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Sammanfattning 

Syftet med följande självständiga arbete är att få kunskap om hur musiklärare i högstadiet 

förstår digitala verktyg som ett redskap för lärande i musikundervisning. För att undersöka 

syftet gör jag en kort historisk redogörelse av datorns historia i skolan fram tills idag samt en 

sammanfattning om vad regeringen har gjort för att föra teknikintresset för Sveriges 

befolkning framåt. Därefter har tre intervjuer gjorts med högstadielärare med ämnet digitala 

verktyg. Studien har genomförts genom en kvalitativ chattintervju. Svaren har sedan tolkats 

utifrån ett social-konstruktionistiskt perspektiv och analyserats som diskurser. 

Resultatet visar att högstadielärarna i undersökningen använder digitala redskap primärt som 

ett roligt avbrott i musiklektionerna samt att det finns en statusordning bland digitala verktyg, 

både bland mjukvaror och hårdvaror. Resultaten visar även att lärarna använder även digitala 

redskap som ett sätt att ge musikämnet en högre status bland skolämnena. 

Nyckelord: digital teknik, digitala verktyg, datorstödd undervisning, musik och datorer, dator, 

musikskapande i dator, chattintervju 
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1. Inledning och bakgrund 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för inledning, syfte samt kortfattat beskriva datorns 

historia i skolan. Jag kommer även att kortfattat presentera regeringens digitaliseringsstrategi 

från år 2017 och definiera begreppen teknik och digitala verktyg. 

1.1 Mjukvara, Hårdvara eller Digitala verktyg? 

I följande självständiga arbete kommer orden hårdvara och mjukvara användas frekvent.  

Med hårdvara menar jag, till exempel en dator, en lärplatta eller en smartphone. Det kan 

också syfta till projektorer och andra tekniska objekt. 

Mjukvara syftar till program som kan köras via hårdvaran så som musikprogram, 

redigeringsprogram etc. 

Digitala verktyg och digitala redskap kommer jag att använda som ett samlingsbegrepp för 

både hård- och mjukvara. Digitala verktyg kan också syfta till en metod i klassrummet för att 

lära ut musik på ett annat sätt än att exempelvis spela instrument. 

1.2 Inledning 

Reklamskyltar, nyhetstidningar, musik och fotografi. Det mesta i vår vardag är digitaliserat 

och eftersom skolan bör reflektera samhället, följer skolan med på den digitala vågen. I 

läroplanen för gymnasieskolan (Lgr11) står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2018).  I kursplanen i musik står det att 

eleven ska kunna hantera modern teknik för musikskapande, inspelning och bearbetning. 

(Skolverket, 2018). Det står däremot ingenting i Lgr11 om hur och vilka digitala verktyg man 

bör använda. Jag tror att detta kan bero på att den digitala utvecklingen sker i ett väldigt högt 

tempo och att ny teknik och nya verktyg är ersatta med något annat om några år. 
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Skolverket tog 2014 fram ett diskussionsunderlag för grundskolan som ger ytterligare tips 

kring hur man kan arbeta med digitala verktyg i skolan (Skolverket, 2014). Till 

diskussionsunderlaget finns det en tillhörande film där experter på området talar kring hur en 

musiklärare kan jobba med digitala verktyg i skolan. I filmen föreslår skolverket datorer med 

musikprogram som kan användas både för musical instrument digital interface (MIDI) och 

audioinspelning, men även lärplattor som även som kan användas för MIDI och 

audioinspelning. Ett exempel på en uppgift som eleverna kan göra i filmen är att få inspiration 

från en bild och genom att använda loopar ljudsätta bilden. Skolverket nämner dock inga 

namn på appar eller program som man kan använda för att göra dessa uppgifter, vilket jag kan 

se som ett problem för de musiklärare som inte är så tekniskt bevandrade.  

I skollagen står det att alla utbildningar ska vara likvärdiga. 

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 

var i landet den anordnas (SFS 2010:800). 

Om utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig behöver även lärarna vara någorlunda 

likvärdigt kunniga inom datorer och teknik. 

Jag ser ett stor problem i att Skolverkets diskussionsunderlag redan har fyra år på nacken då 

jag upplever att mycket inom digitala verktyg har förändrats under dessa fyra år. Appar har 

uppdaterats, mjukvaror har utvecklats och ny teknik har kommit ut på marknaden. I en artikel 

i Dagens Nyheter berättar Ulli Samuelsson (2014, 5 februari) om att det är en klassfråga kring 

hur god kunskap eleverna får i digitala verktyg. En anledning till klassfrågan är att 

pedagogernas tekniska kunskap skiljer sig kraftigt från varandra. Elevernas inlärning blir 

lidande eller gynnad beroende av hur tekniskt kunnig läraren är men även av om eleverna har 

tillgång till tekniken hemma. Samuelsson (2014, 5 Februari) menar att det är alla elevers rätt 

till lika utbildning och kunskap som rör den nya tekniken. 

  

!  2



1.3 Tidigare forskning  

Askebäck och Gällhagen (2015) menar att det är vår skyldighet som lärare att ge elever efter 

genomgången grundskola möjligheten att använda modern teknik för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande. De menar att lärarna måste omsätta denna kunskap 

konkret till undervisning. Askebäck och Gällhagen (2015) anser även att lära barn och 

ungdomar att verka i en digital miljö. Att ha ”digital kompetens” är en viktig baskunskap i 

dagens skola. 

Steinberg (2013) hävdar att i princip alla svenska skolor idag använder sig av teknik. 

Steinberg skriver att lärare använder teknik för bland annat närvaroregistrering via en dator 

eller surfplatta. Datorer, surfplattor och smartphones finns tillgängligt överallt. Steinberg 

(2013) diskuterar även funktionerna hos datorer, surfplattor och smartphones och anser att 

varje arbetslag noggrant borde diskutera och undersöka vad för sorts digitala verktyg just 

deras skola är i behov av. Han diskuterar även digitala verktyg i skolan och skriver att lärare 

måste ifrågasätta undervisningen som bedrivs idag och istället tänka i nya banor kring hur 

lärare kan lära ut. 

I en studie från 2006 har Engström (2006) granskat hur tre lärare arbetade med programmet 

”Cabri Geometry” i sin matematikundervisning. Resultatet för denna studie visade att många 

lärare var traditionsbundna i sin undervisning. De program som användes i undervisningen 

påminde om hur läraren själv skulle ha lärt ut matematiken. 

I Gullös avhandling (2010) undersöks musikskapande med digitala verktyg inom ramen för 

musikpedagogik där han konstaterar att antalet sökande till högre utbildningar för 

musikproduktion ökar. Gullö (2010) sätter även fingret på en av mina känslor när jag gått in i 

detta enskilda arbete. Han menar att ett problem kan vara att traditionella musiklärare ofta har 

vaga kunskaper om musikproduktion och om hur dagens musik skapas och distribueras. Det 

kan därför vara svårt för lärarna att se nyttan med musikproduktionsämnet. Gullö menar att i 

en god lärandemiljö kan elevernas intresse annan musikundervisning öka med hjälp av 
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musikproduktionsämnet och även öka förståelsen för den aktuella musik och 

ungdomskulturen för både lärare och elever. 

I tidigare forskning ser jag också ett stort intresse för ämnet Ipads.  

På kungl. Musikhögskolan i Stockholm har både Forsman (2016) och Raissi (2018) skrivit 

om Ipads och ställt sig frågor kring hur lärare ser på dem och om de potentiellt kan ersätta 

traditionella instrument. 

1.4 Syfte 

Syftet med följande självständiga arbete är att få kunskap om hur musiklärare i högstadiet 

förstår och använder digitala verktyg som ett redskap för lärande i musikundervisning i 

klassrummet. 

Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställning:  

Hur beskriver musiklärare digitala redskap som verktyg för musikaliskt lärande? 

1.5 Digitala verktyg i skolan idag 

Var tredje år släpper Skolverket en rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan. Den 

senaste rapporten kom ut 2016. Med hjälp av enkätundersökningar till elever, lärare, 

förskolepersonal, förskolechefer och rektorer har Skolverket kommit fram till att, allt fler 

datorer och surfplattor har tillkommit i skolan och att de används i större utsträckning 

(Skolverket, 2016). Skolorna satsar på något de kallar för 1 till 1 som innebär att ”elever i en 

viss elevgrupp, klass, årskurs eller hel skola får eller får låna en egen dator eller 

surfplatta” (Skolverket, s.3, 2016). Trots detta uppger eleverna att deras IT-kunskap inte blivit 

bättre och lärarna efterfrågar fortfarande kompetensutveckling inom ämnet. I rapporten kan 

man hitta ett diagram kring hur ofta lärarna använder datorer/surfplattor eller smartphones i 

undervisningen (Skolverket, 2016). 
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I tabell 5.27 kan man se den andel lärare som använder dator/surfplatta/smartphone i 

undervisningen på alla/de flesta, hälften eller inga/några få lektioner i olika skolämnen. 

De 67 % av lärare i praktisk-estetiska ämnen som inte använder tekniken, påstår att det är på 

grund av att de inte har tillräckligt med kompetens och utbildning inom ämnet (Skolverket, 

2016). 

 

I undersökningen framgår det också att 25% av lärarna i skolan aldrig arbetar med någon 

form av källkritik på nätet och hela 40% av lärarna uppger att de aldrig heller pratar om 

säkerhet på nätet. Återigen menar lärarna att de vill ha kompetensutveckling på området 

(Skolverket, 2016). 

I ovan tabeller från Skolverket (2016) kategoriseras inte musik som enskilt ämne utan 

grupperas med ”Bild, musik slöjd” eller ”Praktisk-estetiska ämnen” vilket gör det svårt att ge 

några exakta procent på hur mycket datorer används i musikundervisningen i skolan. 

1.6 Regeringens digitaliseringsstrategi år 2017 

Önskan om digitalisering kommer i första hand från Sveriges regering. Det övergripande 

målet från regeringen är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 
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möjligheter (Regeringskansliet, 2017). Regeringen (2017) menar att digitalt kompetenta 

människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är 

viktiga förutsättningar.. Den digitala kompetensen ska även bidra till att Sverige ska ha 

Europas lägsta arbetslöshet år 2020.  

Ett av de viktigaste områdena för regeringen att skapa detta samhälle är genom skolan. Då 

alla barn som är eller ska vara folkbokförda i Sverige har skolplikt kommer dessa barnen att 

kunna ta del av digitaliseringsprocessen i skolan. Regeringen skriver följande angående 

skolväsendet: 

Skolväsendet spelar en betydelsefull roll i att ge alla barn och elever den digitala kompetens som behövs för 
ett aktivt deltagande i ett allt mer digitaliserat arbets- och samhällsliv. Regeringen kommer att presentera en 
nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för att ta tillvara potentialen i digitaliseringen, för 
skolutveckling i stort och för utveckling av undervisningen. Strategin ska bidra till att stärka 
förutsättningarna för en utbildning av hög och likvärdig kvalitet som ger alla barn och alla elever den 
digitala kompetens de behöver. 
 
Förståelse för digitala mediers funktion, förmåga att ta del av och skapa innehåll liksom kunskap om 
algoritmers betydelse för vilken information som presenteras är, tillsammans med ett källkritiskt 
förhållningssätt, centralt i ett digitalt samhälle. Ett källkritiskt förhållningssätt handlar om att värdera 
information utifrån trovärdighet och relevans. Medie- och informationskunnighet hos både lärare och elever 
är därför grundläggande.  

Det är viktigt att i utvecklingsarbetet som pågår inom landets universitet och högskolor bevaka att innehållet 
i högre utbildning svarar mot studenters och arbetsmarknadens behov av digital kompetens. En 
modernisering är påkallad och utbildningarna behöver motsvara den verklighet som de nyutexaminerade 
studenterna möter i ett digitaliserat samhälle (Regeringskansliet, 2017). 

1.7 Kritik mot digitala verktyg 
Trots att digitala verktyg har införts i många skolämnen finns det inte mycket forskning att 

hitta kring hur digitaliseringen påverkar oss. I takter av snabb förändring finns risker för 

förlorad överblick. Människor använder  digitala verktyg i yrkeslivet och privatlivet, 

framförallt via laptops, surfplattor och mobiltelefoner. 

Enligt en artikel på Svt-nyheter uppger 30 procent av elever på 23 skolor ökad stress kopplad 

till digitala verktyg. En orsak som eleverna anger till detta är distraktion från sociala medier. 

En annan kritik som anges i artikeln är att skolorna har fått ökade kostnader och mindre 

lärartid på grund av digitaliseringen (Sveriges-television, 2018).  

 

Det verkar på tidigare forskning inom digitala verktyg som att många är överens om att 
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digitala verktyg är en bra metod för undervisning om det används på rätt sätt. Haelermans 

(2017) har i sin avhandling kommit fram till tre allmänna punkter för ämnet. 

Den första punkten är att effekterna av datorstödd undervisning kontra traditionell 

undervisning i klassrum, har visat på positiva effekter, men de är mycket små. Den andra 

punkten är att allmänna investeringar i digitala verktyg i bästa fall ger blandade resultat. 

Haelerman menar att investeringar snarare behöver ha ett klart syfte. Kostnadseffektiviteten 

för införandet av digitala redskap i skolan är något som sällan undersöks och ytterligare 

forskning inom det området behövs för att få tillförlitliga resultat. De undersökningar som 

gjorts har kommit fram till att det är lika kostnadseffektivt som att halvera klasser eller att 

anställa fler lärare (Haelerman, 2017). 

Den tredje punkten handlar om att positiva effekter för digitala verktyg kan kopplas till 

matematik men inte till språkundervisning. 

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet, 

beskriver att de digitala verktygen inte har något värde i sig själva. Hon menar att om digitala 

verktyg ska fungera väl så behöver de sättas in i ett sammanhang och användas tillsammans 

med andra metoder och material. Gulz anser att förändringen måste ske vid lärarutbildningen. 

De nya lärarna behöver hjälp att avgöra vilka digitala verktyg som är bra verktyg för lärande 

med hög kvalitet (Svenska Yle, 2018). 

Många associerar digitala verktyg till fritid då många barn och ungdomar till stor grad  

använder sin smartphone för att spela spel och bli underhållna. Goldstein (2003) menar att  

konsol- och dataspel är intressanta ur ett lärandeperspektiv eftersom de har egenskaper som 

gör dem attraktiva som undervisningsredskap. En sån egenskap menar Goldberg är att 

spelaren får omedelbar feedback från spelet. Gör spelaren ett misstag kan hen göra ett nytt 

försök och försöka rätta till misstaget. Med spelet kan man även styra progressionen för 

spelaren så att nivåerna successivt blir lite svårare ju mer spelaren spelar. En skicklig  

spelkonstruktör designar spelet så att dessa nya utmaningar inte ligger för långt ifrån den förra 

och detta menar Goldstein gör att spelaren förbättras optimalt. 
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2. Teoretiskt perspektiv 
Följande kapitel förklarar socialkonstruktionism och diskursanalys, som ligger till grund för 

hur jag har tolkat och analyserat den insamlade empirin i detta arbete. 

2.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Socialkonstruktionism kräver att vi analyserar våra förutfattade meningar om hur vi förstår 

världen och oss själva. Socialkonstruktionism är ett samlingsnamn för två olika teorier som är 

samhällsvetenskapliga och kulturella. I psykologen Vivien Burrs bok Social Constructionism 

(2015) försöker hon förklara vad grunden i socialkonstruktionism handlar om.  

• En kritisk utgångspunkt där världen som vi ser den vid första anblick ifrågasätts.  
Kategorier och kunskaper vilka vi upplever i världen är skapade av människan, och kan  
därmed ifrågasättas. Vad vi ser i världen är inte objektiva sanningar.  

• De kategorier och kunskaper vi upplever vår värld igenom är historiskt och kulturellt  
specifika. Det spelar alltså roll för vår uppfattning var vi befinner oss, och när vi 
befinner oss där.  

• Eftersom sann kunskap inte går att få konstrueras kunskapen av människan. Detta sker 
gemensamt i ett samspel med andra människor. Sanning ses därmed som en produkt av 
en social process och inte som något som existerar i sig självt, vilket kan beskrivas som 
en antiessentialistisk syn. Vårt gemensamma sociala handlande bidrar både till att 
konstruera och bevara vissa sociala mönster, och sanningar.  

• Olika sociala processer genererar olika konstruktioner av sanningar och kunskaper vilka  
får konsekvenser för våra sociala handlingar. Det som i ett sammanhang är  
oacceptabelt är acceptabelt i ett annat, oavsett om skillnaden är historiskt eller kulturellt. 

Vi människor är alltså både skapare och utsatta för det socialkonstruktionistiska samhället. Vi 

ser våra egna åsikter och värderingar som sanningar. Världen vi lever i är under ständig 
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förändring och våra värderingar och åsikter kommer förmodligen även dem att förändras 

under vår livstid. 

2.2 Diskursanalys 

För att begripa och kunna analysera mitt material på ett socialkonstruktionistiskt sätt, menar 

Burr att ett bra sätt att närma sig ett resultat är att använda sig av diskursanalys. En diskurs 

kan förstås som ett sätt att språkligt beskriva något socialt konstruerat. En diskurs innehåller 

en systematisk samling med bilder och metaforer som konstruerar ett objekt på ett specifikt 

sätt (Burr, 2015).  

Ett exempel på diskurs i Burrs bok (2015)  är rävjakt. I rävjaktens fall menar Burr att, det i 

böndernas fall, går att argumentera för rävjakt i form av att, avskjutningar av räv minskar 

sjukdomar mellan djuren och på så sätt hjälpa både rävarna och bönderna att behålla sina djur. 

Eller så argumenterar man i en djurrätts-kämpes fall för att alla djur har lika stor rätt att leva 

och att det är inhumant och grymt att skjuta av rävarna bara för att bönderna inte ska behöva 

oroa sig över sina djur. I fallet om rävarna finns det olika intressen för de olika individerna 

eller grupperna vilket är en social konstruktion i sig. Det finns ingen sanning i exemplet utan 

detta är bara olika sätt att se på situationen. En diskurs ska inte betraktas som ”sanningen”, 

utan ska ses som ett uttryck för vad som kan anses vara sant i en viss gemenskap vid ett visst 

tillfälle. Istället ligger intresset i att analysera sanningseffekterna, alltså det som ger sken av 

att vara sanna eller falska bilder av verkligheten (Winther- Jørgensen & Phillips, 2000). 

Sanningseffekter beskrivs i Jørgensen & Phillips bok (2000) som sanningar som konstrueras 

inom diskurser.  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3.Metod 
Syftet med följande arbete är att få kunskap om hur musiklärare i högstadiet förstår digitala 

verktyg som ett redskap för lärande i musikundervisning i klassrummet. Hur musiklärare i 

högstadiet förstår digitala verktyg som ett redskap för lärande i musikundervisning i 

klassrummet är ett kvalitativt fenomen som bäst undersöks med en metodologi som låter 

forskaren fånga in fenomenet. Därför har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

onlineintervju för att få in empiri kring ämnet. 

3.1 Kvalitativ onlineintervju  

Kvalitativt inriktad forskning avser forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, 

t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, ofta verbala analysmetoder av 

textmaterial (Patel & Davidson, 2008). Ofta kan det vara praktiskt att göra analyser under 

tiden som forskaren arbetar med en kvalitativ undersökning. Att göra kontinuerliga analyser 

kallar Patel & Davidson för löpande analys. Fördelen med detta är att det kan hjälpa forskaren 

i hur den ska gå vidare i forskningsområdet (Patel & Davidson, 2008).  

Som grund för min kvalitativa intervju har jag använt mig av boken kvalitativa intervjuer 

(Trost, 2011). I boken kvalitativa intervjuer finns det några fallgropar som han menar att man 

ska undvika. En av de fallgroparna är ”varför?” frågor då de kan uppfattas som ifrågasättande. 

Ett annat problem, menar Trost, med frågan varför, är att frågan antyder att den som frågar 

vill att informanten skall svara genom att ange ett orsakförhållande. Frågan varför kan alltså 

leda till i princip vilket svar som helst (Trost, 2011).  

Intervjuer kan göras med olika grad av standardisering, vilket avser i vilken grad intervjuerna 

är likadant utförda.  Vid hög grad av standardisering blir intervjuerna lika eftersom 

intervjuaren ställer frågorna på exakt samma sätt. Det vill säga i samma ordning och med 

samma tonfall. Vid låg grad av standardisering, vilket är det vanligaste i kvalitativa intervjuer, 

kan frågorna ställas på olika sätt och i annan ordning (Trost 2011).  

En annan viktig del i intervju är att inte påstå eller föreslå saker så som, ”Tycker du inte 

att…” eller ”Det är väl inte så roligt att…”. Detta kan uppfattas som ledande frågor. Det är 
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bättre att ställa faktiska frågor (Trost, 2011).  

 

I detta enskilda arbete har jag utfört en chattintervju med låg standardisering med avsikt att få 

ett så naturligt samtal som möjligt men ändå testa på ett digitalt verktyg som metod. 

En chattintervju är en intervju som sammanfaller i tid men inte rum, till skillnad från vad 

många skulle definiera som en vanlig intervju där både tid och rum sammanfaller 

(Opdenakker, 2006; Ackland, 2013; Kvale & Brinkman, 2014; Salmons, 2015). En 

onlineintervju kan vara en ljudinspelning eller en skriven chattintervju, noga planerad eller 

spontan. Med andra ord kan ett meddelande på ett socialt media betraktas som en intervju om 

detta är relevant för forskarens arbete. Dock behöver de etiska forskningsaspekterna tas i 

beaktande (Salmons, 2015). Kvale och Brinkmann (2014) menar att vinsten och risken med 

att utföra chattintervjuer är att känsliga tankar kan tas upp och tveksamheter som informanten 

kan besitta i ett möte ansikte mot ansikte behöver inte bli en faktor via chatt. Fördelen är då 

att informanten kan känna sig mer fri att uttrycka sina tankar och känslor bakom datorns 

tangentbord.

Nackdelen med att intervjua via chatt är att det blir näst intill omöjligt att tolka in saker som 

kroppsspråk och röstläge och annan tyst information (Opdenakker, 2006; Ackland, 2013; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Däremot kan emojis som är små bilder till viss del ersätta 

känslolägen. Opdenakker (2006) menar att emojis i chattintervjuer, som uttrycker känslor, kan 

ersätta vissa känslor som annars hade kunnat gå förlorade.

Metoden chattintervjuer behöver inte vara sämre än en ansikte mot ansikteintervju. Båda 

datainsamlingsmetoderna har sina för och nackdelar (Ackland, 2013). Jag upplevde att det var 

värt att testa den här intervjumetoden då mina informanter var geografiskt långt bort men även 

på grund av ämnesvalet digitala verktyg i det här självständiga arbetet.

3.2. Genomförande 

De tre intervjuerna som ligger som grund för detta självständiga arbete utfördes via chatt 

under Januari, 2019. Informanterna hade innan intervjutillfällena blivit informerade om att 

intervjun skulle ske via chatt och själva bestämt tidpunkt. Intervjufrågorna (se bilaga 1) som 
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enbart skulle fungera som stöd formulerades med Trost (2011) som grund och med detta 

självständiga arbetes syfte i åtanke. 

Till chattintervjuerna använde jag mig av ett onlinedokument i paketet ”Office 365”. Med 

Office 365 kan du skapa, redigera och dela textdokument och filer tillsammans med andra i 

realtid från en PC/Mac. I chattintervjun använde jag mig av textdokumentfunktionen som 

gjorde att jag kunde se vad mina informanter skrev i realtid och därför kunde få hjälp av deras 

tankegångar att formulera nästa fråga.  

Under min första intervju upplevde jag att det var en liten fördröjning eller lagg i samtalet . 

Fördröjningen resulterade i att jag ibland började skriva innan min informant hade avslutat sin 

formulering. Detta ansåg jag kunde ses som störande för informanten och jag ville därför 

utveckla ett sätt för att förhindra att jag bröt in för tidigt. Ackland (2013) menar att det är 

viktigt att komma överens med informanten hur länge ”tystnad” ska fortgå. För att slippa 

avbryta mina informanter bad jag dem därför att skriva ”/Klar” när de var klara med sitt 

resonemang och först då skulle jag ställa nästa fråga.  

3.3 Analys av data och empiri 

Då intervjuerna redan var transkriberade när de var utförda påbörjade jag mitt analysarbete.  

Analysen genomfördes i följande steg. Först gjorde jag en snabb genomläsning av alla 

intervjuerna och gjorde små notiser i olika färger när jag upptäckte små teman på vad mina 

informanter pratat om. Efter den första genomläsningen gjorde jag en mer noggrann 

genomläsning och fokuserade på frågorna: vad pratar de om? Och hur pratar de om det?  

Jag kategoriserade därefter texten efter större och mindre teman:  

Nutida, Roligt, Går inte utan digitala verktyg, Slippa upprepa sig, Tidigare utbildning 

För att göra det mer överskådligt sammanställde jag om de mindre temana till tre diskurser:  

Diskursen om status, Diskursen om att musik är roligt, och Diskursen om de större syftet som 

fångar in de mindre temana. 
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Därefter började jag fundera kring varför lärarna valde att prata om det de gjorde och varför 

vissa samtalsämnen var populärare än andra och började ställa mig frågan hur det kommer 

sig. Därefter började jag konstruera ett resultat utifrån empirin jag hade samlat in. Efter en 

tids analys och samtal med andra kring ämnet la jag även till en fjärde diskurs som jag börjat 

fundera över och tyckte saknades i mitt analysarbete. Associationer till digitala verktyg. 

3.4 Urval 
Jag har i detta arbetet baserat urvalet av informanter på ett icke slumpmässigt urval. Urvalet 

passar delvis inom ramen för bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval bygger på vad som är 

mest tillgängligt samt passande för forskaren att välja (Esaiasson, 2007). Jag valde denna 

urvalsmetod på grund av att informanterna var lättillgängliga för mig. Nedan följer en kort 

presentation av informanterna: 

Informant A är i 30 års åldern och jobbar som musiklärare på grundskolan från klass 7 till 9. 

Hen är utbildad på Musikhögskolan i Stockholm. 

Informant B: B är i 30 års åldern och jobbar som musiklärare på grundskolan från klass 1 till 

9. Hen är utbildad på Musikhögskolan i Stockholm. 

Informant C är i 30 års åldern och jobbar som musiklärare på grundskolan från klass 7 till 9. 

Hen är utbildad på Musikhögskolan i Malmö. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 
 

I vetenskapliga sammanhang diskuteras begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Dessa kan ge en bild av forskningens kvalitet. När man pratar om 

reliabilitet handlar detta om arbetets trovärdighet och om det är trovärdigt i relation till 

undersökningens syfte och metod. Pratar man om validitet handlar det om hur giltig 

undersökningen är. Reliabilitet innefattar till exempel om undersökningen undersöker det den 

har för avsikt att göra. Generaliserbarhet handlar om hur studiens resultat kan överföras till 
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andra personer eller kontexter, och därmed hur resultatet av forskningen kan tillföra något 

utanför sitt sammanhang (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann 2014).  

Inom kvalitativ forskning är det respondenternas perspektiv som är i fokus. Trots detta kan 

inte forskarens roll uteslutas (Alvesson & Sköldberg, 2017). Ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv bör forskaren ta i beaktande att forskaren också är inkluderad i den verklighet som 

undersöks. Jag kommer som tidigare sagt inte hävda att min undersökning är en 

generalisering kring hur musiklärare jobbar med teknik i skolan. Resultatet kan snarare ses 

som ett sätt att genom en strukturerad intervju försöka dra slutsatser kring hur musiklärare 

kan använda teknik i skolan. 

3.5.1 Reflexivitet 

Jag tillhör en generation som vuxit upp då tekniken utvecklats otroligt snabbt.  

Under min uppväxt har persondatorn blivit en del av människors vardag och i princip varje 

människa har en smartphone i fickan. I och med detta har jag utvecklat med ett starkt 

teknikintresse och förespråkar i många fall tekniken som något bra. Jag går just nu musik- och 

media linjen på musikhögskolan. På musik- och medialinjen pratar elever och lärare generellt 

om digitala verktyg som något bra. Detta kan komma att påverka resultatet. 

3.6 Forskningsetik 

Forskningsetiskt har jag utgått från Vetenskapsrådets skrift kring Forskningsetiska principer 

(2002). Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

• Informationskravet: Forskaren skall alltid informera om vad undersökningen har för syfte. 

Han skall vidare informera undersökningsdeltagaren om vilken uppgift de har i projektet. I 

informationen skall ingå den projektansvariges namn och kontaktuppgifter.  

• Samtyckeskravet: Deltagaren har i undersökningen rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. Forskaren skall inhämta undersökningsdeltagarens samtycke. Är 
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undersökningsdeltagaren under 15 år, krävs ett samtycke från personens vårdnadshavare. 

Deltagaren har vidare rätt att avbryta sitt deltagande om den så önskar.  

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning skall alltid förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet: Uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningens ändamål. De får inte utlånas eller användas för annat bruk. 

 

En viktig aspekt inom forskningsetiken handlar om hur forskningspersoner eller i mitt fall 

informanter får behandlas. Informanterna ska skyddas från kränkningar och skador. Ett steg 

att närma mig detta var att göra en intervjufrågemall innan och förbereda mig väl inför den 

kvalitativa intervjun samt att låta informanterna läsa igenom transkriptionerna efter utförd 

intervju. 

Jag kommer efter bästa förmåga förhålla mig till dessa principer. Då mina informanter har 

tillgång till materialet online under hela tiden detta enskilda arbete görs har de möjlighet att 

läsa igenom transkriptionerna i efterhand och välja att kommentera transkriptionerna. 
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4.Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet för onlineintervjuerna att presenteras i form av tre diskurser 

som svarar på forskningsfrågan i detta självständiga arbete: Hur förstås digitala verktyg som 

ett redskap i en chattintervju? 

4.1 Diskurs 1: Status 

I det insamlade materialet framkommer det en viss statusrangordning bland mjukvaran och 

hårdvaran som högstadielärarna använder. Bland hårdvaran nämner samtliga lärare datorer 

och Ipads som positiva digitala verktyg. Smartphones däremot omnämns ofta som ett digitalt 

verktyg för att ha roligt eller få en paus. På samma sätt tilldelas mjukvarorna som associeras 

till hårdvarorna olika status. Kahoot och Menti är exempel på mjukvaror till smartphones som 

nämns för att eleverna ska ha roligt. Kahoot är alltså ett program som används för digitala 

quiz eller omröstningar som ger direkt feedback till lärare. Menti är ett program som gör en 

digital mindmap genom att eleverna skriver in ord på exempelvis sina mobiltelefoner som 

sedan direkt dyker upp på en monitor, projektor eller något annat som visar bild. 

Informant C 
Kahoot och menti är mest för att de tycker att det är kul…men jag kan också ibland få bra tips på menti. Det 
kan ju va som en utvärdering av lektionen…Menti/kahoot hjälper absolut mig att bli en bättre lärare och kan 
hjälpa elever att bli mer motiverade för att de tycker om att klicka på skärmar och man kan göra lustfyllda 
quiz… 

Läraren använder alltså Kahoot och Menti som digitala verktyg för att utvärdera lektioner och 

på så sätt hjälpa hen att utvecklas som lärare. Programmen används också av informant C som 

repetition av tidigare lektioner. Detta gör informant C via ett digitalt verktyg som eleverna 

verkar tycka är roligt. Informant C nämner även att detta hjälper eleverna att bli mer 

motiverade för att de får ”klicka på skärmar”. Trots detta benämns programmet av alla tre 

informanterna som ”en kul grej”. Lärarnas associationer till att eleverna har roligt verkar vara 

att de när eleverna har roligt lär dom sig ingenting.  

Ett program med hög status verkar vara Garageband som alla informanter i denna 

undersökningen pratar om som något bra. Garageband är ett program där man kan skapa 
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digitala kompositioner på en ipad, mobiltelefon eller dator. Samtliga informanter berättar 

dock att inlärningskurvan för garageband är väldigt lång.  
Informant B (om Garageband) 
…det krävs mer detaljerade genomgångar från mitt håll och stort tålamod från deras håll tills det liksom har 
satt sig i fingrarna och flyter på utan avbrott… 

Informant B beskriver i citatet ovan att det kräver mer av hen som lärare för att få eleverna att 

själva jobba med garageband på Ipads, men beskriver också att programmet är bra då de lär 

sig komponera musik. 

I båda fallen lär sig eleverna musik på olika sätt men verktygen värderas olika. En möjlig 

anledning till detta kan vara att spel ofta anses som någonting människor spelar eller gör för 

att ha roligt och då oftast på sin fritid. Framförallt digitala spel så som datorspel eller tv-spel. 

Tv- och datorspel lyfter media ofta fram som något dåligt. Ett exempel är Amerikas 

nuvarande president Donald Trump som vid en intervju har lagt skulden för många 

skolskjutningar i USA på dataspelande. Donald Trumps påstående finns det enligt World 

Health Organisation (WHO) dock inga belägg för. 

4.2 Diskurs 2: Musik är roligt 

En annan fördom är att musik är ett roligt skolämne och att det ska vara roligt att spela musik. 

I diskursen om att musik är ett roligt skolämne finns det även ett krav på att vara en rolig 

musiklärare. Alla mina informanter beskrev digitala verktyg som redskap som underlättar 

undervisningen, men när informanterna pratade om vad de använde digitala verktyg till var 

det ofta i samband med att eleverna skulle ha kul, roligt eller skojigt. Informanterna i detta 

självständiga arbete beskrev att när eleverna har roligt så är de också mer motiverade. 
Informant C 
Ja det klart det vore skitkul att kunna ha en ipad var eller licens på sound trap eller nåt (de har 
chromebooks). Men då skulle jag behöva själv kunna ex då sound trap och kunna lära ut det. Och det kan 
jag inte… 

Informant C beskriver i ovanstående citat att det vore roligt med fler digitala redskap men att 

hen inte har möjlighet att använda dessa då hen inte har kunskap i ämnet, i detta fallet med 

fokus på att det hade varit ”skitkul”. Läraren upplever att eleverna efterfrågar digitala redskap 

på musiklektionerna för att få mer roligt. I detta läser jag in att musiklärarna känner oro över 

att eleverna tycker att övrig musikundervisning är tråkig och omotiverande. 
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Att ha kul associeras ofta till kravlöshet. Kräver man något av eleven slutar det kanske vara 

kul och undervisningen blir tråkig. Ett krav i musikundervisningen är att eleverna jobbar med 

musik vilket ställer krav på att prestera, som i sin tur tar bort det roliga från musik. Det roliga 

med att spela musik handlar då inte om att faktiskt spela eller skapa musik utan om någonting 

annat. 
Informant B 
Om jag märker att en hel klass håller på att ruttna under lektionen så kan jag göra ett avbrott där eleverna 
får slösurfa på youtube i fem minuter, göra någon kortfilm i imovie, spela något spel, nästan vad som helst 
som får dem på bra humör. Det är lättare för dem att arbeta om de är glada och nöjda… 

I citatet ovan beskriver informant B att hen behöver göra en annan aktivitet än musik för att 

eleverna ska bli ”glada och nöjda”. I en annan situation skulle musik kunna fungera som en 

pausaktivitet som är rolig, men i musiklektionssammanhang är det istället i informant B’s 

sammanghang att se på film, göra film eller spela spel som blir pausaktiviteten. Musiken är 

kanske då inte det som är tråkigt. Det tråkiga blir snarare att jobba med samma sak under en 

längre tid. 

4.3 Diskurs 3: Det större syftet 

I resultatet framkommer det att det finns ett visst behov hos musiklärarna av att ge 

musikämnet existensrätt. Musikämnet kan ses som ett skolämne med relativt låg status som 

därför behöver försvaras för att få finnas kvar i den obligatoriska utbildningen.  

Informant A 
Programmering är något som har fått stor tyngdpunkt i mattematiken. Vilket man gör när man spelar in i 
musiken, här skulle matten och musiken kunna jobba ämnesöverskridande genom att under mattelektionerna 
lär sig eleverna  hur man programmerar ljud och jobba med sekvenser m.m. 

Informant A pratar här om andra syften med musikundervisning för att eleverna då blir bättre 

på mattematik och programmering. Spela in och lära sig om musik är inte ett tillräckligt stort 

syfte i sig. Eleverna måste även kunna använda det till något annat som till exempel 

mattematik. Av informant A’s uttalande kan man läsa in att hen tycker att matematikämnet har 

högre status än musikämnet. Detta är troligtvis en korrekt iakttagelse då även informant B 

uttrycker att hen behöver försvara musikämnet och komma på fördelar med att utbilda elever i 

musik. Digitala verktyg nämner både informant A och B är ett bra sätt att försvara 
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musikämnet. Eleverna lär sig genom digitala verktyg att bli bättre tekniskt orienterade 

samtidigt som de lär sig musik.  

4.4 Diskurs 4: Associationer till digitala verktyg 
En iakttagelse jag gjorde efter intervjuerna var att alla lärarna pratade om digitala verktyg som 

saker, som till exempel datorer, lärplattor eller mjukvaror. De pratade inte om digitala verktyg 

som en metod för att lära ut musik utan som att de digitala verktygen hade ett egenvärde i sig 

själva. Även jag som intervjuade personerna började associera digitala verktyg till saker. 

Lärarna valde att prata om vilken typ av datorer, lärplattor och program de använder sig av 

istället för att prata om på vilket sätt de använder de digitala verktygen för att lära ut musik. 

En av lärarna skapade till och med andra syften med de digitala verktygen genom att dra 

paralleller till andra ämnen som till exempel musikprogrammering och matematik. 

Jag får känslan av att lärarna inte vet varför och på vilket sätt de ska använda digitala verktyg 

utan gör det för att det står i kursplanen för musik. Lärarna uppger att de använder bland annat 

ipads för att lära ut hur man skriver låtar, men de säger att det är tidskrävande och sällan ger 

gott resultat om inte eleverna redan har förkunskaper. Då verkar det vara effektivare och 

bättre att lära ut låtskrivande på ett annat sätt. Det ska då tillläggas att alla respondenterna i 

denna undersökning uppger sig ha mycket utbildning inom digitala verktyg. Trots att 

garageband inte verkar vara tidseffektivt eller lätt att förstå för el så upplever jag att det finns 

en stor positivitet kring garageband och Ipads på både Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

och på internetforum med musiklärare.  

På min praktik under mitt tredje år på Musikhögskolan upplevde jag även detta själv. 

Eleverna skulle själva komponera en låt på Ipad men stötte ständigt på tekniska problem där 

jag och huvudläraren behövde hjälpa eleverna. Problemen kunde det vara allt från att starta 

programmet till att trycka på knappen för att byta ackord i självspelningsläget med ”rätt” 

timing. Då de flesta av eleverna behövde den här typen av hjälp hela tiden så blev det inte så 

mycket fokus på att skapa en låt utan desto mer fokus på att lära sig hur programmet och 

Ipaden fungerade.  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5. Diskussion 
I detta kapitel jämför jag resultatet i detta arbete med tidigare forskning inom området. Jag 

analyserar också varför resultatet ser ut som det gör och ger förslag på framtida forskning. 

5.1 Summering resultat 
Resultatet visade att det fanns en statusskillnad på de olika digitala verktygen som 

musiklärarna i undersökningen använde sig av. De digitala verktygen som användes för att 

skapa musikaliska resultat hade högre status än de som endast användes för att utvärdera eller 

reflektera med. Statusen smittade även av sig på hårdvaran programmen användes på. Datorer 

och Ipads verkade ha en högre status än smartphones som hårdvaror enligt musiklärarna. 

Detta kan ha att göra med att datorer och surfplattor är kopplat av samhället till professionella 

sammanhang medan smartphones är kopplat till spel och fritid. Lärarna uppger också i 

skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan att de anser att sociala 

medier och SMS är stora distraktionsmoment i klassrummet (Skolverket, 2016). Lärarna vill 

att eleverna ska ägna sig åt lärande och inte fritid. Därför blir det lättaste sättet att förhindra 

lek och fritid på lektionerna ett totalförbud mot smartphones. En enorm nyckel tror jag skulle 

vara att försöka återinföra statusen på smartphones i klassrummet. Det är ett lika bra digitalt 

verktyg som datorer och surfplattor om det används på rätt sätt.  

Informanterna i detta arbetet ansåg att digitala verktyg var något som användes för att 

underlätta för lärarna, men det visade sig att lärarna främst använde digitala redskap som så 

som de beskrev det, ett roligt avbrott i lektionen. Kunskapen om digitala verktyg behöver 

förbättras i skolan. Lärarna känner sig generellt inte bekväma och tillräckligt utbildade inom 

digitala verktyg för att på välfungerande sätt kunna använda sig av dem. Digitala verktyg 

används då som ett roligt avbrott från lektionen i form av spel eller lek. Spel och lek behöver 

dock inte vara ett slöseri på lektionstid utan kan snarare användas som en morot för lärande.  

Om vi kan få elever att lära sig saker i skolan och samtidigt ha roligt vore det enligt mig helt 

fantastiskt. Goldstein (2003) är på rätt spår när han säger att konsol- och dataspel är 

intressanta ur ett lärandeperspektiv. Det kan göras spel om i princip allt bara det finns en 

efterfrågan kring det. Med rätt digitala redskap skulle lektioner istället kunna förenkla för 
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både lärare och elever, och till exempel minska väntetid där eleverna väntar på att bli hjälpta. 

Ett tillräckligt bra utformat spel skulle kunna hjälpa eleverna att på ett roligt och lättsamt sätt 

spela piano, lära sig musikteori etc. 

Lärarna använde också digitala verktyg som undervisningsverktyg som ett sätt att försvara 

musikämnets nytta och syfte. Detta gjordes genom att dra paralleller mellan programmering 

och ljudinspelning. Jag upplever även på musikhögskolan att lärarna undervisar eleverna i hur 

vi som blivande musiklärare ska försvara yrket. Det är många som ifrågasätter musikämnet 

existensberättigande då det associeras till något som man gör på fritiden (om man är 

intresserad). Jag är såklart väldigt partisk som blivande musiklärare men tror ändå att 

människor är väldigt olika och är bra på olika saker. Det skulle vara tråkigt om alla de 

människorna som var bra på musik inte skulle få göra det dom tycker är allra roligast och är 

bra på. De flesta människor lyssnar på musik varje dag och jag tror också att det finns en stor 

nytta i att veta hur musik skapas och om dess historia. 

Efter en tids analys av resultatet insåg jag även att lärarna pratar om digitala verktyg som 

fysiska saker eller program kopplat till saker. Jag fick då tanken att lärarna förmodligen tycker 

eller tror att digitala verktyg har ett egenvärde och inte förstår varför de ska använda sig av 

verktygen. Av egen erfarenhet drog jag då parallellen till min praktik då eleverna jobbade med  

att göra musik på Ipads. Min upplevelse av detta var att eleverna inte lärde sig hur man gjorde 

musik utan snarare hur man hanterade Ipads och programmet garageband. 

5.2 Metod och teori 
Resultatet samlades in via samtal med tre olika informanter via ett chattverktyg. Jag trodde att 

chattintervjun skulle föra med sig mer problem än vad det i slutändan blev. Jag upplevde mina 

informanter som relativt datavana och bra på att själva utveckla sina svar via chatten. Som 

sista fråga valde jag att fråga mina informanter om vad de tyckte om att bli intervjuade via 

chat. Alla skrev att det var positivt att slippa vara på en plats vid en speciell tidpunkt. De 

kunde istället, på den tiden som vi hade bestämt, öppna datorn och gå in på mitt bifogade 

gemensamma worddokument. De negativa aspekterna av en chattintervju tyckte dom var att 

de ”fick lite skrivkramp i fingrarna” och att intervjuaren inte kunde läsa av ansiktsuttryck och 
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satsmelodi. En av informanterna kände sig också lite stressad då hen upplevde att jag satt och 

väntade på att hen skulle skriva klart. 

Jag som intervjuade tyckte att det var bra att slippa transkribera i efterhand och inte behöva 

tolka in ansiktsuttryck och satsmelodi. Jag upplevde också att detta hjälpte informanterna och 

intervjuare att formulera frågor och svar och fundera i den takt de ville. 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har jag egentligen bara fått reda på hur musiklärare 

svarar i en chattintervju på hur de förstår digitala verktyg som ett redskap för lärande i 

musikundervisning. Hade detta undersökts på ett annat sätt hade jag kanske fått andra svar. Då 

jag är bekant med alla informanterna hade kanske resultatet blivit ett annat om jag valt en 

annan intervjuare eller andra informanter. Hade jag dessutom tagit med informanter som 

representerade alla Sveriges musikhögskolor hade kanske andra saker kommit fram under 

intervjuerna. Resultatet gör därmed inga anspråk på att vara generaliserbara sanningar.  

Värt att notera är även att detta arbete i sig själv är en konstruktion av mig, som i dagsläget är 

positiv till digitala verktyg och har intresserat mig för digitala verktyg som ämne. Då 

intervjuerna är utförda via chatt kan jag mycket väl ha misstolkat viktiga detaljer som hade 

kunnat upptäckas om intervjun hade skett ansikte mot ansikte. Då hade informanterna kanske 

betonat ord annorlunda eller använt sig av kroppsspråk som ytterligare hade betonat vad de 

menade. Min tolkning av materialet i denna undersökningen är alltså en av flera möjliga 

tolkningar. 

5.3 Övriga tankar 
Trots försök att hitta en definition av begreppet digitala verktyg så verkar det råda delade 

meningar om vad begreppet innefattar. Skolverket benämner oftast mjukvara som digitala 

verktyg medan andra menar att det är både hårdvara och mjukvara. Jag upplever att ett finns 

ett behov av att kunna prata om den digitala världen med mer specificerade ord. Digitala 

verktyg anser jag är ett för brett begrepp som innefattar allt från flygplansteknik till 

mobiltelefoner.  
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Lärarna i undersökningen pratar om digitala verktyg som att det är verktyg att skapa musik 

med. Jag upplever i många situationer att eleverna lär sig mer om Ipads och garageband än 

musik. En tanke som dykt upp hos mig är vad lärare tror att dom lär ut och vad de faktiskt lär 

ut. Lärarna tror att de lär ut musik men i det egentliga fallet så lär de ut hur garageband på 

Ipad fungerar. Enligt min uppfattning finns det för många bättre och effektivare sätt att lära 

elever att skriva musik på än Ipads. Har läraren inte ett klart syfte med undervisningen med 

digitala verktyg som metod så är förmodligen en annan metod för att lära ut låtskrivning 

bättre.  

Precis som uppfattningen av begreppet digitala verktyg, visar även resultatet att intresset för 

digitala verktyg är splittrat. Enligt denna undersökningen leder det till att utbildningen inom 

musik inte är likvärdig så som skollagen säger att den ska vara (SFS 2010:800). Skillnaderna 

är stora från skola till skola till och med inom samma område. Anledningen till detta kan vara 

att kursguiden för musik i grundskolan innefattar många punkter och det är, så som jag ser 

det, upp till varje lärare att bestämma vad eleverna bör lära sig. I intervjuerna upplevde jag att 

skolorna som de olika informanterna jobbade på hade olika mycket intresse av att använda 

och förstå sig på digitala verktyg. Bristen på intresse kan grunda sig i att det i kunskapskraven 

för musik inte finns något krav på att använda sig av digitala verktyg på 

musikundervisningen. Däremot står det med i det centrala innehållet. Att använda digitala 

verktyg i musikundervisningen för högstadiet kan därför upplevas som frivilligt.  

Askebäck och Gällhagen (2015) menar att vi måste använda modern teknik för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Därför måste lärarna omsätta denna 

kunskap konkret till undervisning. Min undersökning visade att lärarna främst använder 

digitala verktyg till lustfyllda saker som inte nödvändigvis hade med musik att göra. Till 

exempel spel och quiz som inte var ämnesrelaterat. De verkade dock inte i stor grad använda 

de digitala verktygen till att hjälpa eleverna att uppnå kursmålen.  

Steinberg (2013) menar att vi behöver tänka i nya banor kring hur undervisningen ska se ut. 

Jag tror att en del i detta är att utforska hur digitala verktyg kan användas i musikundervisning 

för att uppnå kursmålen, inte bara som en kul paus i undervisningen. Nyckeln i detta kan vara 

att få fler musiklärare att känna sig trygga i att undervisa på digitala verktyg. Jag tror att 
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Skolverket skulle behöva göra undervisningsmaterial som riktar sig till specifika ämnen, så 

som musik, för att ge alla musiklärare möjlighet att lättare jobba med digitala verktyg på ett 

sätt som inte bara är kul för eleverna. På detta vis hjälper vi även lärarna att bryta de 

traditionsbundna mönster så som Engström (2006) föreslår.  

I denna undersökningen upplever jag att lärarna redan tycker att de har för mycket annat att 

fokusera på för att aktivt söka upp nya undervisningsmetoder. Informanterna i denna 

undersökningen uttryckte också att de ville ha mer verktyg från sin utbildning i att kunna 

utöva musikläraryrket. Detta gällde inte bara digitala verktyg utan verktyg i stort. 

Informanterna uttryckte att musikhögskolan mest lär dem om musik och inte så mycket om 

hur det är att jobba som musiklärare. De önskade utbildning i relevanta program för 

musikundervisning på grundskola och gymnasium.  

Efter det här arbetet har jag börjat ifrågasätta digitala verktyg i musikämnet kraftigt. 

Forskning menar att effekten av digitalisering i bästa fall är mycket liten (Haelerman, 2017). 

Trots det så läggs det enorma resurser på att köpa in dyr hårdvara som inom några år är 

föråldrad och utbilda lärare inom dessa. Utbildningen verkar inte heller ge gott resultat enligt 

Skolverket (2016). Jag anser att kravet ”eleven ska kunna hantera modern teknik för 

musikskapande, inspelning och bearbetning” är för stort om jag sätter det i relation till vad de 

flesta musiklärarna i är utbildade i. Många lärare är utbildade inom musik och inte i modern 

teknik. Du kan ha gått en femårig musikutbildning och aldrig ha behövt skapa, spela in eller 

bearbeta musik. Kravet i uppdraget som lärare blir också indirekt att hålla sig uppdaterad 

kring modern teknik då läraren ska kunna lära eleven att hantera moden teknik. 

Värt att komma ihåg är att digitaliseringen inte pågått speciellt länge och att verken lärare 

eller skolverket har något facit kring hur digitaliseringen ska gå till. Vi vet inte heller effekten 

av digitaliseringen och kommer inte få veta detta förrän efter den är ordentligt inarbetad. Jag 

tror precis som Gutz (2018) att digitala verktyg inte är svaret på allt utan måste användas 

precis som det låter, som ett verktyg eller en metod för lärande. Digitala verktyg ska inte 

ersätta tidigare metoder utan vara ett komplement. Kompetensen kring hur lärare använder 

digitala verktyg måste öka om lärare på ett bra sätt ska fortsätta använda dom. 

Digitaliseringsprocessen har kanske stormat framåt lite för snabbt för att säkerställa att lärarna 
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är med på tåget. Målet om att skolan ska digitaliseras hjälper elever och lärare att vara mer 

framtidsförberedda men vi måste se till att skolan digitaliseras på ett bra sätt. Jag tror att 

risken annars blir en stor skillnad i kunskap hos elever som har en lärare med bra 

teknikkunskap jämfört med en lärare med dålig teknikkunskap. Detta kan i förlängningen öka 

problem med segregation och göra skolan med ojämnlik. 

5.4 Vidare forskning 
Digitala verktyg är ett forskningsområde som är relativt nytt och därför finns det förmodligen 

mycket att forska om inom ämnet. Jag skulle gärna vilja se forskning som belyser vad stora 

företag så som Apple Inc och Google har för inverkan på digitaliseringen. Många skolor 

använder, av min erfarenhet, produkter från Apple och Google och jag tror inte att det är en 

tillfällighet. 

Vidare skulle jag vilja ha ytterligare forskning på intervju via chatt. Jag upplevde att det var 

ett fantastiskt verktyg att använda, men ifrågasätter ändå min egen tolkning av materialet. 

Forskning kring chattintervjuer rör sig nog inom andra områden än digitala verktyg så som 

Hermaneutik, som förmodligen hade varit ett annat bra vetenskapligt perspektiv på denna 

uppsatsen.  

Spelindustrin är garanterat redan igång med pedagogiska spel för skolan. Det vore intressant 

att få en överblick över vad som skapas i spelväg och om det ger några resultat. 

Jag tror också det är viktigt att belysa kritiken mot digitaliseringen i skolan. Vi behöver 

utredningar kring om det är ekonomiskt försvarbart att satsa pengar i skolan på 

digitaliseringen. Kanske är det som viss forskning säger, att halvklasser är billigare och 

effektivare för lärandet.  

Många ifrågasätter datorn som musikinstrument. Jag upplever att det finns den gammal 

tradition i musikämnet av att spela ”riktiga instrument”. Jag tror att definitionen av ett riktigt 

instrument skulle behöva ändras. Vi skulle kunna berika musikämnet genom att erkänna 

datorn som ett musikinstrument och på så vis kunna använda oss av datorn i större omfattning 
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i musikklassrummen. Datorn kan användas både som ackordinstrument och melodiinstrument 

beroende på vad man kopplar in i den.  

Jag upplever att musiklärares definition av ett ackordinstrument ofta är ett piano eller en gitarr 

där man måste trycka på alla ackordtoner samtidigt för att spela ett ackord. Men på samma 

sätt som man kan spela ett helt ackord genom att trycka ner en knapp på dragspel, kan man 

programmera en dator att spela ett ackord genom att trycka på en knapp. Personer kan vara 

musikaliska även utan att spela ackordinstrument. 
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Bilaga 1

Frågor, chattintervju 

Kan du, med egna ord beskriva hur du uppfattar begreppet digitala verktyg? 

När använder du Digitala verktyg i Musikundervisningen? 

På vilket sätt använder du digitala verktyg i Musikundervisningen? 

Vilka digitala verktyg använder du i Musikundervisningen? 

Hur ofta använder du digitala verktyg som metod i Musikundervisningen? 

Hur använder du digitala verktyg i musikundervisningen för att hjälpa eleverna att utveckla 
sina musikaliska färdigheter?  
(På vilket sätt då?) 
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