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Sammanfattning 

Skapande i olika former är något som vi människor hållit på med under en lång 
tid. Att skapa musik är också något som musikundervisningen i skolan ska syfta 
till. Så väl skolan som samhället håller på att digitaliseras allt mer vilket lett till 
att skapandet i musikundervisningen numera ofta sker med iPads. Så är 
åtminstone fallet på den skolan som jag besökt i Stockholm där jag intervjuat tre 
elever i årskurs 9 i en fokusgrupp. Målet med intervjun var att få en djupare 
inblick i elevernas tankar och upplevelser kring musikskapande med iPad. Syftet 
med denna studie är således att undersöka hur elever i årskurs 9 upplever iPad 
som musikskapande verktyg. Via en kvalitativ forskningsmetod har 
datainsamlingen från fokusgruppen analyserats utifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv. Resultaten pekar på att eleverna till övervägande del upplever iPad 
som positivt och att det är ett självklart redskap att skapa musik med. Dock visar 
resultaten att användandet av iPad minskar möjligheten att samarbeta i 
musikskapandet och att grupparbeten är svåra.      
 
Nyckelord: iPad, digitala verktyg, garageband, grundskola, utbildning, 
musikundervisning 
 

Abstract 

To create in different forms is something that humans has been doing for a long 
time. To create music is also something that music education in school should aim 
for. The fact that school as well as the society is in a process of being digitizing 
the creative momentum i music education nowadays often happens through an 
iPad. At least that is the case on the school I visited in Stockholm where I made 
interviews with three students in ninth grade in a focus group. The reason for 
doing this interview was to get a deeper insight into the students thoughts and 
experiences of creating music with an iPad. The purpose of this study is 
accordingly to look into the students experiences of using iPad as a tool for 
creating music. Through a qualitative research data has been collected from the 
focus group and later on been analysed with a hermeneutic perspective. The 
results illustrates that the students predominantly experiencing iPad in a positive 
way and that it is a abvious choice of tool to create music with. But, the results 
also shows that the use of iPad reduces the possibility to cooperate when creating 
music and that teamworks are complicated.   
 
Keywords: iPad, digital tools, garageband, elementary school, education, music 
education 
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1. Inledning 

Läsåret 2015/2016 arbetade jag för första gången som musiklärare på 
grundskolan. Åren innan hade jag arbetat som frilansmusiker, komponerat 
musik samt undervisat barn och ungdomar i trummor och gitarr. Att nu få 
chansen att arbeta som musiklärare på grundskolan kändes inspirerande och 
jag var nyfiken på att prova mina musikaliska och pedagogiska erfarenheter 
i detta, för mig nya sammanhang. Jag satte mig ner och läste kursplanen för 
musik och försökte få en överblick över vilka moment som skulle läras ut i 
musikämnet. I det centrala innehållet hittade jag begreppet ”digitala 
verktyg” för ljud- och musikskapande (Skolverket, 2011). Något som för 
mig var ett spännande område.  

Att arbeta med digitala verktyg i undervisningen har pågått sedan en tid 
tillbaka. Enligt min erfarenhet och uppfattning hör det inte till 
ovanligheterna att elever får en egen dator eller pekplatta1 av skolan de går 
på. På skolan där jag arbetade hade eleverna i högstadiet en egen iPad2. Jag 
förstod snabbt att detta var ett verktyg som kunde vidga den pedagogiska 
inriktningen, öka möjligheten att individanpassa musikundervisningen samt 
underlätta för det kreativa, musikaliska utforskandet. I musikämnet skedde 
lärandet med hjälp av applikationen Garageband3, som medföljer gratis i 
alla iPads och möjliggör för just musikskapande. Att skapa, bearbeta och 
producera musik, att prova och omprova olika musikaliska idéer samt få en 
överblick över hur ett musikaliskt stycke kan se ut är bara några fördelar 
Garageband för med sig. Dessa är också aspekter som är högst relevanta för 
utvecklingen av elevernas musikaliska kunskaper och något som jag skulle 
vilja genomsyrade min undervisning.      

Att man som lärare har kunskaper kring hur iPaden kan användas för att 
främja musikundervisningen är för mig en självklar faktor för ett 
framgångsrikt lärande. Med detta menar jag att det dels bör finnas ett väl 
genomtänkt pedagogiskt syfte med användandet av iPad, men även tekniska 
förkunskaper om de olika funktioner som finns samt vana kring hur man 
manövrerar en iPad. En annan viktig aspekt är att förstå lärandet utifrån 
elevernas perspektiv. Att få en inblick i deras upplevelser av skapandet med 
iPad är något som jag menar fördjupar lärares kompetens och förståelse 
inom digitalt lärande. Detta skulle i sin tur också leda till högre kvalité på 
undervisningen. Under läsåret 2015/2016 hann jag aldrig få denna djupare 
inblick i hur eleverna upplevde iPaden i undervisningen. Därför kvarstod en 
del frågor som jag inte hann få besvarade. Hur upplevde egentligen eleverna 
iPaden som verktyg för musikaliskt skapande och hur effektivt var den för 
elevers musikaliska utveckling? Även om jag är övertygad om att iPadens 

 
1 I denna text används begreppet pekplatta som ett samlingsbegrepp för de pekplattor som 
inte är tillverkade av företaget Apple.   
2 Pekplatta tillverkad av företaget Apple 2 Pekplatta tillverkad av företaget Apple 
3 Program för musikproduktion och digital ljudredigering utvecklat av Apple 
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möjligheter kan bidra till ökad kvalité i undervisning, garanterar inte det att 
elevernas kunskaper utvecklas på bästa möjliga sätt. Hur skulle mina 
didaktiska överväganden se ut om jag kunde förstå elevernas upplevelser 
bättre? Detta är tankar som följt med mig genom min lärarutbildning men 
som jag ännu inte haft möjligheten att utforska. I och med detta arbete ser 
jag en chans att kunna fördjupa mig i och skaffa mig en uppfattning av 
elevernas perspektiv av iPad som musikskapande verktyg. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att få en djupare inblick i hur elever i årskurs 9 
upplever iPad som musikskapande verktyg. För att uppnå syftet blir de 
centrala frågorna för min undersökning: 
 

• Vilka egna tankar om och upplevelser av skapande med iPad har 
eleverna?  

• Hur upplever elever skapandet med iPaden i relation till traditionella 
instrument?  

• Hur upplever elever arbetsprocessen när de skapar musik med iPad? 

• Hur påverkas elevernas individuella och kollektiva arbetssätt av 
musikskapandet med iPad?   

• Kan eleverna förvekliga sina idéer när de skapar musik med iPad? 

 
Genom dessa frågeställningar formuleras min övergripande forskningsfråga:  

Hur upplever elever i årskurs 9 iPad som musikskapande verktyg? 

1.2 Bakgrund 
Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle (Gullö, 2010) där utvecklingen 
inom informationstekniken (IT) går med rasande fart. Nya digitala prylar 
lanseras på löpande band och människors konsumtion av dessa produkter 
förändrar också det samhället vi lever i. Det som sker i samhället måste 
skolan förhålla sig till och därför behöver lärare och rektorer förstå hur barn 
och ungdomars intresse och behov påverkas av den digitala miljö de växer 
upp i. Det som skolorna bestämmer sig för att göra blir först relevant när det 
betraktas i ett vidare perspektiv, nämligen vad samhället vill uppnå genom 
att investera i utbildningen av våra barn och ungdomar (Bruner, 2002).  

Min uppfattning är att dagens elever, i och med olika mobila enheter, 
ständigt kan inhämta ny information och kunskap, både i och utanför skolan. 
Det är också något som jag anser måste avspegla sig i hur det pedagogiska 
arbetet ska se ut. Det traditionella sättet att undervisa på håller på att 
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utmanas av ny teknik. Frågan är hur de olika alternativen påverkar vilka 
kunskaper och färdigheter eleverna lär sig.  
Idag är IT-användningen så pass implementerad i den svenska skolan att 
lärare snart inte har möjligheten att välja bort alternativet att integrera 
digitala verktyg i undervisningen. I oktober 2017 beslutade Sveriges 
regering att läroplanerna skull revideras och förtydligas med avsikten att 
stärka elevernas digitala kompetens. Målet för regeringen är att Sverige ska 
bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I den nya 
lydelsen stod bl.a. 

 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet 
att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges 
möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 
teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna 
värdera information 
(https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb9530
2f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf) 
 

 
Isak Skogstad arbetar som högstadielärare och frilansskribent. Han skriver i 
sin artikel ”Kasta ut datorerna från klassrummen” (Skogstad, 2017) att 
”…allt större mängd evidens indikerar att teknik i skolan gör mer skada än 
nytta”. Skogstad skriver även att:  
 
           Skolan ska enligt lagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Trots att man starkt kan ifrågasätta den vetenskapliga grunden för tekniska 
prylar i klassrummet är Sverige ett av de länder där såväl tillgången till och 
användning av datorer i skolan är som störst i hela OECD.  
(http://www.gp.se/ledare/isak-skogstad-kasta-ut-datorerna-fr%C3%A5n-
klassrummen-1.4369549) 

 

Det som Skogstad skriver i sin artikel är intressant att ställa i relation till 
2017 års reviderade läroplan samt till de resultat som denna studie 
presenterar längre fram. 
 

1.2.1 Kort om iPad 

Surfplattan iPad lanserade av företaget Apple under andra kvartalet 2010. 
Precis som många andra stora IT-företag har Apple medvetet riktat in sig 
mot institutioner inom utbildning. Faktum är att skola och utbildning har 
varit en av de viktigaste marknaderna för IT-industrin (Säljö & Linderot, 
2002). Två år efter Apples lansering började svenska skolor använda iPads i 
undervisningen. Stockholms stad gjorde 2012 ett testförsök där 2285 iPads 
delades ut till 13 skolor (Hylén, 2013). Avsikten med denna undersökning 
var att utvärdera iPadens effekter på elevernas lärande. Undersökningens 
resultat visade bl.a. att iPads generellt hade en positiv effekt på elevers 
motivation, samarbete, kommunikation och visualisering. I musikämnet 
visade resultatet på att eleverna blivit betydligt bättre på att analysera musik 
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och att möjligheter som att sampla4, bearbeta, laborera med ljud samt spela 
in sin egen röst möjliggjorts tack vare anpassande applikationer som 
Garageband. 

 

1.2.2 Kort om Garageband 

Garageband är en kostnadsfri applikation som ingår när man köper en iPad. 
Med applikationen kan man bl.a. skapa, bearbeta och producera musik. Den 
har utvecklats av Apple och är kompatibel med deras programvara iOS 
(https://www.apple.com/se/ios/garageband/). Garageband är utformat på ett 
sätt som inte kräver särskilda musikaliska kunskaper, vilket gör det möjligt 
för alla att utforska musikskapande. 
Då syftet med min undersökning är att få en inblick i elevers upplevelser av 
iPad som musikskapande verktyg, kommer jag integrera begreppet 
Garageband i begreppet iPad. Skapandet sker således i en iPad via 
applikationen Garageband.  

2. Metod 

Jag har besökt en skola i Stockholmsområdet där elever i årskurs 9 haft till 
uppgift att tonsätta texter med hjälp av iPad. Att fokus för denna uppgift 
ligger i att skapa musik till en text är dock inte det primära objektet för min 
undersökning och således inte intressant i sammanhanget. Jag är mer 
intresserad av själva skapandeprocessen och hur iPad som verktyg upplevs 
av eleverna, oavsett om målet är att tonsätta en text, komponera musik till 
en dans etc.  

2.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ inriktad forskning möjliggör en djupare förståelse kring ett 
fenomen. Denna form av intervju ger forskaren möjligheten att upptäcka 
och identifiera ämnen från den levda vardagsvärlden och från de 
intervjuades egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag ser därför 
kvalitativa intervjuer som en lämplig metod för den empiri som kommer 
ligga till grund för mitt resultat. 

2.2 Fokusgrupp 
Jag har valt att intervjua tre elever i årskurs 9 på en skola i 
Stockholmsområdet. Istället för att göra intervjuerna enskilt har jag i samråd 
med eleverna valt att göra intervjun gemensamt i en så kallad fokusgrupp. 
Fokusgrupp är en kvalitativ forskningsmetod som kan användas för att 
 
4 Sampla innebär att man spelar in ett digitalt ljud som sedan kan spelas upp via t.ex. en 
synthesizer eller sampler.      
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studera innehåll, det vill säga gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, tankar, 
uppfattningar och argument kring ett ämne (Wibeck, 2010). I praktiken 
samlar forskaren en grupp människor för att diskutera ett givet ämne som 
forskaren själv bestämt. Samtalet leds av en moderator som tydligt 
presenterar forskningsfrågan och sätter igång diskussionen. Intervjuformen 
är ostrukturerad, vilket betyder att intervjupersonerna i så stor utsträckning 
som möjligt talar och interagerar med varandra och inte med moderatorn 
(Wibeck, 2010). En ostrukturerad intervju innebär en låg grad av styrning 
från moderatorn som bara i nödvändiga situationer, presenterar nya aspekter 
i ämnet för att hålla diskussionen vid liv. Målet är att deltagarna ska kunna 
föra en fri diskussion och att forskarens analyser grundar sig i deras 
upplevelsevärld.      

2.3 Urval av informanter och skola 
För denna undersökning har det varit nödvändigt att välja elever med så 
högt betyg som möjligt i ämnet musik. Detta för att minimera risken att 
bristande musikaliska kunskaper ska stå i vägen för elevens tankar och 
reflektioner och därmed vår intervju. Ett högt betyg skulle också innebära 
ökad chans att eleven kan verbalisera sina musikaliska tankar och idéer i på 
ett sätt som skulle vara gynnsamt för undersökningens resultat.  

Valet av skola är ett så kallat strategiskt val och har gjorts utifrån det 
kriterium att skolan använder iPad i undervisningen och har gjort det sedan 
2011. Skolan medverkade även i Stockholm stads iPad-projekt 2012 
(http://ipad.arstaskolan.se/) där skolan och eleverna gavs möjlighet att med 
hjälp av iPads utveckla nya pedagogiska metoder. I denna satsning ingick 
även det så kallade 1-till-1 projektet, vilket innebar att alla elever och lärare 
fick en iPad var.  
Eleverna på skolan har med andra ord inte bara erfarenhet av att ha arbetat 
med iPad under mer än halva skoltiden, de har även under flera år rört sig i 
en skolmiljö som genomsyrats av höga ambitioner om ett ökat digital 
lärande.   

2.4 Genomförandet av intervjun 
Informanterna kontaktades och tillfrågades via mail (se bilaga 1) där jag 
tydligt och konkret förklarade syftet med arbetet och varför de kontaktats. I 
samråd med deras musiklärare, som även han kontaktades och informerades 
om mitt arbete via mail, organiserades intervjuerna så att de sammanföll i 
anslutning till en musiklektion. Intervjun med fokusgruppen pågick i 30-40 
minuter och skedde i skolans musiksal. Ett rum med goda förutsättningar för 
en intervju och en miljö där informanterna kände sig hemma. Informanterna 
placerades i en triangulär form och diskuterade med varandra medan jag satt 
vid ett eget bord någon meter bort. Syftet med denna fördelning var att 
optimera chanserna för diskussionen att utgå ifrån deras tankar med så lite 
påverkan av mig som möjligt. För att dokumentera datainsamlingen 
spelades samtalet in med mobiltelefon och dator.  
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2.4.1 Transkribering av intervju 

Transkriptionerna av ljudinspelningarna gjordes ordagrant där så mycket 
ljud, skratt och hummanden som möjligt skrevs ut. Tack vare ett 
datorprogram som kunde spela upp samma sekvens om och om igen, kunde 
jag identifiera fler detaljer än vad jag tidigare upptäckt. För att illustrera 
olika stämningar och beteenden använde jag mig av dessa 
utskriftskonventioner5 i min transkribering: 

• -	 	 							avbrott,	när	någon	avbryter	
• ,	 	 							mikropaus	
• (1s)	 	 							paus,	räknat	i	sekunder	
• VERSALER	 							Betoning	av	ord	
• Kursivt	 							Betoning	av	mindre	grad	än	VERSALER	
• Understrykningar								Samtidiga	talar	
• (J)		 			 							Personen	som	talar	skrattar	
• (JJJ)	 							Alla	informanter	skrattar	

 

Dessa nyanser blev betydelsefulla för den kommande analysen där jag 
utifrån mitt hermeneutiska perspektiv tolkat elevernas kommunikation och 
interaktion samt hur de reagerat på varandras åsikter. Utifrån detta 
kategoriserades det som var mest relevant för undersökningens 
frågeställningar och sedan reviderades texterna till en mer lättläst form. 
Undersökningens frågeställningar blev också till teman där analysen av 
intervjun senare redovisas.  

2.5 Etiska förhållningssätt 
På grund av att intervjupersoner inte är myndiga har jag via mail (se bilaga 
2) haft kontakt med respektive persons vårdnadshavare och erhållit 
samtycke för denna intervju. Samtycket gäller även för den inspelning som 
kommer ske under själva intervjun. Detta styrks också i en 
samtyckesblankett som varje intervjuperson skrivit under (se bilaga 3). 
Information gavs även kring hur detta arbete kommer offentliggöras samt 
rätten och möjligheten att vara anonym. Eleverna i fokusgruppen har inte 
valt att vara anonyma men för att säkerställa att detta inte upplevs som 
problematisk i framtiden har jag ändå valt att använda mig av fiktiva namn i 
denna studie.  
Dessa etiska överväganden har gjorts utifrån Vetenskapsrådets skrift 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
5 Utskriftskonventionerna är delvis hämtade från Jan Trost bok kvalitativa intervjuer 
(Trost, 2010). Symbolerna som illustrerar skratt har jag själv hittat på. 
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2.6 Hermeneutik  

I bearbetningen och transkriberingen av mina intervjusvar har jag valt att 
tillämpa ett hermeneutiskt förhållningsätt. Hermeneutik innebär läran om 
tolkning och tillämpades ursprungligen vid tolkningar av bibliska texter.   
Numera är hermeneutik en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar 
och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel 
& Davidson, 2011). Hermeneutiken har i modern tid varit starkt 
sammankopplad med kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och med 
en forskarroll som är öppen, ”subjektiv och engagerad” (ibid.). Genom 
intentioner och avsikter som yttrar sig i språk, skrift och handling 
möjliggörs alltså tolkningar av och förståelse för människors livsvärden 
(ibid.). En hermeneutiker vill förstå helheten av det man studerar vilket 
innebär att forskarens tankar känslor och intryck skapar en bredare 
förståelse. Denna helhet eller så kallade holistiska uppfattning, ställs i 
relation till andra separata tolkningar i det studerade objektet och pendlar 
sedan fram och tillbaka för att slutligen ge en så fullständig förståelse som 
möjligt (ibid.).   

Inom hermeneutiken talar man ofta om den hermeneutiska cirkeln, vilket 
själva tolkningen sker igenom. All förståelse är relativ, vilket menas att 
delarna i en helhet tolkas utifrån helheten och tvärt om (Langemar, 2008). 
Förståelsen är också alltid relativ till sammanhanget som det tolkade 
befinner sig i, vilket innebär att det finns en cirkelrörelse mellan texten och 
kontexten (ibid.). Genom den egna förförståelsen och våra subjektiva 
förutfattade meningar kan en tolkningsprocess inledas. Denna process möter 
i nästa led nya idéer som i sin tur skapar nya tolkningar och förståelser för 
det studerade objektet. 
Då mitt primära intresse ligger i hur elever i årskurs 9 tolkar och upplever 
användandet av iPads som musikskapande verktyg, är det hermeneutiska 
perspektivet en relevant metod för mig att använda i syfte att besvara min 
övergripande forskningsfråga.  

Enligt Sandell (2013) kan hermeneutiken kort sammanfattas som tolkning 
av: 

• texters innebörd; - där texten i mitt fall är transkriptionerna av intervjuerna 
med fokusgruppen.  

• upplevelser; - i mitt fall elevernas upplevelser av iPad som musikskapande 
verktyg. 

• handlingar; - i mitt fall hur eleverna använder sig av iPad i undervisningen. 
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3. Tidigare forskning 

I denna del av studien kommer jag redovisa tidigare vetenskaplig forskning 
som är besläktad med mitt forskningsområde.  

iPaden lanserades 2010 (vilket i dagsläget är åtta år sedan) vilket innebär att 
omfattningen av forskningsrapporter inom ämnesområdet än så länge är 
relativt blygsam. Dock lever vi i en tid där iPads hypotetiskt skulle kunna 
köpas in till skolor över hela världen, vilket i sin tur sannolikt skulle öka 
behoven av mer kunskap. Enligt fil.dr. Jan Hylén, en av Sveriges mest 
framgångsrika inom området, börjar forskning kring iPads i utbildningssyfte 
allt mer komma med positiva resultat (Hylén, 2013).     
Som jag tidigare nämnt gjorde Stockholms stad ett testförsök där drygt 2200 
iPads delades ut på 13 olika skolor. Utbildningsförvaltningen i Stockholms 
stad beslutade att själva utvärderingen av detta testförsök skulle göras av 
just Jan Hylén (ibid.). Att undersökningens resultat (som jag tidigare 
nämnde) blev så positiva berodde enligt Hylén dels på att startsträckan blev 
betydligt kortare för eleverna med iPad som pedagogiskt redskap. Andra 
resultat som var betydelsefulla i Hyléns utvärdering (Hylén, 2013) var 
lärarnas positiva inställning och elevers ökade motivation av att använda 
iPad i undervisning. Något som skulle visa sig vara i enlighet med många 
andra studier gjorda under samma tid.  
Handy och Suter (2011), Kinash, Brand och Mathew (2012) samt Angst och 
Malinowski (2010) lyfter samtliga i sina studier att iPaden har en ökande 
effekt på elevernas motivation. Liknande resultat visar sig även i Chou, 
Block och Jesness artikel från 2012 där de studerat pekplattor i skolmiljö. I 
denna undersökning är den empiriska basen liten då den utgörs av fyra 
lärare och 120 elever i åldrarna 14-15 år. Artikeln visar att lärarna upplevde 
det som enklare att introducera mer elevaktiva arbetsformer och att 
eleverna, tack vara att de la mer tid på sina skoluppgifter, också ökade sin 
digitala kompetens. Samtidigt visar studien att dessa positiva effekter 
förutsätter en hög grad av disciplin hos eleverna samt tydlig ledning av 
lärarna då sociala medier, spel och andra irrelevanta applikationer lätt 
fungerar som distraktioner.  
I Alyssa Moores doktorsavhandling (Moore, 2012) studerar hon ett 
pilotförsök med iPads i ett amerikanskt skoldistrikt. Den empiriska basen är 
återigen relativt liten då den utgörs av 41 deltagare. I undersökningen 
medverkar bl.a. IT-pedagoger och lärarutbildare och resultaten pekar på att 
iPads ses som ett positivt arbetsredskap och stöd för vuxna.    

I en annan studie gjord 2012 vid University of Hull publicerar fem forskare 
vid namn Burden, Hopkins, Male, Martin och Trala en rad positiva resultat 
vid användningen av iPads. I studien medverkar 365 elever i åldrarna 8-9 år 
och upp till 12-13 år i åtta skolor runt om i Skottland och än en gång visar 
sig motivation och intresse för skolarbetet vara centrala framgångsfaktorer 
vid användandet av iPad. Så väl lärare som elever fick egna iPads som de 
fick bruka både i skolan och utanför skolan. I skolan ökade bl.a. samarbetet 
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mellan eleverna, förmågan att uttrycka sin kreativitet samt deltagandet vid 
gruppdiskussioner. Utanför skolan bidrog det personliga ägandet av iPaden 
till ökad självständighet hos eleverna och medförde även ett ökat ansvar för 
det egna lärandet. Det visade sig även öka föräldrarnas engagemang, 
intresset och nyfikenhet för deras barns skolgång.  

Lärarna på de åtta skolorna upplevde iPadens tekniska förutsättningar som 
lätthanterliga och betydligt mer lättmanövrerade än en dator. Detta ökade 
också nyfikenheten kring det egna arbetet och hur nya möjligheter i det 
pedagogiska arbetssättet kunde skapas. I och med detta förändrades även 
lärarens syn på sig själv i sin lärarroll.  
I Anniqa Lagergrens avhandling ”Barns musikkomponerande i tradition och 
förändring” (2012) jämför hon hur barns musikkomponerande i åldrarna 9-
12 år på kulturskolan respektive grundskolan skiljer sig från varandra. 
Intressanta resultat från den avhandlingen är bland annat att den musik som 
barnen i grundskolan själva föredrar att lyssnar på går att spåra i deras 
musikpreferenser i musikkompositionerna. Med andra ord kopierar och 
kombinerar barnen delar av låtar som de själv föredrar att lyssna på. På 
kulturskolan bygger kompositionerna snarare på inspiration från den 
undervisning och det undervisningsmaterial som lärarna presenterar. 
Avhandlingen visar också på att barnen i grundskolan i inledningen av en 
skapandeprocess experimenterar mer med olika musikgenrer som till 
exempel rock, pop och schlager samt att de går in på Internet och lyssnar på 
musik på YouTube för att hitta inspiration. 
 

4. Analys 

I kommande analys redovisas den empiri som ska ge en djupare inblick i 
och förståelse för undersökningen. Analysen har gjorts med det 
hermeneutiska perspektiv som tillämpats på transkriptioner av 
rådatamaterialet från fokusgruppsintervjun. Därefter har rådatamaterialet 
bearbetats och tematiserats i form av underrubriker som korresponderar med 
studiens frågeställningar. Enligt Kvale (Kvale, 1997) syftar tematisering på 
den teoretiska analysen av det tema som ska undersökas och formuleringen 
av forskningsfrågorna. 

4.1 Musikskapandet på iPad 
Eleverna har sedan mellanstadieåren använt sig av iPad i undervisningen 
och för dem är det en självklarhet att den används som hjälpmedel för 
skapandet i musikämnet. Enligt dem själva är huvudsyftet med användandet 
av iPad i musikämnet att just skapa musik och utan den skulle processen och 
resultatet inte ha samma positiva utfall. Så här resonerar eleverna i 
fokusgruppen: 
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Kim: ”…. nä men jag tänker så här att, typ, det känns så självklart 
med så här musikskapande på iPad så jag tänker ju typ inte 
egentligen speciellt på det….” 

 
Billie: ”Det har vi alltid gjort” 
 
Lo: ”När man skriver egna låtar så börjar man alltid i Garageband, 

(Billie & Kim Ja/Mm) och göra grunden liksom” 
 
 
Nu när eleverna går i årskurs 9 vet de oftast vilken riktning de ska ta och i 
vilken ordning de ska göra saker för att nå ett önskat resultat. Nackdelen 
med ett sådant rutinmässigt tillvägagångsätt är, enligt dem själva, att 
skapandet riskerar att låta likadant. Samtidigt menar eleverna att resultaten i 
ännu större utsträckning skulle låta likadant om de inte använde sig av iPad 
och istället använde t.ex. traditionella musikinstrument. Anledningen till 
detta är att eleverna ser fler möjligheter att med iPad efterlikna och 
reproducera den musik de själv lyssnar på och refererar till än om de skulle 
göra det med traditionella musikinstrument.  
 
Så här resonerar eleverna kring det ovan nämnda: 
 

 
Kim:     ”Men nu är man ju så van också så nu vet man nästan exakt direkt 

vad det är man (Lo: Ja) vill” 
 
Kim: ”Men risken med det är ju att det låter lika dant allt man gör 

också (Lo: Mm) alltså för att det är… ”  
 
Lo: ”Men det skulle låta ännu mer likadant om vi inte hade iPaden 

(Kim: Ja) (Billie: JA) då hade det liksom…” 
 
Billie: ”De e liksom, det blir mer valmöjligheter med iPaden (Kim: 

Mm), och så tänkte jag det här med liksom (1s) trummor alla kan 
ju inte spela trummor (Kim: Men herregud, men asså) fiol och 
cello liksom J (Lo: Nej J)” 

 
 
Det råder inga tvivel om att eleverna betraktar iPaden som ett självklart 
verktyg i skolan. Det som är intressant med just dessa elever är också att de 
representerar den första generationen barn som använt iPad direkt då den 
introducerades i svenska skolor.    

4.2 iPad i relation till traditionella musikinstrument 
Under intervjun jämför fokusgruppen ofta arbetssättet med iPad med hur det 
skulle vara att skapa musik med traditionella instrument. Till exempel 
menar eleverna att Garageband bidrar till att arbetet snabbt låter bra, vilket i 
sig ger ny inspiration som i sin tur leder till nya idéer. Detta hade inte varit 
möjligt i musikskapandet med traditionella instrument, då kunskaperna för 
detta inte är tillräckligt bra. Eleverna tror att det skulle krävas mer 
viljestyrka att skapa musik utifrån traditionella instrument och att det i 
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dagsläget känns snabbare, smidigare och mer motiverande att ”bara ta fram” 
en iPad. 
 

Kim: ”Mm men det är kul för (1s) om man verkligen är inspirerad av 
någonting då kan man verkligen få det att låta som det typ medan 
(Lo: Ja) om man bara hade - (Billie: Ja det är lättare att få bättre 
resultat) resultat asså, för att om man bara hade ett piano och ett 
trumset då hade det varit svårare” 

 
Billie:  ”Det krävs kanske mer viljestyrka att sätta sig vid pianot och börja 

skapa en låt, för det känns enklare för mig i alla fall att bara ta 
fram paddan och börja skapa” 

 
 
Längre fram i intervjun ändrar dock fokusgruppen sin uppfattning kring 
traditionella instrument och menar på att det har en stor inverkan på det 
digitala skapandet. Det råder inget tvivel om att eleverna tycker att kunskap 
om dessa instrument är viktig och att de inte skulle uppleva samma resultat i 
skapandet med iPad utan denna grundläggande musikaliska kunskap.  
 

Billie: ”Man får kanske en större liksom förståelse för (Kim: Mm) om 
man spelar (Lo: Ja) för hand J eller vad man ska säga” 

 
Lo: ”Vi har ju lärt oss först att spela på typ piano och sen på iPaden 

(Kim: Mm) så blir det lättare för oss att jobba på iPaden eftersom 
vi redan kan (Kim/Billie: Mm/Ja) grunderna.” 

 
Billie: ”Ja det kanske inte är ett steg som man ska hoppa över (Kim/Lo: 

Nej) att lära sig spela piano för hand eller gitarr” 
 
 
Eleverna blir mer och mer övertygade om att musikskapandet mår som bäst 
i en växelverkan mellan traditionella instrument och iPad. De menar på att 
det kan vara lättare att arbeta fram grunderna i en låt om de sitter framför ett 
piano än om de sitter och trycker på pianotangenter på iPadens display. 
Chansen att hitta en ”fin” melodi är enligt dem större om de har 
grundläggande kunskaper i piano. Att det blir en annan känsla om man 
spelar på riktiga instrument och att man kommer in mer i musiken är andra 
faktorer som eleverna själva menar att man missar när man skapar musik 
med iPad. De menar även att man måste använda hjärnan mer när man 
skapar med t.ex. piano eller gitarr och att skapandet med iPad då till viss del 
innebär en förenkling av musik.  

4.3 Arbetsprocessen  
När eleverna beskriver hur arbetsprocessen ser ut så förklarar de att de redan 
från början har en klar idé över vad de vill skapa. Oavsett om det är en 
skoluppgift eller om det är något som eleverna själva skapar helt fritt börjar 
de oftast med en pianostämma följt av trum- och basstämma. Sedan börjar 
de utforska vilka ljud och effekter de vill använda. Dessa utsmyckningar, 
som de själva uttrycker det, skapar sedan succesivt den ljudbild som de 
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tidigare eftersträvat och därifrån går arbetet oftast väldigt fort. 
Valmöjligheterna som finns i Garageband är enligt dem själva anledningen 
till att de kan förverkliga sina idéer. Det är också anledningen till att de till 
övervägande del upplever processen som friktionsfri. 

 
Kim:  ”Men man kan börja först med dom hära typ, vanliga 

instrumenten eller vad man ska säga typ gitarr (Billie: Gitarr, 
piano) piano och trummor (Billie: Mm trummor) och sen typ 
lägga på, ehh lite extra (Lo: Aa lite mer annorlunda ljud) 
utsmyckningar (Billie: Aa) som mer kanske, man har ju ofta 
en bild i huvudet redan när man börjar hur man vill göra, så 
det är väl de som - (Billie: Vilket form) förvekligar den (Lo: 
Mm)” 

 
Lo:     ”… men jag tycker att man kan få fram ett  
            resultat som man är mer nöjd med när man, har fler grejer att         
            välja på” 
 
Billie: ”Ja när man har större valmöjligheter (4s) och låten utvecklas   
              ju under vägen då också, när man lägger till saker och   
              experimenterar” 
 

Möjligheterna att klippa och klistra, utforska, jämföra samt pröva och 
ompröva olika idéer, är andra faktorer som gör att de inte upplever att 
processen bromsas upp. Dock kan alla dessa valmöjligheter skapa problem 
för beslutsfattandet, vilket kan bromsa upp arbetet en aning. Och andra 
sidan menar eleverna att det kan vara positivt i sig, då de utforskar, jämför 
och experimenterar med ljuden i större utsträckning. 

4.4 Individuella kontra kollektiva förutsättningar 
En fördel med användandet av iPad som musikskapande verktyg som 
fokusgruppen diskuterar är möjligheten att ta med iPaden hem. Dels skapar 
det jämnare förutsättningar för alla elever att ägna sig åt musik, oberoende 
av familjens ekonomiska status eller innehav av musikinstrument. Det ger 
även eleverna chans att komma ikapp om de ligger efter i någon skoluppgift 
samt att de elever som vill har möjlighet att fördjupa sig inom 
musikskapande. Detta är faktorer som förutsätter enskilt arbete på iPaden, 
något som eleverna tycker är bra men samtidigt kan missgynna förmågan att 
samarbeta vid t.ex. ensemblespel. 
 

Lo:  ”och typ om (1s) när man jobbar med iPaden jobbar man 
väldigt enskilt, med sig själv (Kim: Mm) och om man sedan 
ska spela i grupp kan det bli svårare (Kim: Mm) när man ska 
hålla takt o grejer, så (Kim: Sant) om, det är svårt att jobba 
flera med iPad eller, det går ju men då måste man vara 
ganska bra vänner och (Billie/Kim: Ja/Mm), och allt sånt 
(Billie: Komma överens J) 
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Att göra grupparbeten med iPaden är något som eleverna upplever som 
svårt. Eftersom projektet man skapar bara kan finnas på en iPad i taget blir 
detta ett problem för delaktigheten, vilket lätt kan leda till passivitet bland 
vissa gruppmedlemmar. Displayens storlek samt det faktum att bara en elev 
i taget kan styra och klicka på iPaden är också nackdelar som eleverna 
upplever försämrar samarbetsförmågan. 
 

Kim: ”Jag kan tycka det är jobbigt att jobba två stycken på samma  
            padda (Billie: Ja J) (Lo: Ja), asså när vi en gång så var vi fyra  
            stycken (Billie: Ja gud alla ville olika sakerJ) så det var  
            jättejobbigt” 
 
Lo:       ”Ja, och så är det ju vanligtvis också men, då kan man ändå 

liksom, spela tillsammans på (Kim: Mm) ett annat sätt” 
 
I det sista citatet här ovan antyder Lo att musikskapande med traditionella 
instrument också förutsätter samarbete, men att det ändå på något sätt är 
enklare än med iPad. Eleverna menar att gemenskapen i det kollektiva 
musicerandet och skapandet som man t.ex. kan få när spelar i ett band, inte 
är möjligt när man arbetat med iPad. 
 
Att skriva låtar är enligt eleverna i fokusgruppen något som ofta kan 
förknippas med prestationsångest. De menar att möjligheten att skapa med 
iPad minskar risken för detta och att man har större chans att anonymisera 
sitt arbete för resten av klassen med hjälp av hörlurar.  
 

Lo:  ”Jag tror att många i vår klass tycker det är mycket roligare med 
               musik nu när vi liksom har - (Billie: Ja det känns som det i  
               stämningen i klassrummet) iPads jämfört med innan”  
 
Kim: ”Mm (1s) ja, eller hur, (Billie: Att folk uppskattar det mer) för   
               att annars kan ju skriva låtar vara ganska förknippat med typ, 
               prestation och, att man tycker det är jobbigt att hitta sitt eget (1s) 
               sin egen stil när man skriver låtar (Billie/Lo: Mm/Ja) men nu är    
               det så mycket enklare så det är väl, därför blir det väl roligare,  
               att arbeta –” 

 
 
En annan stor fördel som minskar prestationsångesten är att man med iPad 
kan spela in sin röst och be lärare lyssna på det istället för att ställa sig 
framför läraren och sjunga.   
 

4.5 Obegränsade möjligheter 
När jag frågar eleverna i fokusgruppen om de får utlopp för sin kreativitet 
när de använder iPad i syfte att skapa musik svara alla samtidigt 
”VERKLIGEN” följt av ett unisont skratt. Med hjälp av Garageband kan 
eleverna förverkliga sina idéer och programmet i sig inspirerar snarare än 
begränsar dem. I och med att Garageband hela tiden utvecklas och förbättras 
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med nya uppdateringar, upplever eleverna att möjligheterna att skapa musik 
är oändliga och att det breda utbudet möjliggör för alla att skapa något man 
tycker om. Det enda de upplever som kan sätta stopp för deras kreativa 
process är den egna fantasin och förmågan samt att alla valmöjligheter 
Garageband erbjuder kan leda till beslutsångest. I det sistnämnda tycker 
eleverna att uppgifterna i skolan bör vara väldigt specifika och avgränsade 
och att detta då kan underlätta risken att fastna i arbetet.  

5. Resultat 

Resultaten pekar på att eleverna till övervägande del upplever iPads som 
positivt i syfte att skapa musik, men att vissa aspekter kan vara 
kontraproduktiva för deras musikaliska utveckling. I denna del presenteras 
resultaten utifrån en sammanställning av analysen följt av en punktlista för 
att sammanställa studiens resultat på ett övergripande sätt. 

Eleverna uppfattar musikskapande med iPad som självklart då de sedan 
mellanstadiet använt iPad i skolan som verktyg för lärande. Detta har 
medfört att de byggt upp vana, rutin och kunskap kring användandet av 
iPaden vilket leder till varierade och tillfredställande resultat. iPaden ger 
förutsättningar för eleverna att förverkliga sina idéer och att skapa den 
musik som de själva lyssnar på och refererar till. Det som motiverar 
eleverna att välja iPad som musikskapande verktyg tycks vara den positiva 
erfarenheten av och vetskapen om hur man tar sig an en uppgift från början 
till slut. De uttrycker att de redan innan arbetsprocessen börjat har en klar 
idé av hur resultatet ska bli, vilket tyder på en låg startsträcka (jfr. Hylén, 
2013) vid användandet av iPad. De vet hur, när och vart de ska leda arbetet 
vidare för att inte fastna.  

Eleverna upplever inte samma typ av ”snabba kickar” av att spela 
traditionella instrument och sannolikheten att de kan leda sig själva vidare 
när de kört fast är inte lika stor som med iPad. De upplever inte heller att 
resultatet är inom räckhåll om de ska skapa en låt med hjälp av traditionella 
instrument. Av erfarenhet vet de att det kräver andra typer av egenskaper 
som tålamod, ökad samarbetsförmåga samt mer kunskap om instrumenten 
för att kunna förverkliga sina idéer. Det försvårar även för eleverna att 
efterlikna den musik de själva lyssnar på. Samtidigt menar eleverna att den 
kunskapen de har om traditionella instrument har en positiv inverkan på 
deras musikskapande och att skapandet mår som bäst i en växelverkan 
mellan digitalt skapande och traditionella instrument. Dock utesluts denna 
växelverkan i allt större utsträckning då eleverna upplever snabbare resultat 
med iPad än med traditionella instrument. Eleverna konstaterar att 
traditionella instrument bidrar till större möjligheter att skapa fina melodier 
samt stärker känslan av att komma in mer i musiken. Detta tyder också på 
att traditionella instrument kan ge eleverna kunskaper och upplevelser om 
musik som inte iPaden kan, något som också eleverna senare konstaterar. 
Eleverna menar också att traditionella instrument kräver mer viljestyrka 
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vilket enligt dem själva innebär att musikskapande med iPad blir en 
förenkling av musik. 
Eleverna beskriver att arbetsprocessen brukar går fort och att de oftast 
använder sig av rutinmässiga strategier för hur de ska gå till väga. Det breda 
sortimentet av ljud, instrument och effekter som Garageband erbjuder 
skapar förutsättningar som förverkligar deras idéer. Svårigheter som kan 
uppstå är dock beslutsångesten över vilka val som ska göras just på grund av 
det breda sortimentet. Eleverna tycker att uppgifterna som läraren 
bestämmer behöver vara väldigt specifika så att eleverna tvingas begränsa 
sig i möjligheterna som Garageband erbjuder. Samtidigt menar eleverna att 
det är experimenterandet, utforskandet och möjligheten att få pröva och 
ompröva som skapar intresse och kreativitet.  
Eleverna upplever att enskilt arbete med iPaden är det mest effektiva sättet 
för att främja lärandet. Här behöver inte eleverna ta hänsyn till vad andra 
tycker och tänker och de riskerar heller inte att bli passiva då bara en person 
i taget kan hålla i och styra över iPaden. Det individualistiska 
förhållningssättet innebär också att eleverna kan ta med iPaden hem, vilket 
innebär chans till fördjupning inom ämnet samt möjligheter att komma 
ikapp om de ligger efter. Denna möjlighet skapar således jämnare 
förutsättningar för alla elever att tillgodogöra sig kunskap. Att 
skapandemomentet i undervisningen blir så pass individanpassad skulle 
kunna leda till samarbetssvårigheter i andra moment som t.ex. 
ensemblespel. Eleverna menar dock att musikundervisningen är så pass 
varierande och att det ena inte utesluter det andra. Dessutom skapar det 
enskilda arbetssättet fördelar som har en gynnsam effekt för elever med 
prestationsångest. Att t.ex. kunna arbeta med hörlurar på så ingen annan hör 
eller spela in sin röst istället för att behöva sjunga inför läraren, är fördelar 
som eleverna i fokusgruppen tar upp.  

5.1 Summering av resultatet 
I detta avsnitt redovisas en summering av de viktigaste resultaten utifrån 
studiens analys. Resultaten står i förbindelse med studiens frågeställningar. 

 

• Vilka egna tankar om och upplevelser av skapande med iPad har 
eleverna?  

- Eleverna upplever iPad som ett självklart verktyg i syfte att 
skapa musik med. 

- Eleverna upplever att de kan förverkliga sina idéer.  
- Eleverna upplever att de uppnår varierade och tillfredsställande 

resultat med hjälp av iPad. 
 

• Hur upplever elever skapandet med iPad i relation till traditionella 
instrument?  
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- Att resultatet är inom räckhåll vid användandet av iPad men att 
skapande med traditionella instrument begränsar arbetsflödet.  

- Att traditionella instrument har en positiv inverkan på deras 
musikskapande men att motivationen minskar då traditionella 
instrument kräver mer viljestyrka 

- Att det finns större möjligheter att skapa fina melodier med 
traditionella instrument till skillnad mot iPad. 

- Att känslan av att ”komma in i” musiken ökar med traditionella 
instrument till skillnad mot iPad.   

- Att musikskapande med traditionella instrument kräver mer 
viljestyrka och att musikskapande med iPad där av är en 
förenkling av musik.  

- Att deras kunskaper på traditionella instrument inte är tillräckligt 
utvecklade i syfte att skapa musik med och att de därför föredrar 
iPad i syfte att skapa musik.  

 

• Hur upplever elever arbetsprocessen när de skapar musik med iPad? 
- De vet hur, när och vart de ska leda arbetet vidare  

- Arbetsprocessen går oftast fort och friktionsfritt. 
- Det breda utbudet i Garageband kan leda till beslutsångest.  

- Arbetsprocessen underlättas ju mer specifika uppgifterna är  
 

• Hur påverkas elevernas individuella och kollektiva arbetssätt av 
musikskapandet med iPad? 
- Eleverna upplever svårigheter med kollektiva arbetssätt och 

föredrar individuella arbeten. 
- Individuella arbetssätt möjliggör för alla elever att ta med sin 

iPad hem vilket skapar jämnare förutsättningar för eleverna att 
tillgodogöra sig kunskap. 

- Det individuella arbetssättet bidrar till bättre lärande för elever 
med prestationsångest. 

 

• Kan eleverna förverkliga sina idéer när de skapar musik med iPad? 
- Eleverna upplever att de kan förverkliga sina idéer samt att de får 

utlopp för sin kreativitet när de använder sig av iPad som 
musikskapande verktyg. 
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6. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att få en djupare inblick i hur elever i årskurs 9 
upplever iPad som musikskapande verktyg. I denna del kommer studiens 
resultat diskuteras i förhållande till den tidigare litteratur, artiklar och källor 
som redovisats i detta arbete. 

Eleverna i fokusgruppen upplever iPad som ett självklart verktyg i syfte att 
skapa musik med. De upplever även att resultaten till övervägande del blir 
varierade och tillfredsställda samt att deras idéer kan förverkligas. Det råder 
inga tvivel om att elevernas motivation för skolarbetet ökar med 
användandet av iPad och att det är en central faktor för deras positiva 
inställning till digitalt lärande. Denna motivationshöjande effekt visar sig 
även vara centrala resultat i den tidigare forskning som jag hänvisar till i 
detta arbete.  
 
Traditionella instrument upplevs dock inte vara lika motiverande som 
iPaden i syfte att skapa musik. De kunskaper som eleverna hävdar att de 
behöver behärska för att musikskapandet med traditionella instrument ska 
ge samma tillfredsställande resultat, kräver mer viljestyrka än eleverna är 
beredda att offra. Samtidigt menar eleverna att digitalt skapande mår som 
bäst i en växelverkan med traditionella instrument. Betyder detta att 
eleverna riskerar att missa viktiga musikaliska förmågor om de t.ex. börjar 
använda sig av iPad i för tidig ålder? Om barn alltid erbjuds de mest 
lättframkomliga vägarna kommer de högst sannolikt att välja det 
alternativet. Arbetssätt som innebär låg startsträcka (jfr. Hylén, 2013) 
innebär inte automatiskt högsta möjliga kunskapsintag. Jag menar att detta 
skulle kunna skapa problem för lärare då de riskerar att hamna i ett läge där 
elevers motivation blir viktigare än deras musikaliska utveckling. Jag håller 
med eleverna i fokusgruppen om att iPaden inte kan återskapa samma typer 
av nyanser, sväng, klang eller samspel mellan instrument som traditionella 
instrument kan. Där av finns anledning för lärare att prioritera traditionella 
instrument i syfte att skapa musik om vissa musikaliska kvalitéer ska 
synliggöras.  
Arbetsprocessen upplevs enligt eleverna som friktionsfria. De vet också på 
förhand att processen är friktionsfri, vilket i längden skulle kunna få 
negativa konsekvenser. Detta skulle kunna bli kontraproduktivt för 
motivationen då risken finns att elevernas förutfattade skapandestukturer 
minskar nyfikenheten och utforskandet. Där av skulle det musikaliska 
lärandet reduceras till något som skulle innebära att eleverna inte får ut sin 
fulla potential. En reflektion utifrån fokusgruppens utsagor indikerar att 
varierade arbetssätt inte bara ökar elevernas kunskaper, utan även skapar 
uppgifter som minskar risken att musikskapandet med iPad blir 
reproduktivt.  
När eleverna väl stöter på ett problem är det på grund av att de inte kan 
bestämma vilket ljud eller vilken effekt de vill använda. Lite som att välja 
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färg till en tavla kanske. Det positiva med det är att eleverna ges chans att 
pröva och ompröva olika karaktärer. Det negativa skulle vara att ljuden i 
Garageband redan är färdigblandade och att eleverna då inte ges chans att 
komponera nyanserna själva, vilket i sig är att missa konstens verkliga 
kvalitéer. 

Det faktum att arbetsprocessen bromsas upp av elevernas beslutsångest 
underlättas om läraren i sina genomgångar är väldigt specifik kring hur 
uppgifterna ska utformas. Eleverna uttrycker då att det är skönt med vissa 
ramar och regler för att inte distraheras av Garagebands alla möjligheter. 
Detta rimmar mycket väl med Chou, Block och Jesness artikel från 2012 där 
deras resultat visar på att iPadens positiva effekter förutsätter en hög grad av 
disciplin hos eleverna samt tydlig ledning av lärarna då sociala medier, spel 
och andra irrelevanta applikationer fungerar som distraktioner (Chou, Block 
& Jesness, 2012).  
 
Resultaten från denna studie tyder på att användandet av iPad kräver mer 
individanpassade undervisningsformer. Detta är en fördel med användandet 
av iPad i det avseendet att läroplanen understryker att lärare är skyldiga att 
bedriva en individanpassad undervisning (Skolverket, 2011). Med detta 
menas att alla elever har rätt att utvecklas utifrån sin egen nivå. Eleverna i 
fokusgruppen upplever att musikskapandet i grupp är komplicerat. Det 
personliga ägandet och möjligheten att ta med iPaden hem samt att det 
skapar bättre förutsättningar för elever med prestationsångest är andra 
indikationer på att iPadens syfte är att öka det självständiga lärandet. 
Dessutom innefattade Stockholm stads iPad-satsning (Hylén, 2013) 1-till-1-
projekt och inte 1-till-2-projekt, vilket jag menar styrker ambitionen om att 
skapa en mer individualiserad skola. Samtidigt visar tidigare studier att 
samarbete ökar mellan eleverna tack vare användandet av iPad (Burden, 
Hopkins, Male, Martin och Tralas, 2012). Tyder detta på att iPads i 
musikundervisningen individualiserar eleverna för mycket? Eller tyder det 
på att musiklärare ännu inte hittat undervisningsområden i musikämnet som 
är lämpade för iPad i syfte att stärka elevernas samarbetsförmåga? Eller 
finns det möjligen delar i läroplanen för musik som behöver utvecklas?  
Jag ifrågasätter inte att individanpassad undervisning kan vara effektivt för 
att synliggöra visa musikaliska förmågor, men jag tror att eleverna går miste 
om vissa förmågor om samarbete och utbyte av musikaliska idéer utesluts.   
 
Tidigare forskning visar även att det personliga ägandet av iPaden och 
möjligheten att ta med iPaden hem, ökar självständigheten hos eleverna 
samt medför ett ökat ansvar för det egna lärandet (ibid.). Eleverna i 
fokusgruppen tar också upp det som en positiv aspekt. Inte bara för att de 
ges möjlighet att fördjupa sig eller ta igen arbeten som de ligger efter i, utan 
även för att det skapar jämnare förutsättningar för alla elever att tillägna sig 
musik.  
 
Detta är en fantastisk fördel med iPaden och något som påminner mig om 
mina tidigare erfarenheter från 90-talets kommunala musikskolor där alla 
elever fick ta med sig sin blockflöjt hem. Detta skapade också 
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förutsättningar för alla att tillägna sig musik, fördjupa sig och över huvud 
taget kunna utveckla ett personligt intresse för musik.  
 
Återigen är detta faktorer som förutsätter individualistiska förhållningssätt 
till kunskap och bildning. Något som man enligt mig borde värna om. 
Frågan är bara hur det långsiktigt påverkar elevernas förmåga att samarbeta. 
Finns det risk att man som lärare kommer behöva kompensera elever för all 
den tid de potentiellt kan ägna sig åt kunskapsintag på individnivå i syfte att 
stärka deras samarbetsförmågor?   
 
Att eleverna i fokusgruppen ser det personliga ägandet av iPaden som en 
bidragande faktor till jämnare förutsättningar mellan eleverna, förutsätter att 
skolan har de rätta ekonomiska resurserna och gör de rätta prioriteringarna. 
Eftersom olika skolors ekonomiska förutsättningar skiljer sig mellan 
varandra, är det inte självklart att alla elever får uppleva möjligheten att ta 
med sin iPad hem varje dag. Med andra ord får inte alla barn och ungdomar 
samma chans att varken fördjupa sig, ta igen arbeten eller inhämta nya 
kunskaper och intryck från internet. De får heller inte uppleva effekterna av 
det personliga ägandet, som enligt tidigare forskning visar på ökad 
självständighet och ökat ansvar för det egna lärandet (ibid). Vad händer då 
med den likvärdiga skolan och barns rätt till en likvärdig utbildning? 
 
Genom att använda iPad i syfte att skapa musik kan eleverna i fokusgruppen 
förverkliga sina musikaliska idéer samt få utlopp för sin kreativitet. Detta är 
sannerligen positiva resultat! Men hur blir då den egentliga påverkan på 
elevernas kunskaper? Isak Skogstad menar att en större mängd evidens 
indikerar att teknik i skolan gör mer skada än nytta (Skogstad, 2017). 
Samtidigt vill politikerna genom den reviderade läroplanen 
(http://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb9530
2f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf) att skolan 
ska genomsyras ytterligare av digitalt lärande. Skolan ska som bekant, 
enligt lagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men finns 
det tillräckligt med forskning som styrker att digitala verktyg gynnar elevers 
resultat i alla ämnen eller täcker bara evidensen vissa ämnen? Lärarna har, i 
och med den dagligt kontakten med eleverna också mest inflytande över 
deras lärande. I slutändan blir det också de som måste värdera när och var 
iPaden ska användas.  

 

6.1 Slutsats av diskussion 
Resultaten i min studie visar att iPad till övervägande del upplevs som ett 
positivt verktyg i syfte att skapa musik med. I relation till ny forskning och 
framtida planer för den svenska skolan väcks också nya tankar kring hur, 
var och när eleverna ska använda sig av iPad. Diskussionsdelen synliggör 
nya områden som väcker tankar kring hur lärare på bästa möjliga sätt ska 
forma undervisningen där iPad ska användas. I förhållande till de positiva 
resultat som både denna studie och tidigare forskning visat kring 
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användandet av iPad, krävs också att lärare ständigt har ett kritiskt 
förhållningssätt till hur, var och när iPaden ska användas i undervisningen. 
Lärare måste ständigt granska sin egen undervisning utifrån alla tänkbara 
perspektiv så att iPads inte användas ”bara för att” forskning visar på dessa 
goda resultat. Dessa gynnsamma effekter behöver inte betyda att det alltid är 
riskfritt att använda sig av iPad. Den medvetenheten är viktig att ha kring 
alla digitala verktyg då dessa produkter ständigt utvecklas och förbättras.     

 

6.2 Utvärdering av min studie 
Under arbetet med denna studie har jag funderat på hur utfallet hade blivit 
om fokusgruppen hade bestått av fler elever. Vilka resultat hade blivit 
samma och vilka hade blivit annorlunda. Hur hade elevernas resonemang 
förändrats om jag t.ex. hade bjudit in elever från en annan skola som de inte 
kände? Så här i efterhand skulle det vara intressant att jämföra min 
fokusgrupp med en grupp elever i samma årskurs från en annan skola.  

En av studiens frågeställningar var: Hur påverkas elevernas individuella och 
kollektiva arbetssätt av musikskapandet med iPad? Resultatet kring denna 
fråga handlade bl.a. om elevernas svårigheter att samarbeta i 
musikskapandet med iPad. Detta fångade mitt intresse lite extra och jag 
känner att det skulle varit intressant att undersöka det på ett djupare plan, 
utifrån andra vetenskapliga metoder. Det hade t.ex. varit spännande att göra 
en fallstudie för att undersöka det fenomenet närmare. Fallstudien som 
metod hade inneburit en djupare inblick i hur elevernas sociala relationer 
yttrat sig i samarbetet med Ipaden. Eftersom denna metod bedrivs ute på 
”fältet” hade det empiriska materialet dels varit spännande i sig, men också 
vidgat resultaten för den frågeställningen och därmed studiens slutgiltiga 
resultat.        

6.3 Förslag på vidare forskning 
I och med att digitala verktyg ständigt utvecklas och förbättras, kommer 
vidare forskning kring hur detta faktiskt gynnar elevers resultat i skolan 
alltid vara viktigt. Min uppfattning är att den forskning som idag styrker 
iPadens effekt på lärandet, inte täcker alla ämnen. Enligt mig är syftet med 
musik mer än att bara spela och skapa musik. Musik kan också användas för 
att föra samman människor, öka den sociala gemenskapen samt bidra till 
djupare förståelse för personers olikheter (Skolverket, 2011). Därför kan jag 
tycka att det individualistiska förhållningsättet till iPaden i musikämnet 
delvis blir missvisande för eleven då detta förutsätter viss grad av egoism. 
Hur skulle denna egoism då påverka elevers förståelse för olikheter mellan 
människor och kulturer? Fler studier kring vilka eventuella sociala och 
socioemotionella följder den individanpassade undervisning med iPad skulle 
innebära, vore enligt mig relevant för huruvida den ska användas i skolan.  
Det skulle också vara intressant med fler jämförande studier kring hur elever 
upplever digitalt skapande kontra skapande med traditionella instrument. 
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Med tanke på att min fokusgrupp menar att det krävs en högre grad av 
viljestyrka att lära sig traditionella instrument än att skapa musik med iPad, 
skulle det också kunna innebära en högre grad av självbelöning vid ett 
tillfredställande resultat i skapandet med traditionella instrument. Ett annat 
intressant utfall hade varit om eleverna upplever traditionella instrument 
som totalt meningslösa och att högsta möjliga kunskapsintag i musik skulle 
vara via en iPad.      

 

7. Slutord 

Arbetet med denna studie har varit lärorikt och utvecklande. Det ökade 
användandet av iPads i skolan har intresserat mig under en längre tid och att 
jag valde det som ämnet för denna uppsats är något som jag är glad för. 
Tack vare genomförandet av intervju med fokusgruppen ökade min 
förståelse för hur eleverna upplever iPad i syfte att skapa musik. Det var 
fängslande att lyssna på hur eleverna resonerade kring skapandet med iPad 
och följande arbete med transkriptionen blev för mig höjdpunkten under 
arbetet. Att skriftligt dokumentera kommunikationen mellan tre individer 
och genom det synliggöra nyanser på detaljnivå var något som jag aldrig 
tidigare gjort. Det förvånande mig att denna metod kunde generera så pass 
mycket material som var relevant för studiens ändamål.   
Under arbetets gång har mycket intressant litteratur dykt upp och genom att 
ställa dessa emot mina resultat har mina kunskaper kring iPad som digitalt 
verktyg i skolan fördjupats. Arbetet har också inneburit möjligheter att se på 
användandet av iPad från flera olika perspektiv, vilket jag personligen bär 
med mig som en styrka i läraryrket.  

Sammantaget kommer alla dessa erfarenheter för mig innebära en ökad 
trygghet och medvetenhet kring hur jag själv kan använda iPad i 
undervisningen på bästa möjliga sätt. Förhoppningsvis kommer även arbetet 
bidra till en ökad kunskap och nyfikenhet hos andra aktörer inom 
skolväsendet. Tillsammans med annan forskning leder förhoppningsvis 
detta till ökad förståelse kring hur elevers lärande ska gynnas på bästa 
möjliga sätt. Eftersom vi går mot en allt mer digitaliserad skola behöver 
såväl lärare som rektorer och politiker all kunskap om digitala verktyg som 
finns för att kunna erbjuda elever bra utbildning. För mig känns det väldigt 
glädjande att med detta arbete bidra till den utvecklingen.   
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iPad och musikskapande - Intervju? 

 
Raeel Raissi <raeel.raissi@gmail.com> 2 oktober 2017 10:35 
Till: Ellen.giertz@elev.stockholm.se, Linn.giertz@elev.stockholm.se, 
Ea.englund.levander@elev.stockholm.se 

Hej Ellen, Linn och Ea! 
 
Raeel här som jobbade som musiklärare på Årstaskolan får två år sedan. Vi 
sågs bl.a på musikprofilen när ni gick i 7an, kommer ni ihåg? 
 
Jag hör av mig till er för att fråga om ni vill ställa upp på en intervju som jag 
ska göra? 
Den kommer handla om hur elever upplever iPad som musikskapande 
verktyg.  
 
Den kommer bl.a. innehålla frågor som: 
 
- Hur ni använder iPaden i musiken när ni skapar musik 
- Om era musikaliska idéer går att genomföra på en iPad, och  
- Vilka eventuella svårigheter ni stöter på.  
 
Om ni vill vara med som kommer intervjuerna ske enskilt under 30-40 min 
(jag tar med chips o läsk) och vara i anslutning till era musiklektioner. Jag har 
pratat med Simon redan och detta ska vara okej.  
 
Det vore superkul om ni ville ställa upp på detta! 
 
Hälsningar, 
Raeel 
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Raeel Raissi 
to 10-12, 23:32 

Malin.e.levander@gmail.com, marlenegiertz@hotmail.com 

 

Hej,	
	
Jag heter Raeel och studerar till musiklärare på Musikhögskolan. Under terminen 
skriver jag en C-uppsats som behandlar ämnet iPads i musikundervisningen. I min 
studie kommer jag att genomföra intervjuer med elever i Åk 9 och genom 
musikläraren Simon Björkström på Årstaskolan har ert barn tillfrågats om att delta i 
en gruppintervju vid ett tillfälle under skoltid på ca 45 min. För att detta ska kunna 
genomföras behöver jag målsmans godkännande då eleverna är minderåriga. 	
	
Om ni godkänner detta så räcker det att besvara detta mail.	
	
Om ni har några fler frågor eller funderingar får ni jättegärna höra av er.	
	
Med vänliga hälsningar,	
	
Raeel  	
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Raeel Raissi       
24 oktober 2017     
     
     
      

Samtycke till medverkan i fokusgruppsintervju 
 
 
 
Bästa elev, 
  
Jag skriver ett examensarbete på kandidatnivå om iPads som musikskapande 
verktyg under min lärarutbildning (KPU). Denna fokusgruppsintervju 
kommer därför ligga till grund för det empiriska materialet som jag kommer 
att analysera och behöver således spelas in. Jag vänder mig till dig med en 
förfrågan om att få låta spela in vår fokusgruppsintervju. Alla deltagare 
garanteras anonymitet genom påhittade namn och det insamlade materialet 
kommer bara att användas för mitt uppsatsarbete.  
 
Om du samtycker till att delta ber jag dig att fylla i rutan nedan genom att 
kryssa i att du samtycker, skriva under med namnunderskrift och 
namnförtydligande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för ditt deltagande! 
  
Bästa hälsningar 
 
 
 
 
Raeel Raissi, lärarstud 
 
 
 

      
  

Jag samtycker till att min medverkan i denna fokusgrupp spelas in och förstår 
förutsättningar för hur det kommer att användas i det aktuella uppsatsarbetet.  
 
__________________________________________________________________ 

          Namnunderskrift och namnförtydligande 
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