitalt utan håller den 
informationen ”i huvudet”. Han skriver däremot omdömen om eleverna i den 
digitala plattformen ”It´s Learning”, vilket han tycker är krångligt och inte funkar 
så bra. Där kan man också kommunicera med eleverna. Dexter är en annan 
plattform som vänds för frånvarorapportering, schema och betygsättning. Att 
använda sig av dessa plattformar har bestämts av skolan. 
 

Bosse: Bosse använder papper och penna direkt efter lektionen för egen 
dokumentation och för planering, lektionsinnehåll och vilka läxor som är aktuella. 
Ibland används också word-dokument, fast det är mer sällan. Bosse spelar in audio 
av sina elevers terminsuppspel. School Soft är den digitala plattform som används 
för omdömen och betyg av alla lärare på skolan. 
 

Calle: Calle har en logg på varje elev efter varje lektion, där han skriver vad som 
har gåtts igenom på lektionen för sin egen dokumentation, reflektion och 
utvärdering av lektioner. Det sker med papper och penna. Calle betonar att 
kontakten med eleven är oerhört viktigt under lektionen, och att använda en dator 
kan göra att man ”förlorar elevens uppmärksamhet”. Därför kan det ibland vara 
fördelaktigt att anteckna för hand. Schoolsoft används för den över gripande 
lektionspaneringen för terminen, som elever och föräldrar kan se online, och även 
för att skriva omdömen. Detta har bestämts av skolan.  
 
Dag: Dag använder word dokument för sin egen dokumentation. Vid gemensam 
planering med kollegor används Google Drive. Det används av alla lärarna på Dags 
skola och har beslutats centralt. När det gäller betyg och omdömen används 
Schoolsoft på skolan. 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Gemensamt för de intervjuade är att de åläggs av sin skola att använda digitala 
plattformar för omdömen och betyg. Vilka plattformar som används har beslutats 
centralt på respektive skola. Däremot använder de olika verktyg för sin egen 
dokumentation och reflektion av sin undervisning.  
 

5.12 Lärarnas förhållande till att digitala verktyg nämns 
i kunskapskraven i GY11 
 
Anders: Anders känner till att digitala verktyg nämns i GY11. Han tycker däremot 
att övriga kunskapskrav är svårt att uppnå med vissa elever.  
 
Bosse: Bosse hade inte reflekterat över att digitala verktyg nämns i GY11.  
 
Calle: Calle känner till att digitala verktyg nämns i kursplanen. Han visar alltid 
Amazing Slowdowner och iRealbook för sina elever. För de mera motiverade 
eleverna som jobbar med att skriva egen musik brukar Calle också visa Logic. 
 
Dag: På Dags skola får alla elever en personlig laptop med GarageBand. Han 
upplever att digitala verktyg uppmärksammades mera på skolan i och med GY11, 
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och att de också används mer och mer och inom fler olika musikämnen sedan det 
skrevs in i kursplanerna. 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Det var endast en av de intervjuade lärarna som inte var medveten om att digitala 
nämns i kunskapskraven i GY11. Dag upplever också att digitala verktyg används i 
större utsträckning på sin skola jämfört med innan lanseringen av GY11. 
 

5.13 Digitala verktyg som skolan har betalat för och de 
som lärarna har köpt privat 
 
Anders: Anders kan inte ha Spotify på sin undervisningsdator, men eleverna har 
det oftast på sina mobiler, eller så använder Anders sin iPad. Han använder då sitt 
eget Spotify-konto. Amazing Slowdowner har Anders också köpt privat. 
 
Bosse: Bosse betalar för Spotify själv. Pro Tools på arbetsdatorn betalade skolan, 
men det använder han inte på lektion. Tjänstedatorn står skolan för. 
 

Calle: Calle har Spotify, men använder inte det så ofta på lektionerna. Han 
använder då gratisversionen. Amazing Slowdowner och iRealbook har han köpt 
själv, men skolan har betalat för Logic och Sibelius samt tjänstedatorn. 

 

Dag: Dag anser att han har fått de digitala verktyg han behöver av skolan, men 
betalar själv för Spotify och Logic. 

 
Sammanfattande kommentar 
 

Samtliga lärare har tillhandahållit tjänstedatorer som de använder i sin 
undervisning. Däremot varierar det mellan informanterna gällande vilka digitala 
verktyg/mjukvara som skolan står för, och vilka de får köpa privat. Ingen av 
arbetsgivarna stod för kostnaden för Spotify. 

 

5.14 Sammanfattning av resultat 
 
De digitala verktyg som användas mest och ses som de viktigaste under en 
elgitarrlektion är YouTube och Spotify, där framförallt tillgängligheten och utbudet 
beskrivs som positivt. Amazing Slowdowner nämns också av tre informanter, även 
om programmets funktion att sakta ner audio användas mer för lektionsplanering 
än under själva lektionen. IReal Book används av Calle främst när han undervisar 
inom genren Jazz/fusion, där han bland annat belyser programmets möjlighet att 
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loopa partier och att ändra tempo som en bra funktion. Där kan man se en parallell 
till funktionerna i Amazing Slowdowner, med den skillnaden att man i Amazing 
Slowdowner använder audio-filer och iRealBook använder virtuella instrument. 

Smartphones med möjligheten att kunna spela in både audio och video ses också 
som ett viktigt digitalt verktyg. Idag kan man förutsätta att i princip alla elever har 
en smartphone med dessa funktioner. Lärarna anser att det är ett bra stöd för 
eleverna att filma partier som upplevs som svåra. Det är också ett bra stöd för 
minnet. Däremot finns det skillnader mellan hur bekväma lärarna känner sig med 
att bli filmade, och det lyfts fram som viktigt att det finns regler och 
överenskommelser om när och vad som filmas. 

 

Till skillnad från de andra tre informanterna använder Dag en digital plattform, 
Google Classroom, för att kunna skapa virtuella klassrum och enkelt kunna 
distribuera text, ljud och video till eleverna. Att använda Google Classroom är 
däremot något som har beslutats beslutas om på skolan, och inte av den enskilda 
pedagogen i det här fallet.  

 

Alla fyra intervjuade noterar också för hand, men i Calle och Dags fall sker det mer 
och mer med hjälp av notationsprogrammet Sibelius, beroende på vad notbladet 
ska användas till. Både beskriver det som ”en tröskel” att ta sig över, men att 
fördelarna är många med att ha noter i digital form.  Bosse, Calle och Dag 
använder också mjukvara som ProTools, Garageband och Logic för att 
dokumentera, spela in och lyssna tillbaka på sitt spel. Innan mjukvara och hårdvara 
för inspelning på datorer blev mera tillgängligt och kostnadseffektivt användes 
andra format. Några av informanterna använde kassettband i så kallade 
portastudios, och senare kom även MiniDisc Portastudios. Men de digitaliserade 
versionerna av dessa verktyg, och den teknologiska utvecklingen gör framför allt 
dessa verktyg mer tillgängliga för elever, vilket ses som mycket positivt. 

 

I ovanstående text kan man utläsa att alla informanterna använder sig av digitala 
verktyg både i planerandet av sin undervisning, under själva lektionerna, och även 
som en integrerad del av deras privata musicerande. Det är också en något flytande 
gräns mellan dessa olika områden. Ingen ser några direkta negativa aspekter med 
att använda dessa verktyg, utan det är hur de används som är avgörande.  
Däremot poängteras av Anders och Dag att man måste ha ett kritiskt 
förhållningssätt till information man hittar på internet. Dag nämner också att det 
kanske är mera vanligt att eleverna får lära sig om källkritik i kärnämnen som 
historia och svenska, men att det också är viktigt inom musikämnena, och att det är 
något han tar upp mer och mer med sina elever. 
 
Gällande eventuella fördelar med att lära sig spela på ett mera traditionellt sätt, det 
vill säga utan digitala verktyg, lyfts flera intressanta synpunkter fram, och 
informanterna angriper frågan från lite olika håll. Calle ser fördelar med att dela ut 
ett notblad som eleven ska ta ansvar för i ett större perspektiv. Dag och Calle 
verkar både tycka att det är mindre viktigt från vilket medium inlärningen sker 
ifrån, men att vilket medium man använder påverkar hur man arbetar med 
materialet.  
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Frågan som handlar om till hur stor del allt lektionsmaterial är förberett av läraren i 
förväg, och om hur mycket eleverna förväntas föra anteckningar överlappas till viss 
del av frågan innan.  Båda frågor frågorna innehåller just ”anteckningar” så det är 
naturligt att de glider in i varandra till viss del. Det står tydligt att alla lärarna 
förväntar sig att eleverna skall anteckna under lektionerna, till större eller mindre 
utsträckning och beroende på vad målet är med lektionen. Att kunna anteckna 
direkt på noten och att det tillåter flexibilitet och att lätt individanpassa materialet 
ses som en fördel. 
Den digitala information som främst delas ut på eller inför kommande 
elgitarrlektioner är backingtracks. Antingen får eleverna filerna direkt av läraren 
eller att så visar läraren vart eleverna kan hitta dem på internet. Bosse kan också 
verbalt rekommendera vissa instruktionsvideor som går att finna på internet, 
däremot brukar ingen av informanterna dela länkar till regelrätta lektionsvideor. 
 
Det finns en samstämmighet mellan de intervjuade i att de elever de möter idag 
behöver mera hjälp och stöd med att organisera sitt material och sitt övande. Dag 
nämner också att många av de elever som han möter på sin skola är självlärda, och 
behöver få öva även på situationen att vara på en instrumentlektion. Han menar 
vidare att det är viktigt att lära eleverna metoder för hur de övar så att de efter 
skoltiden kan fortsätta att vara sina egna lärare i ett livslångt lärande. Dag betonar 
också vikten av att eleverna måste spela och skapa för att det är kul, men att de 
samtidigt måste få metoder för när de ska öva och förbättra någon specifik del av 
sitt spel. Anders anser att eleverna måste nå en viss speltekniskt nivå för att kunna 
arbeta effektivt med de övningsprogram som han hjälper vissa elever med som ett 
steg i att ge dem struktur i sitt övande. Skalor, arpeggion och vissa andra teoretiska 
och speltekniska aspekter måste ha internaliserats för att ett övningsprogram ska 
fungera på ett meningsfullt sätt. I många fall saknas de kunskaperna hos de elever 
Anders möter idag. Det kan av naturliga skäl vara lite svårt för de intervjuade 
lärarna att ha en klar uppfattning om hur eleverna strukturerar sitt digitala material 
och lärande utanför elgitarrlektionerna. 
 
 
Samtliga lärare använder digitala plattformar för omdömen och betygsättning. De 
plattformar som används varierar mellan de olika skolorna, och har beslutats om 
centralt på respektive skola.  
Angående om lärarna var medvetna om att digitala verktyg nämns i 
kunskapskraven i GY11 (Skolverket 2011) var bara en av informanterna 
omedveten om detta. I det fallet använder denne ändå ett flertal av dessa verktyg i 
sin undervisning, som Spotify och YouTube. Dag upplevde också en ökning av 
användningen av digitala verktyg på sin skola efter lanseringen av GY11 
(Skolverket 2011). 
Alla lärarna har fått tjänstedatorer av sina arbetsgivare, däremot varierar det 
gällande vilken mjukvara som skolan tillhandahåller. Detta kan också bero på 
vilken mjukvara som efterfrågas av respektive lärare. Ingen skola står för 
kostnaden för Spotify. 
 

5.15 Didaktiskt tematisering 
 

Här redovisas resultaten genom en didaktisk tematisering, vilket kan beskrivas som 
en tematisering av resultaten kopplat till lärande inom en undervisningskontext. 
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Detta för att vara till hjälp för läsaren att förstå hur resultaten kan kopplas till ett 
dagligt undervisningsarbete.  

 

5.15.1 Lektionsplanering, organisatoriskt 
 
Samma verktyg används till stor del i informanternas lektionsplanering. Skillnaden 
verkar vara att de två lärarna som använder Amazing Slowdowner verkar använda 
det digitala verktygets främst när de planerar inför en lektion, och inte under själva 
lektionstiden. Google Classroom är ett verktyg som används av Dag för att 
organisera material inför eller efter en lektion, och till viss del för att kommunicera 
med eleverna. 

 

5.15.2 Lektionstillfället 
 

På själva lektionerna verkar det vara Spotify, att filma med mobilen och YouTube 
som är de digitala verktyg som används mest frekvent. En tjänstedator är en 
förutsättning för att använda dessa verktyg och kan i sig själv ses som ett digitalt 
verktyg. Där verkar det inte finnas någon större skillnad mellan de olika 
ålderskategorierna, utan alla fyra informanter använder sig av flera digitala verktyg 
som en integrerad del av sin undervisning, om än i olika utsträckning 

 

5.15.3 Utvärdering, dokumentation och reflektion av 
undervisning 
 
Anders dokumenterar inte efter sina lektioner utan håller det i huvudet. Bosse och 
Calle antecknar med papper och penna direkt efter lektionen. Dag använder word 
dokument för sin egen dokumentation. Gemensamt för alla fyra informanter är att 
de skriver in omdömen och betyg i de digitala plattformar som används på deras 
respektive skola.  

 
5.15.4 Eget övande och musicerande  
 
I informanternas eget övande och musicerande används till stor del samma verktyg 
som för planering och under lektionerna, vilket talar för att de olika delarna att 
själv musicera, att planera inför lektioner och att genomföra undervisningen till 
viss del smälter samman. Här nämner också tre av lärarna att de också använder 
Logic och Pro Tools för att spela in egen musik på sin dator. Både för att arbeta 
med egna låtidéer och för att dokumentera. En intressant aspekt som lyfts i flera 
intervjuer är att oavsett om vi använder oss av ett digitalt redskap eller inte i vår 
övning och musicerande, så är det samma sinnen vi arbetar med, och för många 
digitala verktyg vi använder idag har det tidigare funnits andra verktyg som kunde 
utföra liknande funktioner. 
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5.15.5 För och nackdelar 
 
Mina informanter ser många fördelar med att använda digitala verktyg. Det har 
gjort deras undervisning smidigare och musik och annat material är nu 
lättillgängligt för både lärare och elever. De ser inga negativa aspekter med 
verktygen själva, utan det är hur de används i praktiken. Däremot upplevs det att 
det fortfarande finns fördelar med att använda mera traditionella 
undervisningsmetoder, såsom att använda notblad att läsa musik ifrån och att 
anteckna på. Tekniken går ju fort fram, men det är fortfarande inte så praktiskt att 
till exempel läsa noter eller en ackordskiss från en laptop och att vända blad, just i 
en undervisningssituation. Man kan se det som ett ”både och” perspektiv. Det som 
tjänar lektionens mål bäst är de verktyg som premieras på den aktuella lektionen. 

 

6 Diskussion 

”Hur upplever fyra erfarna elgitarrlärare användningen av digitala redskap inom 
elgitarrundervisningen på gymnasieskolans estetiska program? är min 
forskningsfråga, och också en sorts paraply för både de underliggande 
frågeställningarna och de frågor som informanterna i studien har svarat på. 

I studiens resultat del framkommer att alla fyra informanter använder av ett flertal 
digitala verktyg, både i planerandet, genomförandet och 
utvärderingen/dokumentationen av sin undervisning. Under lektionstillfällena 
används främst YouTube och Spotify. Amazing Slowdowner används också av två 
av lärarna, men då främst för planering inför undervisning. Notationsprogrammet 
Sibelius används till viss del av två av de intervjuade lärarna, men att notera musik 
för hand verkar vara den metod som förekommer mest frekvent. Informanterna 
använder också samma digitala redskap i sin egen övning och musicerande, och de 
olika rollerna glider till stor del in i varandra. Lärarna åläggs också av sina 
respektive skolor att använda olika digitala plattformar för omdömen och 
betygsättning. Vilka plattformar som används beslutas centralt. 

 

Samtliga intervjuade lärare är positivt inställda till att använda digitala verktyg och 
anser att det har gjort deras arbete smidigare på många sätt. Den teknologiska 
utveckling som har skett under den period som studien benämner som ”det nya 
digitala landskapet” verkar ha alltså ha inneburit positiva förändringar i hur man 
kan planera och genomföra elgitarrundervisning. Informanterna ser inga direkta 
negativa aspekter med verktygen, utan det är hur de används som är avgörande.  

Att filma och spela in audio med smartphones anses vara ett viktigt verktyg i 
undervisningen av flera informanter. Ur ett kulturpsykologiskt perspektiv kan en 
smartphone ses både som ett sociokulturellt och ett medierande verktyg i en 
musikkulturell kontext. Ett verktyg som man dessutom kan förutsätta att alla elever 
har tillgång till. Enligt Internetstiftelsen i Sverige har 99 % av högstadieeleverna 
och 98 % av gymnasieeleverna idag tillgång till en smart mobil (Internetstiftelsen i 
Sverige 2016b).  Enligt samma källa har också 99 % av gymnasieelever tillgång till 
mobilt internet, det vill säga utanför hemmet eller skolan. Smartphones är ett hett 
debattämne inom skolans värld idag, och ses ofta som något negativt i en 
skolmiljö. Inom den elgitarrundervisningsform som undersöks i studien, som oftast 
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sker individuellt eller i liten grupp, ses de däremot som ett viktigt verktyg och en 
tillgång. Här är alltså kontexten en avgörande faktor Så länge det finns regler och 
överenskommelser för hur och när de smarta mobiltelefonerna används är de en 
tillgång. Sedan kan individuella lärare känna olika grad av hur bekväma de är med 
att bli filmade, men alla ser det som ett tecken på intresse hos eleverna.  
 

Hur jag som pedagog kan implementera digitala redskap i min undervisning för att 
öka min flexibilitet som pedagog, och därigenom maximera mina elevers 
utveckling, är ett ämne som intresserar mig. Digitala redskap och utvecklingen 
inom musik-teknologi har också varit ett återkommande diskussionsämne i bred 
bemärkelse mellan mig och mina lärar- och musikerkollegor. Efter att genomfört 
den här studien har jag ökat min förståelse för hur dessa digitala verktyg kan 
användas i min egen praktik. Det har även varit värdefullt att bli mera medveten 
om hur erfarna gitarrlärare resonerar kring verktygens för och nackdelar. Att sedan 
samhället i stort och även den svenska skolan går mot ett ökat inslag av 
digitaliserat lärande och användande av digitala verktyg kan knappast ha undgått 
någon. 99,5 % av de som jobbar i skolan eller undervisningsbranschen använder 
internet (ISS 2016b) Det påverkar oss i våra dagliga liv, våra klassrum och 
självfallet även hur vi undervisar i elgitarr. I takt med att lärarkåren föryngras bör 
också de eventuella skillnader som kan finnas mellan de generationer som beskrivs 
av Prensky som ”digitala infödingar” och ”digitala invandrare” utjämnas, även om 
den processen kommer att ta tid.  

 

As Digital Immigrants learn – like all immigrants, some better than others – 
to adapt to their environment, they always retain, to some degree, their 
“accent”, that is their foot in the past. (Prensky 2001, s. 3) 

 

Prensky menar alltså att det alltid kommer att finnas tydliga skillnader mellan de 
yngre generationer som har fötts in i den digitala världen jämfört med de äldre som 
har tagit till sig den nya teknologin i ett senare skede. Här kan jag själv se en 
skillnad mellan de lärare som jag dagligen möter på de skolor där jag är verksam. 
Jag kan i de flesta fall tydligt placera in mig själv i den generation som kan sägas 
ha ”hamnat mitt emellan” digital inföding och digital invandrare. Vissa äldre 
kollegor använder sig inte av dator eller digitala verktyg överhuvudtaget i sin 
undervisning, medan andra yngre kollegor är snabbare än jag med att integrera 
smartphones och andra digitala redskap i sin undervisning på ett självklart sätt. 

En intressant aspekt som lyfts angående hur informanterna använder digitala 
redskap i sin egen övning och sitt eget musicerande är att digitala verktyg har gjort 
det enklare att spela till bakgrundsmusik, att hitta inspirerande videos på internet 
och att finna musik, men att verktygen har funnits tidigare också. Bakgrundsmusik 
att spela till, eller backingtracks, fanns redan på vinyl. Gitarrvideos fanns på VHS-
kassett, och möjlighet att sakta ner audio för att lättare kunna transkribera eller lära 
sig ny musik fanns också tidigare. Till exempel fanns Ibanez RP100 som gjorde det 
möjligt att sakta ner tempot på ett kassettband för att underlätta inlärning. Men 
digitaliseringen av dessa hjälpmedel har gjort dem både billigare och mer 
användarvänliga. 
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Gällande frågan om eleverna själva förväntas anteckna vid lektionstillfället tolkar 
jag det som att Anders och Bosse helst delar ut ett notblad som eleven, och ibland 
de själva, antecknar relevant information på. För Calle och Dag spelar mediet 
mindre roll, har man till exempel en iPad att läsa noter ifrån så går det lika bra som 
ett notpapper. Dag lyfter här frågan om man verkligen antecknar på en iPad på 
samma sätt som ett notblad? Det är möjligt att teknologin, och vilken teknologi 
man har tillgång till i stunden sätter vissa begränsningar för vad som blir praktiskt i 
en undervisningssituation. Här kan det göras en tydlig koppling till det 
kulturpsykologiska perspektivet som gör gällande att kunskap alltid förmedlas via 
kulturella verktyg (Backman Bister 2014, s. 50). Valet av verktyg påverkar både 
vilken kunskap som förmedlas och vilken som inte gör det.  

Eftersom att kunna hantera digitala verktyg också nämns i kunskapsmålen för det 
estetiska programmet i GY11 (Skolverket 2011, s. 43) gör också att vi måste 
förhålla oss till dem. Endast en av de intervjuade lärarna var inte medveten om att 
digitala redskap nämns i GY11 (Skolverket 2011, s. 43), fast denne använder ändå 
digitala verktyg inom sin undervisning. I Dags fall tyckte han sig även se en tydlig 
ökning av användandet av dessa verktyg på sin skola efter att de skrevs in i 
kunskapsmålen. 

En aspekt som diskuterades är skillnaden mellan att lära sig något genom att titta 
till exempel på en YouTube lektion, och att interagera med en lärare i en 
lektionssituation. Enligt Dag är mycket av den kunskap som överförs mellan lärare 
och elev under en instrumentlektion en tyst kunskap som inte alltid verbaliseras. 
Enligt min erfarenhet kan kunskap överföras genom att elever härmar sin lärares 
spel, frasering och teknik i en samspelssituation. Inlärningen sker i ett flöde och 
kan ses som en form av musikaliskt kommunikation. Filtrerat genom Vygotskijs 
tanker om den proximala utvecklingszonen kan samspelet mellan lärare och elev 
här ses som ett sätt att ta eleven till den utvecklingsnivå där inlärning sker 
effektivast. Här utgör också läraren skillnaden mellan vad eleven hade kunnat lära 
sig på egen hand och tillsammans med en mera erfaren person (Partanen 2007, s. 
52). Den här delen tror jag också kan vara svårare att uppfatta och få med sig 
genom att bara ta in informationen visuellt (och i viss mån via gehöret) för de flesta 
elever, till exempel via YouTube. Interaktionen med en lärare som kan ge feedback 
och hjälpa längs vägen ser jag som en avgörande skillnad.  

 
Däremot finns möjligheten att ta lektioner via Skype, eller andra liknande digitala 
plattformar, där man kan interagera med läraren, även om det inte går att spela 
tillsammans i realtid. Vissa nätbaserade gitarrskolor har som en del av kursen att 
eleverna skickar in videor på sitt spel som läraren tittar på och ger feedback till 
eleven. Att ta lektioner via Skype har varit möjligt en längre tid, men det är först nu 
som Calle själv har börjat träffat elever som har nått en hög nivå i sitt spel och 
nämner att de har studerat för lärare via Skype.  En elev som sökte till Calles skola 
nämnde till exempel en amerikansk gitarrist i New York som han har studerat för 
just via Skype som sin huvudsakliga instrumentlärare. 
 
Angående de nya elevernas förkunskaper och övningsstrategier upplever tre av 
informanterna att de kunde se en generell sänkning av elevernas speltekniska 
förmåga och teoretiska kunskaper. De flesta behöver också mera hjälp med att 
organisera sitt material och övande, och att strukturera sitt lärande. Mindre 
barnkullar som har sökt till gymnasiet på senare år, fler gymnasieskolor som 
erbjuder estetiska program, och att mycket av elevernas tid går åt till att vara 
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uppkopplad på nätet lyfts som möjliga orsaker. Det ryms inte inom den här 
undersökningen att gå in djupare på vad orsakerna är, och om det de facto stämmer, 
utan detta nämns endast som en intressant observation som har framkommit i 
intervjuerna. 

 
Det Calle nämner angående att elever som är uppkopplade väldigt mycket kan ha 
svårt att finna sitt fokus och att det kan ha en negativ effekt på deras övning stöds 
också av Anders. Anders vinkling är mera ur perspektivet att eleverna kan ha svårt 
att se skillnad på att till exempel se på en YouTube video där någon instruerar ett 
visst moment, till att själv kunna utföra det på sitt instrument. När Anders frågade 
en elev om denne hade övat på en viss uppgift fick han till svar […] ”jag har kollat 
på det, jag vet hur det ser ut”. Anders svarade ”Jamen har dina fingrar testat det 
då?”. Det verkar alltså som att vissa elever kan förväxla att observera och ”förstå” 
ett visst moment, till att själv kunna internalisera och externalisera kunskapen på 
sitt instrument i en musikalisk situation (Backman Bister 2014, s.53).  
 
Bosse nämner att den stora mängd material som finns på internat ibland kan kännas 
avskräckande och kan ha som effekt att eleverna kan få svårt att fokusera sitt 
lärande. Han upplever även de har mera ”bråttom”, och kanske inte alltid ger sig 
själva den tid som krävs för att komma in i materialet på djupet. Den tanken stöds 
också av Kristoffer Toths i dennes undersökning av fyra gitarrlärares syn på 
användning av digitala verktyg och sociala medier, där tre av fyra informanter 
tycker sig se en försämring av elevers tålamod och förmåga att just fokusera sitt 
övande och se inlärning i ett längre perspektiv (Toth 2015, s. 27).  
 
Dag har observerat att många elever har haft YouTube som en viktig källa för 
inlärning, och att de har förlitat sig mycket på just visuell input när de har lärt sig 
att spela. I studien framkommer också åsikten att elevernas inlärning sker alltmer 
visuellt, och att användandet av gehör och förståelsen för vissa teoretiska samband 
kan vara lätta att missa för elever som själva lär sig från internet. Efter att ha 
utvärderat att antal lektionsvideor på YouTube kommer Berg Andersson fram till 
att YouTube videor kan vara ett bra komplement till att studera för en gitarrlärare, 
men att de ofta är för bristfälliga för att kunna vara enda resurs för att lära sig att 
spela (Berg Andersson 2009, s. 28). De videor som studerades fokuserade också 
mer på just visuell input än på auditiv.  
 
Det är min bedömning att vi i framtiden kommer att få se mer av digitala verktyg 
inom skola och inom elgitarrundervisning. I studien framkommer att dessa verktyg 
ses som en tillgång inom elgitarrundervisningen på gymnasieskolans estetiska 
program av de intervjuade lärarna. Jag anser att det är viktigt att som lärare hålla 
sig uppdaterad inom detta expansiva fält för att kunna vägleda eleverna på bästa 
sätt. Att se till att dessa verktyg och den stora mängd information som finns 
tillgänglig på internet blir till en ”hjälp”, och inte en ”stjälp” för våra elever.  
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Efter att ha genomfört studien tycker jag att valet att använda kvalitativa 
forskningsintervjuer som metod tjänade syftet väl. Även det kulturpsykologiska 
perspektivet upplever jag som rätt val för denna undersökning. 
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Med tanke på att samtliga informanter är män så kan frågan lyftas varför inga 
kvinnor tillfrågades att delta i studien. Det hade varit intressant och önskvärt att 
även kunna jämföra den inkomna empirin ur ett genusperspektiv, men deltagarna 
valdes ut strategiskt just för deras långa erfarenhet av att undervisa i elgitarr vid det 
estetiska programmet på gymnasiet, och mitt stora nätverk till trots, i alla fall i 
mellan Sverige, känner jag inte till några kvinnliga elgitarrister som undervisar i 
elgitarr på gymnasiet. Detta skulle kunna utgöra grunden för en annan 
forskningsfråga och studie. 
 
Det jag framför allt ville med denna intervju-studie var att fördjupa min förståelse 
för hur erfarna elgitarrlärares upplevelser och attityder gällande digitala verktyg 
inom sin undervisning på gymnasieskolans estetiska program. Det målet tycker jag 
har uppfyllts, och förhoppningsvis kan denna uppsats vara till hjälp för andra 
elgitarrlärare i framtiden. 
 

4.2 Förslag för vidare forskning 
 

En tanke som genast slog mig när jag bestämde mig för mitt problemområde var att 
utöka gruppen av intervjuade gitarrlärare med två gitarrister i tjugoårsåldern som 
representanter för ”digitala infödingar”, men med tanke på det tidsspann som jag 
själv i studien definierar som ”det förändrade digitala landskapet” inte har funnits 
längre än cirka 8-9 år, så har ju inte den generationen hunnit bli elgitarrlärare inom 
det estetiska programmet än. Det hade också varit intressant att få med två 
gitarrlärare som är i 30-årsålderna och då är ca 10 år yngre än jag och de två 
intervjuade som representerar min generation. I diskussioner med vänner och 
kollegor som kan ses som åldersmässiga representanter för denna generation har 
jag däremot sett att deras väg in i musiken inte har varit så annorlunda från min 
generation rent utbildningsmässigt. Det är också mindre troligt att de har hunnit få 
den undervisningserfarenhet inom just gymnasiet som jag eftersökte för min studie. 
De gitarrister jag talade med ur den ålderskategorin lade också grunden i sitt spel 
innan YouTube och smartphones, eller åtminstone innan dessa verktyg var så 
vanligt förekommande. Även uppsatsens omfattning begränsar mig när det gäller 
hur många jag kan intervjua. Jag tycker att det skulle vara intressant att om cirka 
åtta till tio år jämföra den äldre generationen gitarrärare med en yngre generation 
som sannolikt har haft dessa digitala verktyg som en naturlig del i deras 
musikaliska liv sedan de var nybörjare. Den generation som utan tvekan skulle 
kunna beskrivas som ”digitala infödingar”. Det bör också vara den generationen 
som nu utbildar sig till framtidens lärare. 

 

I föregående del lyfts genusfrågan som hastigast. Samtliga informanter i den här 
studien är män, vilket väcker frågan hur fördelningen manliga och kvinnliga 
gitarrlärare ser ut i Sverige, inte bara på gymnasienivå.  Jag har bara mött fyra 
kvinnliga gitarrlärare under min nu ganska långa undervisningskarriär på fem 
kulturskolor och fyra musikestetiska program. Jag har heller inga kvinnliga 
gitarrkollegor på de skolor jag undervisar på i dagsläget. Där finns många frågor att 
undersöka för framtida forskning. 
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Bilaga - Intervjufrågorna 
 
1. Hur använder du dig av digitala verktyg (såsom YouTube, Amazing 
Slowdowner, Sound Cloud, Guitar Pro, Garageband, smartphones och Spotify) i 
din undervisning idag? 

2. Upplever du att du ser förändringar hos förkunskaperna och övningsstrategierna 
hos de elever som du möter på det estetiska gymnasiet idag, jämfört med för cirka 
8-9 år sedan? 

3. På vilket sätt använder du dig av digitala verktyg i ditt eget övande och 
musicerande? 

4. Vad tycker du kan vara positivt med digitala verktyg i en 
undervisningssituation? 

5. Vad tycker du kan vara negativt med digitala verktyg i en 
undervisningssituation? 

6. Anser du att det kan finnas fördelar med ett mera traditionellt sätt att undervisa, 
där man använder notblad, spelbok, ”anteckna själv” (enligt mig kan klingande 
exempel, audio, ingå även i det som jag i undersökningen definierar som en 
traditionell undervisningssituation)? 

7. Är allt lektionsmaterial och information förberett av dig inför en lektion eller 
förväntas eleverna också anteckna och dokumentera själva, till viss eller stor del? 

8. Får dina elever något material i digital form på lektionerna, till exempel 
backingtracks, mail med noter eller tabulatur eller kanske länkar till lektioner och 
dylikt på internet? 

9. Har du en uppfattning om hur dina elever organiserar/strukturerar sitt lärande 
och undervisningsmaterial, både när det gäller material i fysisk- och digital form, 
som de får på dina lektioner? 

10. Vad känner du inför att elever kan vilja filma eller spela in audio på 
lektionerna? 

11.  Vilka verktyg använder du för dokumentation och reflektion efter dina 
lektioner? 
 
12. Hur förhåller sig du dig till GY11 och kunskapskraven där bland annat digitala 
verktyg nämns? 
 
13. Vilka digitala verktyg tillhandahåller arbetsgivaren och vilka har du själv 
betalat för? 
 

 

 



 

 

 


